
WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja obs ugi s u y pomoc  w u ytkowaniu i prawid owej eksploatacji 
nowego samochodu. Zawiera równie  istotne informacje dotycz ce bezpiecze stwa 
u ytkowania. Zapoznanie si  z ni  i przestrzeganie zawartych w niej zalece  zapewni 
komfortow , bezpieczn  i bezproblemow  eksploatacj  pojazdu.

Obs ug  techniczn  nale y powierzy  autoryzowanemu serwisowi Chevroleta, który 
posiada najlepsz  wiedz  na temat samochodu i na pierwszym miejscu stawia 
zadowolenie klienta.

Instrukcja obs ugi stanowi element wyposa enia samochodu i powinna by  w nim 
zawsze przechowywana, równie  przy jego pó niejszej sprzeda y.

Dzi kujemy, e zdecydowali si  Pa stwo na zakup samochodu Chevrolet.



WA NE INFORMACJE
Prosimy o zapoznanie si  z niniejsz
Instrukcj  obs ugi i cis e przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek.
Z : Ten symbol oznacza

Niebezpiecze stwo i wskazuje na
potencjalne zagro enia mog ce
spowodowa  odniesienie obra e
cia a lub doprowadzi  do
uszkodzenia Pa stwa samochodu i
innego mienia. Nale y
przestrzega  wszystkich informacji
bezpiecze stwa poprzedzonych
tym symbolem.

W Instrukcji obs ugi zastosowano
nast puj ce oznaczenia o charakterze
specjalnym:
• Niebezpiecze stwo
• Ostrze enie
• Uwaga

Wszystkie informacje, ilustracje oraz spe-
cyfikacje zawarte w niniejszej Instrukcji
obs ugi oparte s  na najnowszych danych
o produkcie, dost pnych w momencie
oddawania jej do druku.
Producent zastrzega sobie prawo do zmia-
ny specyfikacji technicznych lub stylisty-
ki pojazdu w dowolnym czasie, bez po-
wiadomienia i bez adnych zobowi za .
Niniejsza Instrukcja uwzgl dnia infor-
macje o wszystkich opcjach oraz wypo-
sa eniu dodatkowym, dost pnych w tym
modelu samochodu. Niektóre informac-
je, równie  te dotycz ce funkcji
wy wietlacza oraz menu, mog  nie mie
zastosowania w przypadku Pa stwa
samochodu ze wzgl du na wersj
modelow , specyfikacje krajowe,
wyposa enie specjalne lub akcesoria.
Nieoryginalne cz ci zamienne oraz ak-
cesoria nie zosta y sprawdzone ani zat-
wierdzone przez producenta samochodu.
W zwi zku z tym producent nie mo e
zapewni  nale ytych w a ciwo ci eksplo-
atacyjnych ani bezpiecze stwa stosowa-
nia nieoryginalnych cz ci oraz akcesor-
iów i nie przyjmuje odpowiedzialno ci za
ewentualne szkody wynikaj ce z ich
u ycia.
Wa ne: Przed rozpocz ciem u ytkowania
samochodu nale y uwa nie zapozna  si
z rozdzia em 1 („Fotele i systemy
bezpiecze stwa”).

Z NIEBEZPIECZE STWO
Tekst oznaczony symbolem
NIEBEZPIECZE STWO zawiera
informacje o potencjalnie
niebezpiecznych sytuacjach, których
zlekcewa enie mo e spowodowa
odniesienie powa nych obra e
cia a lub doprowadzi  do mierci.

Z OSTRZE ENIE
Tekst oznaczony symbolem
OSTRZE ENIE zawiera infor-
macje o potencjalnie nie-
bezpiecznych sytuacjach, których
zlekcewa enie mo e spowodowa
odniesienie mniejszych lub
umiarkowanych obra e  cia a, albo
doprowadzi  do uszkodzenia
samochodu lub innego mienia.

UWAGA
Tekst oznaczony symbolem UWAGA
zawiera zalecenia u ytkowe lub inne
zalecenia dotycz ce samochodu.
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ZAWSZE ZAPINAJ PAS 
BEZPIECZE STWA!
Zapewnienie bezpiecze stwa kierowcy i
pasa erom samochodu jest od wielu lat
przedmiotem bada  finansowanych ze
róde  prywatnych i publicznych. Dwa

podstawowe elementy wyposa enia
samochodu s u ce zapewnieniu
bezpiecze stwa kierowcy i pasa erów w
razie wypadku drogowego to pasy
bezpiecze stwa przy ka dym fotelu oraz
zabezpieczenie dodatkowe w postaci
poduszek powietrznych dla kierowcy i
pasa era z przodu. Pasy bezpiecze stwa
mog  zwi kszy  bezpiecze stwo
kierowcy i pasa erów tylko, je eli s
stosowane. Poduszka powietrzna jest
zabezpieczeniem dodatkowym, które
spe nia swoje zadanie tylko w po czeniu
z zapi tymi pasami bezpiecze stwa.
Ten samochód jest wyposa ony w
kontrolki przypominaj ce o konieczno ci
zapi cia pasów bezpiecze stwa. (Zobacz
has o "KONTROLKA OSTRZE-
GAWCZA PASA BEZPIECZE STWA"
w indeksie, aby uzyska  wi cej
informacji.)

DLACZEGO NALE Y U YWA  PASA 
BEZPIECZE STWA?
Stosowanie pasów bezpiecze stwa jest
korzystne z kilku wa nych powodów:
1. Pasy bezpiecze stwa przytrzymuj

kierowc  i pasa erów w jednej pozycji,
zapobiegaj c ich wyrzuceniu z
samochodu w trakcie wypadku.

2. Poniewa  w trakcie wypadku pasy
bezpiecze stwa rozci gaj  si , a przód
samochodu poch ania energi  zderzenia
poprzez odkszta cenie, przestrze
mi dzy pozycj  spoczynkow  osoby
zajmuj cej fotel a przodem samochodu
pozwala na stopniowe wytracenie
pr dko ci ruchu jej cia a.

3. Pasy bezpiecze stwa przytrzymuj
kierowc  w fotelu, dzi ki czemu w
pewnych sytuacjach wypadkowych
mo e on zachowa  kontrol  nad
pojazdem.

4. Pasy bezpiecze stwa zapobiegaj
wyrzuceniu pasa erów w kierunku
kierowcy oraz wspó pasa erów,
chroni c ich przed ewentualnymi
urazami z tym zwi zanymi.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Wykazano, e pasy bezpiecze stwa

zapewniaj  najprostsz , a jedno-
cze nie najbardziej skuteczn
ochron  przed odniesieniem
obra e  cia a, a nawet mierci  w
razie wypadku drogowego!

• Do obowi zków w a ciciela i
kierowcy samochodu nale y dopil-
nowanie, czy ka dy pasa er ma
w a ciwie zapi ty pas bezpie-
cze stwa w pozycji siedz cej.

• Kobiety ci arne, pasa erowie z
urazami fizycznymi oraz osoby
niepe nosprawne równie  powinny
zapina  pasy bezpiecze stwa.
Podobnie jak inni pasa erowie,
równie  oni s  w wi kszym stopniu
nara eni na odniesienie powa nych
obra e  lub nawet mier  w
przypadku zaniedbania tego
obowi zku.

• Najlepszym sposobem ochrony
p odu jest zapewnienie bezpiecze -
stwa jego matce.

(Ci g dalszy)
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DZIA ANIE PASÓW 
BEZPIECZE STWA
Pasy bezpiecze stwa spe ni  swoje
zadanie tylko, gdy zostan  u yte i
prawid owo zapi te.
Osoby przebywaj ce w samochodzie
doznaj  obra e , je eli si y dzia aj ce na
struktury cia a s  wi ksze ni  tolerowane
przez cia o bez uszkodzenia tkanek. Je eli
cia o cz owieka zostanie zatrzymane
gwa townie, si y oddzia uj ce na nie b d
du e. Je eli natomiast ruch cia a b dzie
zwalniany stopniowo, na okre lonym
dystansie, si y takie b d  znacznie
mniejsze. Dlatego te , aby uchroni
kierowc  lub pasa era przed obra eniami
w trakcie zderzenia, nale y zapewni  mu

jak najwi cej czasu i odleg o ci na
zatrzymanie ruchu cia a.
Wyobra my sobie cz owieka biegn cego z
pr dko ci  25 km/godz., który nagle
uderza w betonow  cian . A teraz
wyobra my sobie tego samego cz owieka
uderzaj cego z pr dko ci  25 km/godz. w
cian  pokryt  elastycznym materacem o

grubo ci 90 cm. W pierwszym przypadku
cz owiek ten móg by odnie  powa ne
obra enia lub nawet straci  ycie.
W drugim przypadku prawdopodobnie nie
odniós by adnych obra e . Dlaczego? W
pierwszym przypadku cia o uderza w
sztywn  powierzchni  betonow  i
gwa townie si  zatrzymuje. Ca a energia
biegacza zostaje poch oni ta przez tkanki
jego cia a, a nie przez cian . Natomiast, w
drugim przypadku cia o posiada dok adnie
tak  sam  energi , jednak nie zatrzymuje
si  gwa townie, lecz porusza si  jeszcze
przez pewien czas i na pewnej odleg o ci,
a  do ca kowitego zatrzymania. W tym
przypadku elastyczny materac poch ania
energi  biegacza ulegaj c odkszta ceniu.
Gdy samochód uderzy w betonow  cian
z pr dko ci  50 km/godz., przedni zderzak
zatrzymuje si  od razu, jednak kabina
pasa erska zatrzymuje si  stopniowo, w
miar  odkszta cania si  przednich struktur
samochodu. Przypi ty pasami kierowca
lub pasa er jest utrzymywany w fotelu i

wykorzystuje zjawisko poch aniania
energii poprzez odkszta cenie przedniej
cz ci samochodu oraz przez rozci gniecie
ta m pasów bezpiecze stwa. Cia o
kierowcy lub pasa era przypi te pasami
zwalnia z pr dko ci 50 km/godz. do zera
na odcinku 90–120 cm. Co wi cej,
przypi ty pasami kierowca lub pasa er
pozostaje prawid owo ustawiony, wskutek
czego w razie uaktywnienia poduszki
powietrznej podczas zderzenia czo owego
mo e nie uderzy  w sztywn  konstrukcj
pojazdu. Osoba nieprzypi ta pasami nie
posiada takiej ochrony. Brak
przytwierdzenia do fotela powoduje, e po
zderzeniu cia o takiej osoby w dalszym
ci gu porusza si  z pr dko ci  samochodu
przed zderzeniem, czyli 50 km/godz., a
do uderzenia z t  pr dko ci  w tward
powierzchni  i gwa townego zatrzymania.
Nawet w przypadku zadzia ania poduszek
powietrznych przy zderzeniu
czo owym osoba nieprzypi ta pasami
jest bardziej nara ona na odniesienie
obra e  lub nawet mier  ni  pasa er z
przodu z prawid owo zapi tymi pasami.
(Zobacz has o „ZABEZPIECZENIE
DODATKOWE” w indeksie.)

Z NIEBEZPIECZE STWO
(Ci g dalszy)
• W tej cz ci opisano dzia anie pasów

bezpiecze stwa, sposób ich zapina-
nia oraz sposób ustawienia fotela w
prawid owej pozycji. W celu za-
pewnienia maksymalnej skuteczno -
ci systemów bezpiecze stwa nale y
zapozna  si  z wszystkimi podanymi
informacjami oraz zawsze prze-
strzega  odno nych zalece  i
ostrze e
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 przednich oraz zewn trznych foteli tylnych odbywa si  za po rednictwem mechanizmu zwijaj cego. W czasie jazdy ze sta  pr dko ci  trzypunktowe pasy bezpiecze stwa nie wymagaj  regulacji d ugo ci i zapewniaj  swobod  ruchów kierowcy i pasa erów przy ustawieniu w standardowym trybie blokady w razie zagro en

Z NIEBEZPIECZE STWO
PASY BEZPIECZE STWA NAPRAW-
D  DZIA AJ
Statystyki wypadków drogowych
pokazuj , e kierowcy i pasa erowie z
prawid owo zapi tymi pasami bez-
piecze stwa s  w mniejszym stopniu
nara eni na odniesienie obra e  cia a i
maj  wi ksz  szans  na prze ycie
wypadku. Z tego wzgl du zapinanie
pasów bezpiecze stwa na czas jazdy
jest w wi kszo ci krajów wymogiem
prawnym.
U YWANIE PASA BEZPIECZE -
STWA
Wszystkie fotele w tym samochodzie
zosta y wyposa one w system trzy-
punktowych pasów bezpiecze stwa, z
trzema miejscami zamocowania.
Zwijanie i blokowanie pasów bezpie-
cze stwa obu foteli przednich oraz
zewn trznych foteli tylnych odbywa si
za po rednictwem mechanizmu
zwijaj cego. W czasie jazdy ze sta
pr dko ci  trzypunktowe pasy bez-
piecze stwa nie wymagaj  regulacji
d ugo ci i zapewniaj  swobod  ruchów
kierowcy i pasa erów przy ustawieniu
w standardowym trybie blokady w
razie zagro enia.

(Ci g dalszy)

Z NIEBEZPIECZE STWO
Jednak w razie nag ego zatrzymania
samochodu, albo podczas gwa townego
przyspieszania lub hamowania pasy
automatycznie blokuj  si , utrzymuj c
cia o w odpowiedniej pozycji.
W celu zapewnienia maksymalnej sku-
teczno ci pasów bezpiecze stwa, nale y
je prawid owo zapi  i przyj  w a ciw
pozycj  w fotelu, jak opisano poni ej:
• Ustawi  oparcie fotela w pozycji

wyprostowanej (nie odchyla  nad-
miernie oparcia do ty u, aby unikn
"zanurkowania" pod pas lub wy liz-
gni cia si  spod pasa i uszkodzenia
wra liwych cz ci cia a w razie
wypadku).

• Usi  w pozycji wyprostowanej (nie
pochyla  si  w przód, aby unikn
nieprawid owego u o enia cz ci
barkowej i biodrowej pasa oraz
uszkodzenia mi kkich i wra liwych
cz ci cia a w razie wypadku)

• Starannie zamocowa  klamr  pasa
bezpiecze stwa w zaczepie zamka, a
do ich s yszalnego zatrza ni cia
(je eli pas bezpiecze stwa nie zos-
tanie prawid owo zapi ty, nie b dzie
zapewnia  nale ytej ochrony;
poci g-ni ciem za pas upewni  si ,
czy zosta  prawid owo zapi ty)

(Ci g dalszy)

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Cz  biodrowa pasa powinna

przylega  do bioder i miednicy (nie
do brzucha, gdy  napr ony pas
móg by spowodowa  powa ny uraz
w razie wypadku – JEST TO
SZCZEGÓLNIE ISTOTNE W
PRZYPADKU KOBIET CI AR-
NYCH).

• Cz  barkowa pasa powinna by
prze o ona przez bark po stronie
zewn trznej i przylega  do klatki
piersiowej (nie pod ramieniem,
wokó  szyi, przez bark po stronie
wewn trznej czy za plecami i nie
powinna by  zbyt lu na, by nie
pozwoli  na zbyt du e wychylenie do
przodu, co mog oby skutkowa
odniesieniem obra e  w razie
wypadku)

• Jednym pasem mo e by  przypi ta
tylko jedna osoba (nie wolno
zezwala  na korzystanie z pasa bez-
piecze stwa przez wi cej ni  jedn
osob ; przypi cie jednym pasem
wi cej ni  jednej osoby mo e
spowodowa  przekroczenie wytrzy-
ma o ci pasa i powstanie obra e  u
ka dej z nich w razie wypadku na
skutek wzajemnego zgniatania)

(Ci g dalszy)
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Z NIEBEZPIECZE STWO
• Dzieci powinny podró owa  w bez-

piecznych fotelikach dzieci cych (si y
dzia aj ce w chwili zderzenia s  zbyt
du e, aby utrzyma  dziecko na
r kach, a w razie przypi cia osoby
doros ej i dziecka jednym pasem, do-
ros y mo e przygnie  dziecko mas
w asnego cia a)

• Wszyscy podró uj cy samochodem
musz  mie  zapi te pasy (osoby bez
zapi tych pasów stanowi  zagro enie
dla siebie oraz dla innych, gdy  w
razie zderzenia ich cia a poruszaj  si
w sposób niekontrolowany, mog c
rani  inne osoby znajduj ce si  na ich
drodze).

• Pasy bezpiecze stwa nie mog  by
poskr cane (poskr cane pasy bezpie-
cze stwa maj  ograniczon  rucho-
mo  i nie zapewni  w a ciwej ochr-
ony, poniewa  zamiast rozproszy  si
mog  raczej wpi  si  w cia o zapi tej
w nie osoby, zwi kszaj c tym samym
ryzyko odniesienia obra e  i mierci.)

• Zablokowa  drzwi (niezablokowane
drzwi zwi kszaj  ryzyko odniesienia
obra e  lub nawet mierci na skutek
uderzenia od zewn trz lub wyrzu-
cenia z samochodu w razie wypadku).

(Ci g dalszy)

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Okresowo kontrolowa  pasy (w

czasie jazdy samochodem
okresowo sprawdza , czy cz
biodrowa pasa ci le przylega do
bioder i nie przebiega wokó  talii, a
cz  barkowa przebiega przez
bark i klatk  piersiow ; pra-
wid owo u o one pasy pozwalaj
na amortyzacj  dzia aj cych si
przez mocniejsze struktury bioder
i barków, natomiast u o one
nieprawid owo mog  powodowa
urazy szyi lub wra liwych organów
znajduj cych si  w okolicy jamy
brzusznej).

• Nie umieszcza  adnych twardych
ani kruchych przedmiotów mi dzy
cia em a pasami bezpiecze stwa
(d ugopisy, okulary i inne podobne
przedmioty znajduj ce si  w
kieszeniach lub na ubraniu osoby
przypi tej pasami mog
spowodowa  obra enia w razie
kolizji).

Z NIEBEZPIECZE STWO
Je eli pas bezpiecze stwa przebiega
przez pod okietnik (w modelach
odpowiednio wyposa onych), jego
cz  biodrowa mo e w czasie
zderzenia oddzia ywa  na brzuch
osoby siedz cej na fotelu, a nie na jej
miednic .
• Nale y upewni  si , czy pas

bezpiecze stwa przechodzi pod
pod okietnikiem.

Zlekcewa enie tego zalecenia
zwi ksza ryzyko odniesienia obra e
lub nawet mierci w razie kolizji.
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BEZPIECZE STWO 
KIEROWCY I PASA ERA NA 
PRZEDNIM FOTELU
Ka dy fotel przedni posiada regulowane
siedzisko, oparcie z zag ówkiem o
regulowanej wysoko ci, trzypunktowy
pas bezpiecze stwa z cz ci  biodrow  i
barkow  oraz zabezpieczenie dodatkowe
(poduszka powietrzna).

BEZPIECZE STWO 
PASA ERÓW NA TYLNYCH 
FOTELACH
Tylna kanapa sk ada si  z dwóch
skrajnych foteli i fotela rodkowego z
trzypunktowymi pasami bezpiecze stwa
z cz ci  biodrow  i barkow .
Ka dy skrajny fotel wyposa ony jest w
zaczepy dolne i zaczepy pasa górnego do
fotelików dzieci cych, umieszczone na
oparciu kanapy tylnej. (Zobacz has o
„ZACZEPY DOLNE I ZACZEPY PASA
GÓRNEGO FOTELIKA
DZIECI CEGO” w indeksie, aby
uzyska  wi cej informacji).

BEZPIECZE STWO 
PASA ERÓW NA FOTELACH 
W TRZECIM RZ DZIE
Kanapa w trzecim rz dzie sk ada si  z
dwóch foteli wyposa onych w
trzypunktowe pasy bezpiecze stwa z
cz ci  biodrow  i barkow .

TRZYPUNKTOWE PASY 
BEZPIECZE STWA
Aby zminimalizowa  ryzyko obra e
cia a w razie zderzenia lub wykonywania
gwa townych manewrów, ten samochód
wyposa ono w trzypunktowe pasy
bezpiecze stwa. Ka dy fotel przedni,
tylny oraz w trzecim rz dzie zosta
wyposa ony w trzypunktowy pas
bezpiecze stwa. Pasy s  zamocowane s
w trzech miejscach, co zapewnia
skuteczn  ochron  pasa erów pod
warunkiem, e zajmuj  oni prawid ow
pozycj  w fotelach, a pasy s  prawid owo
zapi te.
Trzypunktowy pas bezpiecze stwa
ustawiony w trybie ELR (blokada rolki
pasów bezpiecze stwa podczas
zagro enia) nie wymaga regulacji

d ugo ci i zapewnia pe n  swobod  ruchu
w czasie jazdy ze sta  pr dko ci .
Jednak w przypadku nag ego zatrzymania
samochodu albo podczas gwa townego
przyspieszania lub hamowania pasy
automatycznie blokuj  si , utrzymuj c
cia o w odpowiedniej pozycji.
Prawid owe zapinanie pasów
bezpiecze stwa:
1. Zamkn  i zablokowa  drzwi.
2. Sprawdzi , czy oparcie fotela znajduje

si  w pozycji wyprostowanej.
3. Chwyci  klamr  pasa bezpiecze stwa i

poci gaj c prze o y  pas w poprzek
cia a. Upewni  si , e pas nie jest
poskr cany. Je eli pas blokuje si  przy
wyci ganiu, popu ci  go, aby zwin  si
w mechanizmie zwijaj cym. Ponownie



 FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZE STWA 1-7

wyci gn  pas do wygodnej i
bezpiecznej d ugo ci.

4. Prze o y  cz  barkow  pasa przez
rami  i klatk  piersiow . Nie
umieszcza  cz ci barkowej pasa na
szyi. Dzi ki temu w razie zderzenia pas
b dzie wywiera  nacisk na ko ci
barkowe, a nie na ebra czy szyj , co
pozwoli unikn  powa nych obra e
wewn trznych.

5. Cz  biodrow  pasa u o y  nisko na
biodrach, a nie w talii. Dzi ki temu w
razie zderzenia pas b dzie wywiera
nacisk na ko ci miednicy, a nie na
brzuch, co pozwoli unikn  powa nych
obra e .

6. Mocno wcisn  klamr  w zaczep pasa,
a  do wyra nego zatrza ni cia
mechanizmu. Upewni  si , czy klamra
zosta a wpi ta w zaczep zamka nale cy

do w a ciwego pasa. Umie ci  przycisk
zwalniaj cy na zaczepie zamka w
po o eniu umo liwiaj cym szybkie
odpi cie pasa, gdyby zasz a taka
potrzeba.

7. Poci gn  za klamr  pasa w celu
sprawdzenia, czy jest bezpiecznie
zapi ta.

W celu odpi cia pasa bezpiecze stwa,
nacisn  przycisk zwalniaj cy na
zaczepie zamka. Pas zostanie
automatycznie zwini ty. W trakcie
zwijania przytrzyma  pas, aby zapobiec
uszkodzeniu wn trza samochodu lub
zranieniu pozosta ych osób przez klamr
pasa.



1-8 FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZE STWA

Obs uga i piel gnacja pasów 
bezpiecze stwa:
1. Okresowo sprawdza  wszystkie pasy

bezpiecze stwa, a tak e ich elementy i
mechanizmy. Uszkodzone pasy bezpie-
cze stwa oraz ich mechanizmy i ele-
menty nale y wymienia  w warsztacie.
Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.

2. Pasy bezpiecze stwa lub ich elementy,
które uleg y rozci gni ciu lub
uszkodzeniu na skutek wypadku, musz
zosta  wymienione nawet, gdy takie
rozci gni cie lub uszkodzenie nie jest
widoczne na pierwszy rzut oka.
Rozci gni te pasy i uszkodzone
elementy nie spe niaj  swego zadania.
Pasy bezpiecze stwa nale y wymienia
na fabrycznie nowe.

3. Producent zaleca wymian  ca ego
zespo u pasów bezpiecze stwa po
ka dej kolizji. Wymiana nie jest
konieczna, je eli przeszkolony
specjalista stwierdzi brak uszkodze  i
sprawno  wszystkich elementów.
Zalecamy zwróci  si  o porad  do
autoryzowanego serwisu Chevroleta.

4. Jazda samochodem z uszkodzonymi
pasami bezpiecze stwa lub innymi
elementami jest niebezpieczna.

NAPINACZE PASÓW 
BEZPIECZE STWA
Ten samochód jest wyposa ony w system
napinaczy pasów bezpiecze stwa przy
fotelach przednich. Z pasów
bezpiecze stwa wyposa onych w
napinacze korzysta si  w taki sam sposób,
jak ze zwyk ych pasów bezpiecze stwa.
System napinaczy pasów bezpiecze stwa
uaktywnia si  w zale no ci od stopnia
ci ko ci wypadku. Elektroniczny
sterownik systemu poduszek powietrznych
i czujniki zderzeniowe steruj  tak e
napinaczami pasów bezpiecze stwa.
Napinacz jest umieszczony w ka dym z
mechanizmów zwijaj cych pasy
bezpiecze stwa przy fotelach przednich.
Napinacz napina pas bezpiecze stwa,
umo liwiaj c jego ci lejsze przyleganie
do cia a w razie zderzenia czo owego. Po
uaktywnieniu napinaczy mechanizmy
zwijaj ce s  blokowane. Uaktywnieniu
napinaczy towarzyszy huk, a z
mechanizmu mo e wydoby  si  dym. Nie
jest to szkodliwe i nie oznacza po aru w
samochodzie.

Aby ograniczy  do minimum ryzyko
powa nego urazu lub mierci w razie
wypadku, kierowca i wszyscy pasa erowie
zawsze musz  by  prawid owo przypi ci
pasami bezpiecze stwa, niezale nie od
tego, czy mechanizmy zwijaj ce przy ich
fotelach wyposa one s  w napinacze lub
nie. Siedz c w fotelu nale y przyj
pozycj  wyprostowan  opieraj c ca e
plecy o oparcie; nie wolno pochyla  si  do
przodu, ani na boki. Pas bezpiecze stwa
nale y wyregulowa  tak, aby jego
biodrowa cz  przylega a nisko w
poprzek miednicy, a nie w poprzek talii.
Nale y pami ta , e uaktywnienie
napinaczy nast puje podczas powa nych
kolizji czo owych i zderze  bocznych. Nie
zostan  one aktywowane przy uderzeniu z
ty u lub w przypadku mniej powa nych
kolizji czo owych. Napinacze mog  zosta
wyzwolone tylko jeden raz. Po
uaktywnieniu napinaczy nale y mo liwie
najszybciej wykona  przegl d systemu
napinaczy w warsztacie. Zalecamy
korzystanie z us ug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.
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System napinaczy lub poduszek
powietrznych mo e nie dzia a
prawid owo, je eli kontrolka ostrzegawcza
poduszki powietrznej w zestawie
wska ników nie miga lub nie wieci
krótko po w czeniu zap onu, wieci d u ej
ni  10 sekund, albo zapala si  w czasie
jazdy. W takiej sytuacji nale y mo liwie
najszybciej wykona  przegl d obu
systemów w warsztacie. Zalecamy korzys-
tanie z us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
Czynno ci serwisowe zwi zane
bezpo rednio lub po rednio z elementami
systemu napinaczy lub ich okablowaniem
mog  by  przeprowadzane wy cznie
przez specjalnie przeszkolonych
pracowników warsztatów samochodo-
wych. Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta. Nie-
w a ciwe wykonanie czynno ci
serwisowych mo e skutkowa
niezamierzonym uaktywnieniem napi-
naczy lub ich nie zadzia aniem. Obie
sytuacje mog  doprowadzi  do odniesienia
obra e  cia a.

REGULACJA WYSOKO CI 
ZAMOCOWANIA PASA 
BEZPIECZE STWA
Przed rozpocz ciem jazdy nale y
przesun  regulator wysoko ci pasa
bezpiecze stwa na odpowiedni  dla siebie
wysoko .
Wysoko  zamocowania pasa
bezpiecze stwa nale y ustawi  w taki
sposób, aby jego cz  barkowa
przebiega a po rodku barku. Pas
bezpiecze stwa nie powinien znajdowa
si  na wysoko ci twarzy ani szyi, ale te
nie mo e zwisa  poni ej ramienia.
Nieprawid owe u o enie cz ci barkowej
mo e ograniczy  skuteczno  dzia ania
pasa bezpiecze stwa.

Aby przesun  regulator wysoko ci
zamocowania pasa w gór  lub w dó ,
cisn  razem przyciski zwalniaj ce i

przesun  regulator do wybranego
po o enia. Regulator wysoko ci mo na
przesun  w gór  bez ciskania
przycisków, tylko go podnosz c.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Nieprawid owe ustawienie wysoko ci
pasa bezpiecze stwa mo e ogra-
niczy  skuteczno  dzia ania pasa
bezpiecze stwa w razie wypadku.
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U YWANIE PASÓW 
BEZPIECZE STWA PRZEZ 
KOBIETY CI ARNE
Pasy bezpiecze stwa zawsze spe niaj
swoje zadanie, równie  w przypadku
kobiet ci arnych.
Podobnie jak wszystkie osoby podró uj ce
samochodem, kobiety ci arne te  s  w
wi kszym stopniu nara one na ryzyko
odniesienia powa nych obra e , je eli nie
u ywaj  pasów bezpiecze stwa.
Prawid owo zapi ty pas bezpiecze stwa
zwi ksza ponadto bezpiecze stwo p odu w
razie wypadku.
Dla zapewnienia maksymalnej ochrony,
kobieta ci arna powinna u ywa
trzypunktowego pasa bezpiecze stwa.
Przez ca y okres ci y cz  biodrowa pasa
powinna by  zapinana jak najni ej.

FOTELIKI DZIECI CE 
Z NIEBEZPIECZE STWO

Nigdy nie wolno jecha  z
niew a ciwie za o onym pasem
bezpiecze stwa. Aby zmniejszy
ryzyko odniesienia obra e , nale y
przestrzega  poni szych zalece :
• Przed rozpocz ciem jazdy wyre-

gulowa  wysoko  zamocowania
pasa bezpiecze stwa.

• Prze o y  cz  barkow  pasa
przez bark.

• Zablokowa  punkt mocowania
pasa bezpiecze stwa w odpo-
wiednim po o eniu.

Zlekcewa enie powy szych zalece
grozi odniesieniem obra e  cia a, a
nawet mierci  w razie kolizji.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Foteliki dzieci ce s  dost pne w
ró nych rozmiarach i
konfiguracjach. Ze wzgl du na
kszta t oraz wymiary wn trza i foteli
tego samochodu, nie wszystkie
foteliki dzieci ce b d  do niego
pasowa .
Do obowi zków w a ciciela
samochodu nale y zapewnienie
prawid owego doboru oraz
zamocowania fotelika dzieci cego, z
wykorzystaniem pasów
bezpiecze stwa oraz mocowa
systemu bezpiecze stwa biernego dla
fotelika dzieci cego.
Nieprawid owy rozmiar fotelika w
stosunku do masy dziecka lub
dost pnej przestrzeni w samochodzie
oraz niew a ciwe jego zamocowanie
zwi kszaj  ryzyko powa nych
obra e  cia a dziecka oraz kierowcy i
pozosta ych pasa erów samochodu w
razie kolizji.
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Po dobraniu odpowiedniego fotelika
dzieci cego nale y dok adnie zapozna  si
z instrukcjami jego producenta odno nie
monta u i u ytkowania oraz przestrzega
zawartych w nich zalece . Fotelik
dzieci cy powinien by  dostosowany do
wieku, wzrostu i masy cia a dziecka oraz
zapewnia  mo liwo  prawid owego
zamocowania w samochodzie. Dost pne s
foteliki dzieci ce dla dzieci w ró nym
wieku, a  do osi gni cia przez nie wzrostu
i masy cia a, przy których b d  mog y
bezpiecznie korzysta  z pasów
bezpiecze stwa.

Statystyki wypadków drogowych
pokazuj , e w razie wypadku dzieci s
bardziej bezpieczne, gdy znajduj  si  na
tylnym fotelu ni  na fotelu przednim.

Dzieci, które wyros y ze swojego fotelika,
powinny podró owa  na tylnym fotelu, z
prawid owo zapi tymi pasami bezpie-
cze stwa. Cz  barkowa pasa powinna
znajdowa  si  mo liwie najdalej od szyi
dziecka, a jego cz  biodrowa powinna
spoczywa  nisko na biodrach. Nale y
okresowo sprawdza  poprawno  u o enia
pasów bezpiecze stwa.
Je eli dziecko musi siedzie  na przednim
fotelu, nale y upewni  si , czy cz
barkowa pasa nie spoczywa na twarzy lub
szyi dziecka. W takim przypadku nale y
przesun  dziecko w kierunku rodka
samochodu, aby pas spoczywa  na jego
barku.
Nie wolno pozwala  dziecku stawa  ani
kl cze  na siedzeniu lub w przestrzeni
baga owej w czasie jazdy.
Gdy fotelik dzieci cy nie jest u ywany,
nale y go zabezpieczy  pasem bezpie-
cze stwa w samochodzie lub wyj  z
samochodu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Ten samochód jest przystosowany do
mocowania uniwersalnych fotelików
dzieci cych tylko na skrajnych
tylnych fotelach.
• Nie wolno umieszcza  uniwer-

salnego fotelika dzieci cego na
przednim fotelu pasa era ani na
rodkowym fotelu z ty u.
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ZACZEPY DOLNE I ZACZEPY PASA 
GÓRNEGO FOTELIKA DZIECI CEGO
Wcze niej foteliki dzieci ce by y
mocowane do fotela samochodu za pomoc
pasów bezpiecze stwa. W efekcie ich
zamocowanie by o cz sto nieprawid owe
lub zbyt lu ne, aby zapewni  dziecku
odpowiedni  ochron .
Ten samochód jest obecnie wyposa any w
zaczepy dolne oraz zaczepy pasa górnego,
dost pne na dwóch skrajnych fotelach
tylnych, umo liwiaj ce zamocowanie
fotelika dzieci cego bezpo rednio do
nadwozia samochodu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nigdy nie wolno trzyma  dziecka na

r kach w czasie jazdy samochodem.
Niemowl ta i ma e dzieci powinny
podró owa  w atestowanych do tego
celu fotelikach.

• W trakcie zderzania ci ar dziecka
wzrasta na skutek przeci enia tak
bardzo, e jego utrzymanie jest
niemo liwe. Przyk adowo, przy zde-
rzeniu z pr dko ci  tylko 40 km/godz.
dziecko o masie cia a 5,5 kg wywiera na
ramiona tak  si , jak gdyby wa y o 110
kg.

• Zlekcewa enie konieczno ci zabez-
pieczenia niemowl t i ma ych dzieci w
atestowanych do tego celu fotelikach
mo e w razie kolizji spowodowa
odniesienie obra e  cia a lub nawet
mier .

• Ze statystyk wypadków drogowych
wynika, e dzieci s  bezpieczniejsze,
kiedy s  przewo one w fotelikach
zamocowanych na tylnych fotelach, a
nie na fotelu przednim.

• Nie mocowa  fotelików dzieci cych na
przednim fotelu pasa era, je eli
samochód wyposa ony jest w boczne
poduszki powietrzne. Zobacz has o
"BOCZNE PODUSZKI POWIET-
RZNE" w indeksie, aby uzyska
wi cej informacji.
(Ci g dalszy)

Z NIEBEZPIECZE STWO
(Ci g dalszy)
• Niebezpiecze stwo! Nie wolno

mocowa  fotelików dzieci cych, w
których dziecko siedzi zwrócone
ty em do kierunku jazdy, na fotelu
chronionym przez znajduj c  si
przed nim poduszk  powietrzn !
Takie foteliki nale y zawsze
mocowa  na tylnym fotelu.



 FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZE STWA 1-13

Aby zamocowa  fotelik dzieci cy
wyposa ony w mocowania dolne oraz
mocowania pasa górnego, nale y
post powa  zgodnie z instrukcj  do czon
do fotelika oraz procedur  "Mocowanie
fotelika dzieci cego przy u yciu zaczepów
dolnych i zaczepów pasa górnego"
opisanej na kolejnych stronach niniejszej
Instrukcji.
Zalecane jest dok adne zapoznanie si  z
wszystkimi instrukcjami zawartymi na
kolejnych stronach i w dokumentacji
do czonej do fotelika oraz cis e ich
przestrzeganie.
Od tego zale y bezpiecze stwo dziecka!

Wszelkie zapytania lub w tpliwo ci
odno nie w a ciwego mocowania fotelika
dzieci cego nale y kierowa  do
producenta fotelika dzieci cego. Je eli
mocowanie fotelika dzieci cego nadal
sprawia trudno ci, zalecamy zwróci  si  o
porad  do autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
Nieu ywany fotelik dzieci cy mo e
si  przesuwa  do przodu.
Nieu ywany fotelik dzieci cy nale y
wyj  z samochodu lub zabezpieczy
go poprzez przypi cie pasem
bezpiecze stwa.

UWAGA
Przed umieszczeniem dziecka w
foteliku nale y sprawdzi
temperatur  tapicerki siedzenia i
zaczepów – pasy bezpiecze stwa i
fotelik pozostawione w zamkni tej
przestrzeni samochodu mog
nagrzewa  si  do wysokich
temperatur.
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MIEJSCA MOCOWANIA FOTELIKÓW DZIECI CYCH
Dozwolone warianty mocowania fotelików dzieci cych

1  = Tylko po dezaktywacji systemu poduszki powietrznej pasa era z przodu. Je eli fotelik dzieci cy jest zabezpieczony za pomoc
trzypunktowego pasa bezpiecze stwa, ustawi  k t nachylenia oparcia fotela mo liwie najbardziej do przodu i dopilnowa , aby
pas bezpiecze stwa przebiega  od górnego punktu mocowania ku przodowi pojazdu.

+  = Fotel wyposa ony w zaczepy systemów ISOFIX i Top-Tether.
U  = Bez ogranicze  w po czeniu z trzypunktowym pasem bezpiecze stwa
X  = Brak dopuszczalnych fotelików dzieci cych dla tego zakresu wagowego

Kategoria wagowa

Fotel
Przedni fotel pasa era

Fotele skrajne 
w drugim 

rz dzie

Fotel 
rodkowy w 

drugim 
rz dzie

Fotele w 
trzecim 
rz dzie

poduszki 
powietrzne 
w czone

poduszki 
powietrzne 
wy czone

Grupa 0 do 10 kg X U1 U+ X X
Grupa 0+ do 13 kg X U1 U+ X X
Grupa I 9 do 18 kg X U1 U+ X X
Grupa II 15 do 25 kg X X U X X
Grupa III 22 do 36 kg X X U X X
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DOZWOLONE WARIANTY MOCOWANIA FOTELIKÓW DZIECI CYCH ISOFIX

IL = Dopuszczalne w przypadku okre lonych fotelików dzieci cych ISOFIX z kategorii „dla okre lonego pojazdu”(specific-
vehicle), „ograniczone stosowanie” (restricted) lub „pó uniwersalne” (semi-universal). Fotelik dzieci cy ISOFIX musi by
zatwierdzony do stosowania w danym typie samochodu.

IUF = Dopuszczalne w przypadku uniwersalnych fotelików dzieci cych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy,
zatwierdzonych do stosowania przy danej kategorii wagowej.

X = Brak dopuszczalnych fotelików dzieci cych ISOFIX dla tej kategorii wagowej.

Kategoria wagowa Rozmiar Mocowanie

Fotel

Przedni 
fotel 

pasa era

Fotele 
skrajne w 

drugim 
rz dzie

Fotel 
rodkowy w 

drugim 
rz dzie

Fotele w 
trzecim 
rz dzie

Grupa 0 do 10 kg E ISO/R1 X IL X X

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

Grupa I 9 do 18 kg

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

B1 ISO/F2X X IL, IUF X X
A ISO/F3 X IL, IUF X X
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Rozmiar i typ fotelika ISOFIX
A – ISO/F3 = Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla du ych dzieci o wadze z zakresu od 9 do 18 kg.
B – ISO/F2 = Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu od 9 do

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

18 kg.
C – ISO/R3 = Fotelik skierowany ty em do kierunku jazdy, przeznaczony dla du ych dzieci o wadze do 13 kg.
D – ISO/R2 = Fotelik skierowany ty em do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze do 13 kg.
E – ISO/R1 = Fotelik skierowany ty em do kierunku jazdy, przeznaczony dla m odszych dzieci o wadze do 13 kg.
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Mocowanie fotelika dzieci cego 
przy u yciu zaczepów dolnych i 
zaczepów pasa górnego
1. Wybra  jeden ze skrajnych foteli

tylnych, do którego przymocowany
zostanie fotelik dzieci cy.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Dolnych zaczepów oraz zaczepów
pasa górnego nale y u ywa
wy cznie zgodnie z ich przezna-
czeniem.
Dolne zaczepy i zaczepy pasa
górnego s  przeznaczone wy cznie
do mocowania fotelików dzieci cych
wyposa onych w odpowiednie dolne i
górne elementy mocuj ce.
• Dolnych zaczepów oraz zaczepów

pasa górnego nie nale y u ywa  do
mocowania pasów bezpiecze stwa
dla osób doros ych, uprz y ani
innych elementów wyposa enia
samochodu.

Wykorzystywanie dolnych zaczepów
oraz zaczepów pasa górnego do
mocowania pasów bezpiecze stwa,
uprz y lub innych elementów
wyposa enia samochodu nie
zapewnia wystarczaj cej ochrony w
razie kolizji i mo e spowodowa
obra enia cia a lub nawet mier .

Z NIEBEZPIECZE STWO
Umieszczenie fotelika dzieci cego na
przednim fotelu samochodu mo e
by  przyczyn  powa nych obra e
cia a lub mierci.
Je eli samochód jest wyposa ony w
poduszk  powietrzn  pasa era z
przodu, na przednim fotelu pasa era
nie wolno mocowa  fotelika, w
którym dziecko siedzi zwrócone
ty em do kierunku jazdy.
W przypadku zadzia ania poduszki
powietrznej dziecko podró uj ce w
takim foteliku mo e dozna
powa nych obra e .
Foteliki dzieci ce, w których dziecko
siedzi zwrócone ty em do kierunku
jazdy, nale y mocowa  na tylnym
fotelu.
Foteliki dzieci ce, w których dziecko
siedzi zwrócone przodem do
kierunku jazdy, nale y w miar
mo liwo ci mocowa  na tylnym
fotelu. W przypadku instalacji
takiego fotelika na przednim fotelu
pasa era nale y odsun  fotel
maksymalnie do ty u.
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2. Odszuka  dwa dolne zaczepy. Rozmie-
szczenie poszczególnych dolnych
zaczepów wskazuj  okr g e oznaczenia
w dolnej kraw dzi oparcia tylnego
fotela.

3. Upewni  si , czy w pobli u dolnych
zaczepów nie znajduj  si  adne obce
cia a, w tym równie  pasy bezpie-
cze stwa lub zaczepy ich zamków.
Cia a obce mog  przeszkadza  w
prawid owym zatrza ni ciu zaczepów
fotelika w punktach mocowania.

4. Umie ci  fotelik na siedzeniu
naprzeciwko dwóch dolnych zaczepów i
przymocowa  go zgodnie z instrukcjami
producenta.

5. Wyregulowa  i dopasowa  fotelik
dzieci cy zgodnie z instrukcjami
producenta.

6. Po czy  zatrzask górnego pasa fotelika
dzieci cego z zaczepem pasa górnego,
upewniaj c si , e pas ten nie jest
skr cony.
Je li siedzisko posiada podwójny pas i
regulowany zag ówek, poprowadzi  pas
wokó  niego.
Je li siedzisko posiada pojedynczy pas i
regulowany zag ówek, unie  go i
przeprowadzi  pas pod nim, mi dzy
s upkami zag ówka.

7. Zaci gn  pas górny zgodnie z
instrukcj  do czon  do fotelika dzieci -
cego.

8. Potrz sn  fotelikiem w ró nych
kierunkach po jego zamocowaniu, aby
upewni  si , czy jest on prawid owo
zabezpieczony.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Upewni  si , e zatrzask górnego
pasa fotelika dzieci cego jest
prawid owo po czony z zaczepem
pasa górnego.
Nieprawid owe zamocowanie mo e
sprawi , e pas i zaczep pasa górnego
nie spe ni  swojej funkcji.
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ZAG ÓWKI
Zag ówki maj  na celu zmniejszenie
ryzyka odniesienia urazów karku w razie
kolizji.
Dla uzyskania maksymalnej ochrony,
zag ówek nale y przesun  w gór  lub w
dó  i ustawi  w takim po o eniu, aby jego
górna kraw d  znajdowa a si  na jednej
wysoko ci z górnymi koniuszkami uszu.

Wysun  zag ówek poci gni ciem do
góry, aby go podnie . Po wci ni ciu przy-
cisku zwalniaj cego nacisn  zag ówek w
dó , aby obni y  jego wysoko .

Aby odchyli  zag ówki przednich foteli,
1. Ustawi  zag ówek w pozycji pionowej,

pochylaj c go ca kowicie do przodu i
zwalniaj c.

2. Ostro nie pochyli  zag ówek wprzód do
wybranego po o enia.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Wyj cie lub nieprawid owe usta-
wienie zag ówka grozi odniesieniem
powa nych urazów g owy i karku w
razie kolizji.
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AKTYWNE ZAG ÓWKI
Przy uderzeniu w ty  samochodu aktywne
zag ówki na fotelach przednich auto-
matyczn  pochylaj  si  do przodu.
Zapewnia to bardziej skuteczne podparcie
g owy przez zag ówek oraz ogranicza
ryzyko odniesienia obra e  spowo-
dowanych nadmiernym rozci gni ciem w
obszarze kr gów szyjnych.

FOTELE PRZEDNIE

REGULACJA POZYCJI FOTELA 
PRZEDNIEGO
Aby przesun  przedni fotel do przodu lub
do ty u:
1. Poci gn  za uchwyt znajduj cy si  z

przodu pod fotelem i przytrzyma .
2. Przesun  fotel w wybrane po o enie.
3. Zwolni  uchwyt.

REGULACJA POCHYLENIA 
OPARCIA FOTELA PRZEDNIEGO
Do regulacji pochylenia oparcia fotela
s u y d wignia znajduj ca si  po
zewn trznej stronie siedziska. W celu
dokonania regulacji nale y podnie
d wigni , a  do ustawienia oparcia w
wybranym po o eniu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie wolno regulowa  ustawienia

fotela kierowcy w czasie jazdy.
Kierowca mo e straci  panowanie nad
samochodem, co mo e doprowadzi  do
odniesienia obra e  lub uszkodzenia
mienia.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie wolno regulowa  ustawienia

oparcia fotela kierowcy w czasie
jazdy.

Kierowca mo e straci  panowanie nad
samochodem, co mo e doprowadzi  do
odniesienia obra e  lub uszkodzenia
mienia.
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REGULACJA WYSOKO CI 
SIEDZISKA FOTELA KIEROWCY
Aby podnie  siedzisko fotela kierowcy,
przesuwa  d wigni  raz za razem do góry,
a  do ustawienia siedziska na wybranej
wysoko ci. Aby obni y  siedzisko fotela,
przesuwa  d wigni  raz za razem w dó , a
do ustawienia siedziska na wybranej
wysoko ci.

REGULACJA PODPARCIA ODCINKA 
L D WIOWEGO W FOTELU 
KIEROWCY
W celu zwi kszenia lub zmniejszenia
podparcia odcinka l d wiowego w fotelu
kierowcy, przesun  d wigni  do przodu
lub do ty u.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Odchylenie opar  foteli mo e nie
zapewni  kierowcy i pasa erowi z
przodu wystarczaj cej ochrony, jak
zapewniaj  pasy bezpiecze stwa, z
powodu mo liwo ci wysuni cia si
spod pasa lub ucisku pasa w
niedogodnej pozycji.
• Na czas jazdy nie nale y odchyla

opar  przednich foteli do ty u.
Mo e to by  przyczyn  powstawania
powa nych obra e  cia a, mierci lub
wyrzucenia z samochodu.
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SK ADANIE FOTELA PASA ERA Aby z o y  oparcie fotela pasa era,
nale y:
1. Obni y  ca kowicie zag ówek.
2. Poci gn  do góry d wigni  znajduj c

si  z przodu pod fotelem i przytrzyma ,
a nast pnie przesun  fotel mo liwie
najdalej do ty u, po czym zwolni
d wigni .

3. Podnie  znajduj c  si  po zewn trznej
stronie fotela d wigni  mechanizmu
regulacji oparcia ca kowicie do góry i
z o y  oparcie fotela do przodu, a
zatrzyma si  ono w pozycji z o onej.

Aby podnie  oparcie fotela pasa era,
nale y:
1. Unie  oparcie i odchyli  je do

pierwotnego po o enia.
2. Zablokowa  oparcie na miejscu

naciskaj c na gór  oparcia.
3. Ponownie poci gn  oparcie do przodu

w celu sprawdzenia, czy zosta o
prawid owo zablokowane.

Z OSTRZE ENIE
W przypadku z o enia oparcia fotela
do przodu w celu przygotowania
miejsca do przewozu d u szych
przedmiotów, przyk adowo nart,
nale y zwróci  uwag , aby tego
rodzaju baga  nie znajdowa  si
blisko poduszki powietrznej. W razie
wypadku, wybuchaj ca poduszka
mo e gwa townie odrzuci  taki
przedmiot w kierunku znajduj cej
si  obok osoby. Grozi to odniesieniem
powa nych obra e , a nawet
mierci . Nie wolno umieszcza

jakichkolwiek przedmiotów w
obszarze dzia ania nape niaj cej si
poduszki powietrznej.

Z OSTRZE ENIE
Przedmioty umieszczone na oparciu
fotela mog  uderzy  i zrani  ludzi
podczas nag ego zatrzymania lub
skr tu, albo w razie wypadku.
Wszystkie przedmioty nale y usun
lub zabezpieczy  przed rozpocz ciem
jazdy.

Z OSTRZE ENIE
Je eli oparcie fotela nie jest
zablokowane, mo e przesun  si  do
przodu w razie nag ego zatrzymania
lub wypadku. Mo e to spowodowa
obra enia u siedz cej na tym fotelu
osoby. Dlatego po roz o eniu oparcia
nale y je pchn , a nast pnie
poci gn  w celu sprawdzenia, czy
jest zablokowane.
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ELEKTRYCZNA REGULACJA 
FOTELA (TYLKO FOTEL 
KIEROWCY)

REGULACJA POZYCJI FOTELA
W celu przesuni cia fotela do przodu lub
do ty u nale y przesun  prze cznik do
przodu lub do ty u i przytrzyma . Po
ustawieniu fotela w wybranej pozycji
zwolni  prze cznik.

REGULACJA WYSOKO CI 
SIEDZISKA FOTELA
Aby wyregulowa  wysoko  przedniej lub
tylnej cz ci siedziska fotela, przestawi
przedni  lub tyln  cz  prze cznika w
gór  lub w dó .
Gdy oparcie znajdzie si  w wybranej
pozycji, zwolni  prze cznik.

REGULACJA POCHYLENIA 
OPARCIA FOTELA
Aby ustawi  pochylenie oparcia do przodu
lub do ty u, przesun  górn  cz
prze cznika do przodu lub do ty u i
przytrzyma .
Gdy oparcie znajdzie si  w wybranej
pozycji, zwolni  prze cznik.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie wolno regulowa  ustawienia

fotela kierowcy w czasie jazdy.
Kierowca mo e straci  panowanie nad
samochodem, co mo e doprowadzi  do
odniesienia obra e  lub uszkodzenia
mienia.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie wolno regulowa  ustawienia

fotela kierowcy w czasie jazdy.
Kierowca mo e straci  panowanie nad
samochodem, co mo e doprowadzi  do
odniesienia obra e  lub uszkodzenia
mienia.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie wolno regulowa  ustawienia

oparcia fotela kierowcy w czasie
jazdy.

Kierowca mo e straci  panowanie nad
samochodem, co mo e doprowadzi  do
odniesienia obra e  lub uszkodzenia
mienia.
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FOTELE TYLNE

SK ADANIE OPAR  FOTELI 
TYLNYCH

Z NIEBEZPIECZE STWO
Odchylenie opar  foteli mo e nie
zapewni  kierowcy i pasa erowi z
przodu wystarczaj cej ochrony, jak
zapewniaj  pasy bezpiecze stwa, z
powodu mo liwo ci wysuni cia si
spod pasa lub ucisku pasa w
niedogodnej pozycji.
• Na czas jazdy nie nale y odchyla

opar  przednich foteli do ty u.
Mo e to by  przyczyn  powstawania
powa nych obra e  cia a, mierci lub
wyrzucenia z samochodu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie uk ada  baga u ani innego

adunku warstwowo powy ej
wysoko ci przednich foteli.

• Nie wolno zezwala  pasa erom na
siadanie na z o onych oparciach
foteli w czasie jazdy.

• Ten posiada osobno wydzielone
przestrzenie przeznaczone do
przewozu adunku i pasa erów.

• Niezabezpieczony baga  lub
pasa erowie znajduj cy si  na
z o onych oparciach foteli mog  w
razie gwa townego zatrzymania
b d  wypadku przemieszcza  si  w
niekontrolowany sposób w kabinie
samochodu, albo nawet wypa  na
zewn trz.

Grozi to odniesieniem powa nych
obra e , a nawet mierci .

Z OSTRZE ENIE
Z o enie tylnego fotela, gdy pasy
bezpiecze stwa s  zapi te, mo e
spowodowa  uszkodzenie fotela lub
pasów bezpiecze stwa. Zawsze przed
z o eniem tylnego fotela nale y
odpi  pasy bezpiecze stwa i
poczeka , a  zwin  si  na zwijaczu.
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Aby z o y  oparcie ka dego z tylnych
foteli:
1. Upewni  si , czy wszystkie trzy pasy

bezpiecze stwa s  odpi te, a oparcia
foteli przednich nie s  odchylone do
ty u.

2. Wsun  ca kowicie zag ówki.
3. Podnie  d wigni  znajduj c  si  na

górze oparcia, aby odblokowa  oparcie.
4. Z o y  oparcie tylnego fotela do przodu

i w dó .

Aby ustawi  oparcie tylnego fotela w
pierwotnym po o eniu:
1. Zaczepi  pasy bezpiecze stwa w

uchwycie, aby unikn  ich
przyci ni cia.

2. Unie  oparcie tylnego fotela i odchyli
je do pierwotnego po o enia.

3. Odczepi  pasy bezpiecze stwa z
uchwytu.

4. Zablokowa  oparcie na miejscu
naciskaj c na gór  oparcia.

5. Ponownie poci gn  oparcie do przodu
w celu sprawdzenia, czy zosta o
prawid owo zablokowane.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Przed rozpocz ciem jazdy spraw-

dzi , czy oparcia tylnych foteli
zajmowanych przez pasa erów s
zablokowane w pozycji
wyprostowanej.

• W czasie jazdy nie nale y ci gn
za d wignie zwalniaj ce na górnej
kraw dzi oparcia fotela.

Poci gni cie d wigni zwalniaj cych,
gdy samochód jedzie, mo e spowo-
dowa  obra enia lub szkody u
pasa erów.
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REGULACJA POCHYLENIA 
OPARCIA FOTELA TYLNEGO
Oparcia tylnych foteli mo na cz ciowo
odchyli .
W celu odchylenia oparcia, podnie
d wigni  na górze oparcia tylnego fotela,
a  do ustawienia oparcia w wybranym
po o eniu.

PODWÓJNE SK ADANIE OPAR  
FOTELI TYLNYCH (TYLKO W 
MODELU 7 MIEJSCOWYM)

Przy wsiadaniu lub wychodzeniu z
trzeciego rz du foteli nale y:
1. Upewni  si , czy wszystkie trzy pasy

bezpiecze stwa s  odpi te, a oparcia
foteli przednich nie s  odchylone do
ty u.

2. Wsun  ca kowicie zag ówki.
3. Poci gn  do przodu d wigni  po

zewn trznej stronie oparcia i z o y
oparcie.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie uk ada  baga u ani innego

adunku warstwowo powy ej wyso-
ko ci przednich foteli.

• Nie wolno zezwala  pasa erom na
siadanie z ty u po z o eniu tylnych
foteli.

• Niezabezpieczony baga  lub
pasa erowie znajduj cy si  w tylnej
cz ci samochodu mog  w razie
gwa townego zatrzymania b d
wypadku przemieszcza  si  w niekon-
trolowany sposób w kabinie samo-
chodu, albo nawet wypa  na
zewn trz.

• Z o enie tylnego fotela, gdy pasy
bezpiecze stwa s  zapi te, mo e
spowodowa  uszkodzenie fotela lub
pasów bezpiecze stwa. Zawsze przed
z o eniem tylnego fotela nale y odpi
pasy bezpiecze stwa i poczeka , a
zwin  si  na zwijaczu.

• Przy podwójnym sk adaniu lub
rozk adaniu nale y upewni  si , czy
zaczepy zamków pasów bezpie-
cze stwa nie s  przyci ni te przez
fotel.

Grozi to odniesieniem powa nych
obra e , a nawet mierci .
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4. Fotel opadnie do przodu automatycznie,
a rozpórki pneumatyczne b d  utrzy-
mywa  fotele w po o eniu z o onym.

Aby ustawi  tylny fotel w pierwotnym
po o eniu:
1. Zaczepi  pasy bezpiecze stwa w

uchwycie, aby unikn  ich
przyci ni cia.

2. Przestawi  siedzisko tylnego fotela w
dó .

3. Zablokowa  siedzisko tylnego fotela na
pod odze. Upewni  si , czy siedzisko
tylnego fotela jest bezpiecznie
zablokowane poci gaj c je w gór  i w
dó .

4. Ustawi  oparcie tylnego fotela w
pierwotnym po o eniu. Poci gn  za
oparcie w celu sprawdzenia, czy zosta o
prawid owo zablokowane.

5. Odczepi  pasy bezpiecze stwa z
uchwytu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Nie wolno umieszcza  nóg ani
innych cz ci cia a na pod odze pod
siedziskiem tylnego fotela w czasie
sk adania siedziska tylnego fotela.
Grozi to odniesieniem powa nych
obra e .

Z OSTRZE ENIE
Nie wolno ci gn  za d wigni , gdy
oparcie jest z o one. Takie dzia anie
grozi uszkodzeniem d wigni oraz
cz ci wspó pracuj cych.
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SK ADANIE FOTELI W TRZECIM 
RZ DZIE
Aby z o y  oparcia foteli w trzecim
rz dzie:
1. Upewni  si , czy pasy bezpiecze stwa

s  odpi te.
2. Podnie  d wigni  z ty u ka dego

oparcia.
3. Pchn  oparcie do przodu i z o y  je.

Aby ustawi  tylny fotel w pierwotnym
po o eniu:
1. Ustawi  oparcie w pierwotnym

po o eniu. Poci gn  za oparcie w celu
sprawdzenia, czy zosta o prawid owo
zablokowane.

2. Pchn  zag ówek do ty u do pierwot-
nego po o enia.

ZABEZPIECZENIE 
DODATKOWE (PODUSZKI 
POWIETRZNE)
Ten samochód jest wyposa ony w
zabezpieczenie dodatkowe w postaci
systemu poduszek powietrznych (SRS),
s u cych ochronie pasa erów pod
warunkiem, e zajmuj  oni prawid ow
pozycj  w fotelach i s  przypi ci pasami
bezpiecze stwa. Zarówno fotel kierowcy,
jak i pasa era z przodu, s  wyposa one w
czo owe oraz boczne poduszki powietrzne
kierowcy i pasa era, stanowi ce
uzupe nienie trzypunktowych pasów bez-
piecze stwa oraz innych mechanizmów
zabezpieczaj cych. Samochód posiada
równie  kurtyny powietrzne. Kurtyny
powietrzne dost pne s  dla kierowcy i
pasa era siedz cego bezpo rednio za nim
oraz dla pasa era siedz cego z przodu po
prawej stronie kierowcy i pasa era
siedz cego bezpo rednio za nim.
Ka da poduszka powietrzna jest umie-
szczona w specjalnym module, w którym
nast puje zap on oraz wyzwolenie
poduszki powietrznej z ekstremalnie du
szybko ci  oraz si , w przypadku zaj cia
kolizji okre lonego rodzaju, stwarzaj cej
powa ne zagro enie dla zdrowia lub ycia
kierowcy i pasa erów.
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PODUSZKA POWIETRZNA 
KIEROWCY I PASA ERA Z PRZODU
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy jest
umieszczona w rodkowej cz ci
kierownicy.
Poduszka powietrzna pasa era z 
przodu
Poduszka powietrzna pasa era jest
umieszczona w tablicy rozdzielczej.

Dzia anie poduszek powietrznych
Poduszki powietrzne maj  na celu ochron
g owy, szyi oraz klatki piersiowej przed
uderzeniem o tablic  rozdzielcz , kierow-
nic  lub szyb  przedni  w razie zderzenia
czo owego. Nie zostan  one aktywowane
w przypadku uderzenia w ty  lub dacho-
wania ani wi kszo ci kolizji bocznych. Te
poduszki powietrzne maj  zadzia a  w wy-
padkach, gdy si a oddzia uj ca na samo-
chód jest równa sile uderzenia samochodu
jad cego z pr dko ci  od 15 do 23 km/h w
sta  przeszkod  lub od niej wi ksza.
Uaktywnienie systemu poduszek
powietrznych nast puje w przypadku
powa nych zderze  czo owych lub o k cie
uderzenia nie wi kszym od 30° w stosunku
osi pod u nej samochodu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Poduszki powietrzne s  tylko
dodatkowym systemem bezpie-
cze stwa biernego, a ich dzia anie jest
najbardziej skuteczne w po czeniu z
pasami bezpiecze stwa.
Wszyscy podró ni, w cznie z kierowc ,
powinni zawsze u ywa  swoich pasów
bezpiecze stwa, niezale nie od tego, czy
zajmowany przez nich fotel jest
chroniony poduszk  powietrzn  lub
nie, aby ograniczy  ryzyko odniesienia
powa nych obra e  lub mierci w razie
wypadku.
• Czo owe poduszki powietrzne nie

zostan  aktywowane w przypadku
kolizji bocznej oraz uderzenia z ty u.
Podró ni bez zapi tych pasów bez-
piecze stwa nie b d  chronieni przez
aden z systemów bezpiecze stwa

biernego, co w tego typu kolizjach
grozi odniesieniem powa nych
obra e , a nawet mierci .

• Osoby, które niew a ciwie korzystaj
ze swoich pasów bezpiecze stwa,
mog  zosta  wyrzucone wprzód na
skutek hamowania przed zderzeniem
i znale  si  zbyt blisko modu ów
poduszek powietrznych. Grozi to
odniesieniem powa nych obra e  na
skutek si y odrzutu nape niaj cej si
poduszki powietrznej.
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Stopie  ci ko ci wypadku, przy którym
w naszych samochodach nast puje
uaktywnienie systemu poduszek
powietrznych ma zapewnia  wyzwolenie
poduszek powietrznych przy zderzeniach
czo owych o sile, przy której statystyczne
ryzyko mierci staje si  realne.
W praktyce samochody rzadko zderzaj
si  prostopadle z nieruchomymi
przeszkodami; poduszki powietrzne
najcz ciej uaktywniaj  si  przy zderzeniu
z innym pojazdem. Rzeczywista pr dko ,
przy której nast pi nape nienie poduszek
powietrznych, mo e by  wy sza,
poniewa  w rzeczywisto ci wypadki
drogowe s  du o bardziej z o one i mog
obejmowa  zderzenia z udzia em wielu
pojazdów, zderzenia pod k tem oraz
niepe ne zderzenia czo owe (np.
„zahaczenia”), a uderzany obiekt zwykle
nie jest nieruchomy.

Uaktywnienie poduszek powietrznych
nast puje, gdy czujnik wykryje zderzenie
czo owe o stopniu wystarczaj cym do
wyzwolenia poduszki powietrznej. Czujnik
zderzeniowy wysy a sygna  elektryczny w
celu inicjalizacji nape nienia si  poduszki
powietrznej. Nast puje zap on adunku
gazowego, który ulegaj c gwa townemu
spalaniu w module poduszki powietrznej
wytwarza wystarczaj c  ilo  oboj tnego
gazu do ca kowitego nape nienia poduszki
powietrznej. W ci gu 0,045 sekundy od
wykrycia zderzenia, ci nienie wytwarzane
przez nape niaj c  si  poduszk  powietrzn
powoduje prze amanie plastikowej
pokrywy nad modu em, której wewn trzna
powierzchnia jest naci ta w sposób
umo liwiaj cy rozerwanie pokrycia piasty
kierownicy lub tablicy rozdzielczej po
stronie pasa era pod wp ywem si y.
Poduszka powietrzna nape nia si
ca kowicie tworz c powierzchni
hamuj c  impet ruchu post powego g owy
i górnej cz ci tu owia osoby znajduj cej
si  na przednim fotelu. Po uderzeniu w
poduszk  nast puje uj cie gazu przez
znajduj ce si  u jej podstawy otwory w
celu wyt umienia si y spowodowanej
wyrzuceniem cia a do przodu.

UWAGA
Poduszka powietrzna mo e si
równie  nape ni  w sytuacjach
niekolizyjnych stopnia umiarko-
wanego i ci kiego (np. uderzenie
podwoziem lub innym sta ym
elementem konstrukcyjnym samo-
chodu w przypadku wjechania w
zag bienie w jezdni), w których
czujniki zderzeniowe generuj
sygna  odpowiadaj cy zderzeniu ze
sta  przeszkod  przy pr dko ci
15-23 km/godz.
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Ca y proces, od pierwszego kontaktu z
przeszkod  po nape nienie i opró nienie
poduszki powietrznej, trwa mniej ni
0,2 sekundy, krócej ni  mrugni cie okiem.
Poniewa  zderzenie trwa u amek sekundy,
a uczestnicz cy w wypadku samochód
zwykle ca kowicie wytraca energi  i
zatrzymuje si  w czasie zaledwie jednej
lub dwóch sekund od pierwszego kontaktu
z przeszkod , dla zapewnienia ochrony
kierowcy i pasa erów system poduszek
powietrznych musi wykry  zderzenie i
uaktywni  poduszki niemal jednocze nie.

BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE
Modu y bocznych poduszek powietrznych
s  umieszczone po bokach opar  foteli
przednich.

UWAGA
Poduszki powietrzne nie mog
spowodowa  uduszenia, ani nie
ograniczaj  swobody ruchów.
Poduszki powietrzne posiadaj
otwory, przez które niezw ocznie po
zamortyzowaniu uderzenia uchodzi
gaz.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Poduszki powietrzne s  tylko dodat-
kowym systemem bezpiecze stwa bier-
nego, a ich dzia anie jest najbardziej
skuteczne w po czeniu z pasami
bezpiecze stwa.
Wszyscy podró ni, w cznie z
kierowc , powinni zawsze u ywa
swoich pasów bezpiecze stwa,
niezale nie od tego, czy zajmowany
przez nich fotel jest chroniony
poduszk  powietrzn  lub nie, aby
ograniczy  ryzyko odniesienia
powa nych obra e  lub mierci w razie
wypadku. 

(Ci g dalszy)

Z NIEBEZPIECZE STWO
(Ci g dalszy)
• Nie wolno umieszcza  adnych

przedmiotów na ani w pobli u
modu ów bocznych poduszek
powietrznych, umieszczonych po
bokach obu foteli przednich. W
trakcie nape niania si  poduszek
mog  one zosta  odrzucone z du
si , powoduj c powa ne obra enia
cia a.

• Nie wolno zak ada  na przednie
fotele dodatkowych pokrowców.
Mog  one przeszkadza  w
nape nianiu si  poduszek w razie
wypadku, doprowadzaj c do
odniesienia powa nych obra e .

• Nie opiera  g owy ani innych cz ci
cia a na drzwiach. Nape niaj ca si
w razie kolizji boczna poduszka
powietrzna mo e wówczas uderzy
kierowc  lub pasa era z du  si ,
powoduj c powa ne obra enia.

• Nie mocowa  fotelików dzieci cych
na przednim fotelu pasa era, je eli
samochód wyposa ony jest w
boczne poduszki powietrzne.

Zlekcewa enie powy szych zalece
grozi odniesieniem powa nych
obra e , a nawet mierci .
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Dzia anie bocznych poduszek 
powietrznych
Boczne poduszki powietrzne maj  na celu
ochron  klatki piersiowej przed
uderzeniem w przednie drzwi i szyby
boczne przy zderzeniu bocznym.
Uaktywnienie bocznych poduszek
powietrznych nast puje, gdy czujnik
wykryje zderzenie boczne o stopniu
wystarczaj cym do uaktywnienia
poduszek.
Te boczne poduszki powietrzne maj
zadzia a  w przypadku kolizji bocznych,
gdy si a oddzia uj ca na samochód jest
równa sile zderzenia samochodu z
elastyczn , ruchom  przeszkod  przy
pr dko ci 15–25 km/godz. lub od niej
wi ksza.
Niezadzia anie bocznych poduszek
powietrznych w trakcie wypadku
drogowego nie oznacza bynajmniej, e s
one niesprawne. Boczne poduszki
powietrzne maj  zadzia a  przy zderzeniu
bocznym, a nie przy zderzeniu czo owym,
uderzeniu w ty  lub dachowaniu, je eli
sk adowa boczna si a uderzenia nie jest
wystarczaj ca do ich wyzwolenia.

KURTYNY POWIETRZNE
Kurtyny powietrzne s  umieszczone w
podsufitce nad bocznymi szybami. Maj
one na celu ochron  g ów kierowcy i
pasa era na przednim fotelu oraz
pasa erów podró uj cych na zewn -
trznych fotelach tylnych w przypadku
pewnych kolizji bocznych.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Dzieci siedz ce w bliskiej odleg o ci
od bocznych poduszek powietrznych
mog  w razie uaktywnienia si
poduszki by  nara one na powa ne
obra enia lub nawet mier
zw aszcza, gdy w pobli u poduszki
znajduje si  wówczas g owa, szyja
lub klatka piersiowa dziecka.
• Nie wolno pozwala  dziecku na

opieranie si  o drzwi lub w pobli u
modu u bocznej poduszki powiet-
rznej.

• Najbezpieczniejszym miejscem w
samochodzie dla prawid owo usa-
dowionego i przypi tego dziecka
jest tylny fotel.
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Kurtyny powietrzne maj  zadzia a  tylko
podczas pewnych kolizji bocznych, w
zale no ci od stopnia ci ko ci wypadku,
k ta, pr dko ci i si y uderzenia. Nie
zostan  one aktywowane we wszystkich
sytuacjach zderze  bocznych, zderze
czo owych lub uderzenia w ty  samochodu
oraz w wi kszo ci przypadków
dachowania.
System kurtyn powietrznych jest uru-
chamiany razem z systemem bocznych
poduszek powietrznych.

PO UAKTYWNIENIU PODUSZEK 
POWIETRZNYCH
Gdy z poduszki ujdzie gaz, we wn trzu
samochodu mo e pojawi  si  sw d
spalenizny, dym i bia y proszek. Jest to
zjawisko ca kowicie normalne. Sw d
spalenizny jest skutkiem zap onu gazu
przy nape nianiu poduszki powietrznej.
Bia y proszek to skrobia kukurydziana,
talk lub zwi zek sodu, s u cy do
zmniejszenia tarcia wewn trz poduszki
powietrznej, wyst puj cego podczas jej
przechowywania i nape niania. Chocia
substancje te mog  powodowa  niewielkie
podra nienia skóry lub oczu, nie s
toksyczne.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Kurtyny powietrzne maj  zadzia a
w wypadkach o stopniu
umiarkowanym lub ci kim w czasie,
których nast puje uderzenie w bok
samochodu. Nie zostan  one
aktywowane w przypadku zderze
czo owych, dachowania lub
uderzenia w ty . Wszystkie osoby w
samochodzie powinny u ywa  pasów
bezpiecze stwa, prawid owo z nich
korzystaj c — niezale nie od tego,
czy zajmowane przez nie fotele s
chronione poduszk  powietrzn  lub
nie.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Nie wolno mocowa  niczego do dachu
samochodu za pomoc  liny
przeci gni tej przez drzwi lub okno.
Mog oby to uniemo liwi  nape nienie
kurtyny powietrznej. Obszar
nape niania kurtyny powietrznej
musi by  wolny.

UWAGA
Ten samochód jest wyposa ony w
funkcj , która automatycznie odblo-
kowuje drzwi i w cza wiat a
awaryjne po uaktywnieniu poduszek
powietrznych.
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OBS UGA TECHNICZNA SYSTEMU 
PODUSZEK POWIETRZNYCH
Ten system poduszek powietrznych (SRS)
jest praktycznie bezobs ugowy.
Nie dotyczy to jednak wymienionych
poni ej przypadków, w których wymagane
jest niezw oczne dokonanie przegl du
systemu poduszek powietrznych w
warsztacie. Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
• Dosz o do uaktywnienia poduszki

powietrznej.
• Kontrolka ostrzegawcza systemu

poduszek powietrznych sygnalizuje
zak ócenie. Zobacz has o "KON-
TROLKA OSTRZEGAWCZA SYS-
TEMU PODUSZEK POWIET-
RZNYCH" w indeksie.

W JAKI SPOSÓB PODUSZKI 
POWIETRZNE CHRONI  KIEROWC  
I PASA ERA NA PRZEDNIM FOTELU
Obra enia, jakim ulegaj  osoby znajduj ce
si  w samochodzie podczas wypadku
drogowego, s  zwykle powodowane
uderzeniem o nieruchomy obiekt
znajduj cy si  wewn trz samochodu,
przyk adowo o kierownic , tablic
rozdzielcz  lub szyb  przedni , albo na
zewn trz samochodu, przyk adowo o
nawierzchni  drogi lub drzewo, gdy
podró ny wypadnie z samochodu.
Powa ne obra enia mog  równie
powstawa  w wyniku wstrz su spowodo-
wanego si  zderzenia, nawet bez kontaktu
cia a z nieruchomym obiektem lub
powierzchni .

UWAGA
Je eli samochód jest wyposa ony w
boczne poduszki powietrzne, po
uaktywnieniu jednej z nich nale y
wymieni  dany zespó  przedniego
fotela. Wi cej informacji mo na
uzyska  w warsztacie. Zalecamy
zwróci  si  o porad  do autory-
zowanego serwisu Chevroleta.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie wolno jecha  samochodem, je eli

dosz o do uaktywnienia jednej lub
kilku poduszek powietrznych.

• Nie wolno podejmowa  prób
samodzielnej naprawy, przeróbki lub
utylizacji poduszki powietrznej.

• Poduszki powietrzne s  montowane
pod wysokim ci nieniem wraz ze
skomplikowanymi systemami wykry-
wania zderze  i nape niania gazem.
Manipulowanie przy poduszce powie-
trznej przez osob  niewykwali-
fikowan  lub nieuprawnion  grozi
odniesieniem powa nych obra e
cia a lub nawet mierci .

• Nale y niezw ocznie skontaktowa  si
z warsztatem po uaktywnieniu której-
kolwiek z poduszek powietrznych,
uszkodzeniu samochodu w miejscu
zamontowania modu ów poduszek
powietrznych lub w ich pobli u, a
tak e w przypadku podejrzenia, e
sprawno  którejkolwiek poduszki
uleg a pogorszeniu z dowolnego
powodu. Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

Jazda samochodem po uaktywnieniu
poduszki powietrznej bez dokonania
autoryzowanego przegl du grozi odnie-
sieniem powa nych obra e , a nawet
mierci .
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Wszystkie te obra enia powstaj  w wyniku
dzia ania si y wyzwalanej podczas
zderzenia, gdy w jednej chwili nast puje
zatrzymanie samochodu. Czas i odleg o ,
jakimi dysponuje samochód przy
wytracaniu pr dko ci, w znacznej mierze
determinuj  rozmiar skutków zderzenia dla
osób przebywaj cych w samochodzie.
Przyk adowo, gdy samochód hamuje, aby
zatrzyma  si  na czerwonym wietle, cia a
kierowcy i pasa erów podlegaj  dzia aniu
si y wypychaj cej je do przodu. Dzieje si
tak dlatego, e samochód i osoby w nim
przebywaj ce pocz tkowo poruszaj  si  z
tak  sam  pr dko ci . Po naci ni ciu
peda u hamulca pr dko  samochodu
zmniejsza si , natomiast osoby znajduj ce
si  w rodku nadal poruszaj  si  w
pewnym sensie do przodu. Jednak osoby
zajmuj ce prawid ow  pozycj  w fotelach
i przypi te pasami rzadko doznaj  obra e
przy zatrzymywaniu samochodu, nawet w
wyniku nag ego lub gwa townego
hamowania, poniewa  nawet przy
gwa townym hamowaniu samochód
dysponuje stosunkowo d ugim czasem i
odleg o ci  na zatrzymanie si . Pasy
bezpiecze stwa i si a mi ni z regu y
wystarczaj  do bezpiecznego przeciw-
dzia ania si om towarzysz cym hamo-
waniu.

W czasie wypadku samochód cz sto
wytraca pr dko  do zera w u amku
sekundy i na odcinku krótszym od 30 cm.
Ten ekstremalnie krótki czas i droga
przebyta do zatrzymania powoduje
znaczne zwi kszenie si y oddzia uj cej na
cia a osób przebywaj cych w
samochodzie. aden cz owiek nie posiada
wystarczaj cej si y i szybko ci reakcji, aby
pokona  tak  si . Nawet w przypadku
osoby prawid owo usadowionej w fotelu i
przypi tej pasami bezpiecze stwa, jej
g owa, górna cz  tu owia, ramiona i
biodra zostan  wyrzucone do przodu z
pr dko ci  równ  pr dko ci samochodu
przed zderzeniem. W przypadku zderze
czo owych stopnia umiarkowanego i
ci kiego równie  osoby z zapi tymi
pasami bezpiecze stwa mog  dozna
obra e  mózgu i narz dów wewn trznych,
nawet bez uderzenia w twardy przedmiot
lub powierzchni .
Poduszki powietrzne zapewniaj
dodatkowy czas i dystans do zatrzymania
g owy oraz górnej cz ci tu owia osób
zajmuj cych przednie fotele w przypadku
kolizji czo owych lub zbli onych do
czo owych stopnia umiarkowanego do
ci kiego. Ten dodatkowy czas i dystans
mo e uratowa  ycie oraz zapobiec
powa nym obra eniom.

SKUTECZNO  DZIA ANIA 
PODUSZEK POWIETRZNYCH 
ZALE Y OD CIEBIE!
Oprócz korzy ci zwi zanych z ochron
ludzkiego ycia, poduszki powietrzne
mog  w okre lonych sytuacjach stwarza
pewne zagro enie.
Poniewa  poduszka powietrzna nape nia
si  ze znaczn  si , szybko ci  i
gwa towno ci , poduszki powietrzne b d
bardziej bezpieczne oraz bardziej sku-
teczne, je eli podró ni b d  siedzie  w
samochodzie w prawid owej pozycji.



1-36 FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZE STWA

Foteliki dzieci ce, w których 
dziecko siedzi zwrócone ty em do 
kierunku jazdy, nale y zawsze 
mocowa  na tylnym fotelu.
Fotelików dzieci cych, w których dziecko
siedzi zwrócone ty em do kierunku jazdy,
nie nale y mocowa  na przednim fotelu.
Uaktywnienie poduszki powietrznej
stwarza w takim przypadku ryzyko
odniesienia powa nych obra e , a nawet
mierci dziecka.

Dzieci powinny podró owa  na 
tylnych fotelach.
Ze statystyk wypadków drogowych
wynika, e dzieci w wieku do 12 lat
w cznie s  bardziej bezpieczne przy
prawid owym zabezpieczeniu na tylnym
fotelu ni  na fotelu przednim i powinny
podró owa  na tylnym fotelu zawsze, gdy
jest mo liwe. Dzieci s  bardziej
bezpieczne na tylnym fotelu nie tylko ze
wzgl du na zagro enie spowodowane
poduszk  powietrzn . Badania wykaza y,
e dzieci s  bezpieczniejsze na tylnych

fotelach równie  w samochodach bez
poduszek powietrznych.

Prawid owa pozycja w fotelu dla 
osób doros ych i m odzie y
Osoby doros e i nastoletnie, zajmuj ce
miejsce na przednich fotelach kierowcy i
pasa era te  mog  zwi kszy  swoje
bezpiecze stwo oraz skuteczno  dzia ania
poduszek powietrznych, przyjmuj c
odpowiedni  pozycj  w fotelu.
Zalecenia odno nie najlepszej pozycji w
fotelu dla osób doros ych i m odzie y:
• Zawsze zapina  trzypunktowe pasy

bezpiecze stwa.
Wszyscy podró ni, w cznie z kierowc ,
powinni zawsze u ywa  swoich pasów
bezpiecze stwa, niezale nie od tego, czy
zajmowany przez nich fotel jest
chroniony poduszk  powietrzn  lub nie,
aby ograniczy  ryzyko odniesienia
powa nych obra e  lub mierci w razie
wypadku.
Poduszki powietrzne nie zostan
aktywowane w przypadku kolizji
bocznych oraz uderzenia z ty u.
Podró ni bez zapi tych pasów
bezpiecze stwa nie b d  chronieni przez
aden z systemów bezpiecze stwa

biernego, co w tego typu kolizjach grozi
odniesieniem powa nych obra e , a
nawet mierci . 

Z NIEBEZPIECZE STWO
Podstawowe zasady bezpiecznego
u ytkowania poduszek powietrznych:
• Nie umieszcza  na przednim fotelu

fotelika dzieci cego, w którym
dziecko siedzi zwrócone ty em do
kierunku jazdy.

• Dzieci do 12 lat w cznie powinny
podró owa  na tylnym fotelu zawsze,
gdy jest to mo liwe.

• Zawsze zapina  pasy bezpiecze stwa
nawet, gdy samochód jest wyposa ony
w poduszki powietrzne.

• Przesun  fotel jak najdalej do ty u,
nieco odchyli  oparcie i usi  prosto,
opieraj c si  plecami.

• Nie umieszcza  adnych przedmiotów
na, nad ani w pobli u modu ów
poduszek powietrznych. W trakcie
nape niania si  poduszek mog  one
zosta  odrzucone z du  si ,
powoduj c powa ne obra enia cia a.

• Nie pochyla  si  do przodu ani
opiera  adnej cz ci cia a w
miejscach rozmieszczenia modu ów
poduszek powietrznych.

• Nie nale y prowadzi  samochodu z
maksymalnie wysuni t  kolumn
kierownicy.

Zlekcewa enie powy szych zasad
bezpiecznego u ytkowania poduszek
powietrznych grozi odniesieniem
powa nych obra e , a nawet mierci .
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Osoby, które niew a ciwie korzystaj  ze
swoich pasów bezpiecze stwa, mog
zosta  wyrzucone wprzód na skutek
hamowania przed zderzeniem i znale
si  zbyt blisko modu ów poduszek
powietrznych. Grozi to odniesieniem
powa nych obra e  na skutek si y
odrzutu nape niaj cej si  poduszki
powietrznej.

• Fotel nale y odsun  mo liwie
najdalej do ty u przy zachowaniu
wygody i bezpiecze stwa jazdy.
Umieszczenie fotela dalej od modu u
poduszki powietrznej nie zmniejsza
skuteczno ci jej dzia ania, zapewniaj c
przy tym lepsz  ochron  przed
gwa townym nape nieniem poduszki.
Nie wolno odsuwa  fotela kierowcy w
sposób utrudniaj cy komfortowy dost p
do kierownicy, peda ów i innych
przyrz dów/elementów steruj cych.

• Lekko odchyli  fotel. Nie pochyla  si
do przodu.
Lekko odchyli  fotel i usi  opieraj c
plecy o oparcie. Nie pochyla  si
wprzód ani nie przysuwa  si  do modu u
poduszki powietrznej na odleg o
mniejsz  ni  15 cm. Nie opiera  adnej
cz ci cia a na plastikowych elementach
pokrycia przykrywaj cych modu y
poduszek powietrznych ani w ich
pobli u (piasta kierownicy lub tablica
rozdzielcza po stronie pasa era nad
schowkiem podr cznym). Trzyma
g ow  i tu ów w odleg o ci min. 25–30
cm od modu u poduszki powietrznej.
Wi ksza odleg o  zapewnia wi ksze
bezpiecze stwo.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Aby poduszka powietrzna spe nia a
swoje zadanie, musi nape ni  si
bardzo szybko. Si a ta jest
najwi ksza na odcinku pierwszych 5-
8 cm nape niania si  poduszki, zaraz
po przebiciu pokrywy. Odcinek ten
stanowi stref  zagro enia.
• Osoba, której cia o znajdzie si  w

takiej strefie zagro enia w
momencie uaktywnienia poduszki,
nara ona jest na powa ne
obra enia a nawet mier .

• Si a maleje w miar  dalszego
nape niania si  poduszki.

• Im wi ksza odleg o  od modu u
poduszki powietrznej, tym wi ksze
bezpiecze stwo w przypadku jej
uaktywnienia.



1-38 FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZE STWA

• Nie przewozi  dzieci, zwierz t ani
adnych przedmiotów mi dzy

w asnym cia em a modu em poduszki
powietrznej.
Modu y poduszek powietrznych w tym
samochodzie znajduj  si  w kierownicy
i w tablicy rozdzielczej nad schowkiem
podr cznym. Jakiekolwiek przedmioty
umieszczone na, nad lub w pobli u
miejsc zamocowania modu ów
poduszek powietrznych mog  zosta
odrzucone z du  si  przez nape niaj c
si  poduszk  i uderzy  w twarz lub
tu ów, powoduj c powa ne obra enia.
Nie nale y przewozi  dzieci i zwierz t
na kolanach.
Nie nale y trzyma  na kolanach adnych
przedmiotów, które mog yby
spowodowa  obra enia cia a w razie
uaktywnienia poduszki powietrznej.

• Pochyli  kierownic  w dó  (je eli jest
taka mo liwo ), aby poduszka
powietrzna znajdowa a si  na
wysoko ci klatki piersiowej, a nie
g owy czy szyi.
Nigdy nie wolno ustawia  kierownicy w
najwy szym po o eniu. Ta pozycja
powinna s u y  tylko do u atwienia

wsiadania i wysiadania z fotela
kierowcy. Przez rozpocz ciem jazdy
nale y obni y  kierownic . Spowoduje
to skierowanie poduszki powietrznej na
klatk  piersiow  kierowcy, a nie na
bardziej podatn  na obra enia g ow  i
szyj .

WY CZNIK PODUSZKI 
POWIETRZNEJ
Je eli na tablicy rozdzielczej znajduje si
przedstawiony na ilustracji prze cznik,
samochód jest wyposa ony w wy cznik
poduszki powietrznej, s u cy do
manualnego wy czania i w czania
czo owej oraz bocznej poduszki
powietrznej przedniego fotela pasa era i
kurtyny powietrznej chroni cej pasa era
na przednim fotelu oraz pasa era
siedz cego bezpo rednio za tym
pasa erem.

UWAGA
Fakt niezadzia ania poduszek
powietrznych mimo powa nego
uszkodzenia samochodu lub ich
zadzia anie mimo stosunkowo nie-
wielkiego uszkodzenia samochodu
nie musi bynajmniej oznacza  ich
niesprawno ci. Czujniki zderze-
niowe reaguj  na si  zderzenia, a
nie na stopie  uszkodzenia samo-
chodu.
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Prze cznik powinien by  ustawiany w
pozycji wy czenia tylko w przypadku,
gdy osoba zajmuj ca przedni fotel
pasa era spe nia warunki okre lone w tej
Instrukcji:
Niemowl : Niemowl  (poni ej 1 roku
ycia) musi podró owa  na przednim

fotelu, gdy:
• Samochód nie posiada tylnego fotela.
• Tylny fotel w samochodzie jest za

ma y, aby pomie ci  skierowany ty em
do kierunku jazdy fotelik dla
niemowl cia.

• Stan zdrowia niemowl cia wymaga,
wed ug opinii lekarza, przewo enia
niemowl cia na przednim fotelu, aby
kierowca móg  stale monitorowa  stan
swojego dziecka.

Dzieci w wieku od 1 do 12 roku ycia.
Dziecko w wieku od 1 do 12 roku ycia
musi by  przewo one na przednim
fotelu, gdy:
• Samochód nie posiada tylnego fotela.
• Mimo, i  dzieci w wieku od 1 do 12

roku ycia powinny w miar
mo liwo ci podró owa  na tylnym
fotelu, czasem dzieci te musz  by
przewo one z przodu z powodu braku
miejsca na tylnych fotelach
samochodu.

• Stan zdrowia dziecka wymaga, wed ug
opinii lekarza, przewo enia dziecka na
przednim fotelu, aby kierowca móg
stale monitorowa  jego stan.

Stan zdrowia. Stan zdrowia pasa era,
wed ug opinii jego lekarza, który:
• Powoduje, e poduszka powietrzna

pasa era stwarza dla niego szczególne
zagro enie.

• Powoduje, e potencjalne zagro enie
stwarzane przez poduszk  powietrzn
w razie wypadku jest wi ksze ni
potencjalne zagro enie wynikaj ce z
wy czenia poduszki powietrznej i
ryzyko, e pasa er, nawet przypi ty
pasem, uderzy w czasie zderzenia o
tablic  rozdzielcz  lub szyb  przedni .
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Wy cznik poduszki powietrznej znajduje
si  na ciance czo owej tablicy
rozdzielczej, po stronie pasa era. W celu
wy czenia przedniej oraz bocznej
poduszki powietrznej pasa era z przodu i
kurtyny powietrznej chroni cej pasa era z
przodu oraz pasa era siedz cego
bezpo rednio za nim, nale y w o y  klucz
lub monet  w szczelin  wy cznika,
wcisn  i przekr ci  wy cznik w
po o enie wy czenia.
Samochody wyposa one w wy cznik
poduszki powietrznej maj  równie
wska nik stanu poduszki powietrznej
pasa era. Wska nik ten znajduje si  nad
schowkiem podr cznym w tablicy
rozdzielczej.

Wy czenie poduszek powietrznych jest
sygnalizowane pod wietleniem kontrolki
we wska niku stanu poduszki powietrznej
pasa era, informuj cej o wy czeniu
poduszek powietrznych chroni cych
pasa era z przodu oraz pasa era
siedz cego bezpo rednio za nim. Te
poduszki powietrzne pozostan  wy czone
do czasu ich ponownego w czenia.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Wy czenie przedniej poduszki
powietrznej pasa era w przypadku
osoby, która nie spe nia warunków
wymienionych w tej instrukcji,
spowoduje brak dodatkowej ochrony
tej osoby przez poduszk  powietrzn .
W razie zderzenia, poduszki
powietrzne nie b d  mog y zosta
uaktywnione w celu ochrony
siedz cej w tym fotelu osoby.
Ponadto, niemo liwa b dzie równie
ochrona osoby siedz cej bezpo-
rednio za pasa erem na przednim

fotelu przez kurtyn  powietrzn . Nie
wolno wy cza  poduszek
powietrznych, je eli osoba zajmuj ca
przedni fotel pasa era nie spe nia
opisanych w tej Instrukcji
warunków.
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W celu ponownego w czenia poduszek
powietrznych, w o y  klucz lub monet  w
szczelin  wy cznika, wcisn  i
przekr ci  wy cznik w po o enie
w czenia.
Przednia i boczna poduszka powietrzna
pasa era z przodu i kurtyna powietrzna
chroni ca pasa era z przodu oraz
pasa era siedz cego bezpo rednio za nim
zostan  w czone i mog  zosta
uaktywnione.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Je eli kontrolka kontrolna gotowo ci
poduszek powietrznych zapali si  i
b dzie wieci  stale, system poduszek
powietrznych mo e nie dzia a
prawid owo. Przyk adowo, przednia i
boczna poduszka powietrzna
pasa era z przodu i kurtyna
powietrzna chroni ca pasa era z
przodu oraz pasa era siedz cego
bezpo rednio za nim mog  zosta
uaktywnione nawet po ich
dezaktywacji wy cznikiem poduszki
powietrznej.
Aby unikn  gro by odniesienia
obra e  przez siebie lub innych
pasa erów, nale y niezw ocznie
wykona  przegl d samochodu.
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WIDOK OGÓLNY – WSKA NIKI I PRZYRZ DY

1. Kratki nawiewu powietrza
2. Elementy sterowania kierunkowska-

zami i wiat ami zewn trznymi
3. Sygna  d wi kowy
4. Zestaw wska ników
5. Wycieraczki i spryskiwacze szyby

przedniej
6. wiat a awaryjne/Wy cznik ESC OFF
7. rodkowy schowek

8. Prze cznik DSC/Kontrolka przypo-
mnienia o zapi ciu pasa pasa era z
przodu

9. Prze cznik wielofunkcyjny
10.Szczelina na kart
11.Schowek na monety
12.D wignia zwalniaj ca pokryw  silnika
13.Elementy steruj ce na kierownicy
14.Elementy sterowania tempomatu/ogrze-

wania, wentylacji i klimatyzacji

15.Uk ady sterowania ogrzewania, wenty-
lacji i klimatyzacji

16.D wignia zmiany biegów
17.Prze cznik elektrycznego hamulca

postojowego (EPB)
18.Prze cznik ECO
19.Zapalniczka
20.Audio System
21.Schowek podr czny
22.Wska nik wy czenia poduszki powie-

trznej pasa era
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ZESTAW WSKA NIKÓW

*Aktualny zestaw wska ników w samochodzie mo e ró ni  si  od pokazanego na ilustracji. Wi cej szczegó ów zamieszczono na
nast pnych stronach.



 WSKA NIKI I PRZYRZ DY 2-5

PR DKO CIOMIERZ
Pr dko ciomierz pokazuje pr dko
samochodu w kilometrach na godzin
(km/godz.).

LICZNIK PRZEBIEGU 
CA KOWITEGO/DZIENNEGO
Licznik przebiegu pokazuje przejechany
dystans w kilometrach.

Samochód posiada dwa niezale ne liczniki
przebiegu dziennego, mierz ce dystans
przebyty przez samochód od czasu
ostatniego wyzerowania licznika.
Aby wyzerowa  ka dy z liczników
przebiegu dziennego, nale y nacisn  i
przytrzyma  przycisk licznika przebiegu
dziennego. Przycisk ten znajduje si  w
prawym dolnym rogu pr dko ciomierza.
Prze czanie mi dzy licznikiem przebiegu
ca kowitego, dziennego A i dziennego B
odbywa si  poprzez naci ni cie przycisku
licznika przebiegu dziennego.

OBROTOMIERZ
Obrotomierz pokazuje pr dko  obrotow
silnika w obrotach na minut  (obr/min).
Nie nale y je dzi  z pr dko ciami
obrotowymi silnika, przy których wska-
zówka obrotomierza znajduje si  na
czerwonym polu.

C0E2005A

<silnik benzynowy>
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WSKA NIK POZIOMU PALIWA
Przy w czonym zap onie wskazuje ilo
paliwa pozosta  w zbiorniku paliwa.
Po uzupe nieniu paliwa i ponownym
uruchomieniu silnika, wskazówka wska-
nika poziomu paliwa przesunie si  powoli

do nowego aktualnego poziomu paliwa.
Ruch wskazówki przy hamowaniu,
przyspieszaniu lub skr caniu jest spowo-
dowany przelewaniem si  paliwa w
zbiorniku.

WSKA NIK TEMPERATURY
Przy w czonym zap onie wskazuje
temperatur  p ynu ch odz cego silnika.Z NIEBEZPIECZE STWO

Zbyt du a pr dko  obrotowa silnika
mo e doprowadzi  do jego
uszkodzenia.
• Nie dopuszcza  do przekroczenia

dopuszczalnej pr dko ci obrotowej
silnika, co ma miejsce, gdy
wskazówka znajduje si  na
czerwonym polu.

Pozwoli to unikn  kosztownych
napraw.

Z OSTRZE ENIE
• Nale y przerwa  jazd

samochodem, gdy wskazówka
wska nika temperatury znajdzie
si  na czerwonym polu, co
wskazuje na przegrzewanie si
silnika.

Jazda z przegrzanym silnikiem mo e
spowodowa  jego uszkodzenie.
Zobacz has o „PRZEGRZANIE
SILNIKA” w indeksie.

<silnik benzynowy>
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WSKA NIKI I KONTROLKI 
OSTRZEGAWCZE

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
NISKIEGO POZIOMU PALIWA
Kontrolka wieci przez chwil  po
w czeniu zap onu i ga nie po kilku
sekundach.
Ta kontrolka ostrzegawcza zapala si
równie , gdy w zbiorniku jest ma o paliwa.

Gdy kontrolka zacznie wieci , nale y jak
najszybciej uzupe ni  zbiornik paliwa.
Zobacz has o "PALIWO" w indeksie.

KONTROLKA TRYBU 
EKONOMICZNEGO
Kontrolka trybu ekonomicznego w samo-
chodach w ni  wyposa onych zapala si
po nacisni ciu prze cznika, znajduj cego
si  na rodkowej konsoli przy d wigni
zmiany biegów. W celu wy czenia
kontrolki i trybu ekonomicznego zu ycia
paliwa nale y ponownie nacisn
prze cznik.
W pojazdach z silnikiem benzynowym, po
przesuni ciu d wigni zmiany biegów w
tryb manualny lampka zga nie.

Z OSTRZE ENIE
• Nie dopuszcza  do ca kowitego

opró nienia zbiornika paliwa.
Mo e to spowodowa  uszkodzenie
katalizatora.
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KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
UK ADU ABS
Kontrolka uk adu ABS wieci przez
chwil  po w czeniu zap onu. Oznacza to,
e przeprowadzany jest autotest uk adu.

Kontrolka powinna zgasn  po kilku
sekundach.
W nast puj cych sytuacjach nale y
skontaktowa  si  z warsztatem:
• Kontrolka nie zapala si  po w czeniu

zap onu.
• Kontrolka nie ga nie.
• Kontrolka zapala si  w czasie jazdy
Zalecamy korzystanie z us ug autory-
zowanego serwisu Chevroleta.

Zapalenie kontrolki ostrzegawczej uk adu
ABS w czasie jazdy mo e oznacza  awari
uk adu ABS. Chocia  bez uk adu ABS
hamulce b d  normalnie, nale y jak
najszybciej zwróci  si  do warsztatu w
celu sprawdzenia uk adu i dokonania
niezb dnych napraw, poniewa  w razie
gwa townego hamowania mo e doj  do
zablokowania kó . Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Zobacz has o "UK AD ABS" w indeksie.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
SYSTEMU PODUSZEK 
POWIETRZNYCH
Kontrolka ostrzegawcza systemu poduszek
powietrznych miga przez chwil  po
w czeniu zap onu. Oznacza to, e system
poduszek powietrznych jest sprawny.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Kontrolka ostrzegawcza uk adu

ABS mo e sygnalizowa  niespraw-
no  hamulców.

Niesprawno  hamulców mo e
doprowadzi  do kolizji, a w konse-
kwencji do odniesienia obra e  cia a
i uszkodzenia samochodu lub innego
mienia.
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Niesprawno  systemu poduszek powiet-
rznych jest sygnalizowana jednym z
nast puj cych stanów:
• Kontrolka nie miga lub pozostaje

zapalona po w czeniu zap onu.
• Kontrolka po kilku migni ciach zaczyna

wieci  w sposób ci g y.
• Kontrolka miga w czasie jazdy.
• Kontrolka wieci ci gle w czasie jazdy
System poduszek powietrznych oraz inne
systemy bezpiecze stwa biernego kie-
rowcy i pasa erów opisano w rozdziale 1.

WSKA NIK WY CZENIA PODUSZKI 
POWIETRZNEJ
Wska nik znajduje si  nad schowkiem
podr cznym.
Pod wietla si , gdy czo owa poduszka
powietrzna dla przedniego fotela pasa era
jest wy czona.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
UK ADU HAMULCOWEGO
Kontrolka ostrzegawcza uk adu hamul-
cowego wieci po w czeniu zap onu, do
czasu uruchomienia silnika.
Oznacza to, e kontrolka dzia a
prawid owo. Powinna ona zgasn  po uru-
chomieniu silnika.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Miganie lub ci gle wiecenie kontrolki
ostrzegawczej systemu poduszek
powietrznych w czasie jazdy wskazuje
na awari  tego systemu. W takiej
sytuacji system poduszek powiet-
rznych zostanie wy czony i w razie
wypadku mo e nie zadzia a . Nale y
jak najszybciej zwróci  si  do
warsztatu w celu sprawdzenia
systemu. Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Jazda samochodem z niesprawnym
systemem poduszek powietrznych
stwarza zagro enie dla zdrowia lub
ycia w razie wypadku.
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Kontrolka ostrzegawcza uk adu
hamulcowego zapala si , gdy poziom
p ynu hamulcowego w zbiorniku jest niski.
W takiej sytuacji, nale y:
1. Ostro nie zjecha  na pobocze i

zatrzyma  samochód.
2. Sprawdzi  poziom p ynu hamulcowego.
3. Uzupe ni  zalecany p yn hamulcowy do

oznaczenia MAX. Zobacz has o
„UZUPE NIANIE P YNU HAMUL-
COWEGO/SPRZ G OWEGO” w
indeksie.

4. W nast puj cych sytuacjach nale y
dojecha  z bezpieczn  pr dko ci  do
najbli szego warsztatu w celu doko-
nania przegl du uk adu hamulcowego:
•Uk ad hamulcowy samochodu wydaje

si  dzia a  bezpiecznie.
Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
5. W nast puj cych sytuacjach nale y

odholowa  samochód do najbli szego
warsztatu w celu dokonania przegl du i
naprawy uk adu hamulcowego:
•Stwierdzono nieszczelno  w uk adzie

hamulcowym.
•Kontrolka ostrzegawcza uk adu

hamulcowego wieci ci gle.
Zalecamy korzystanie z us ug autoryzo-
wanego serwisu Chevroleta.

KONTROLKA ELEKTRYCZNEGO 
HAMULCA POSTOJOWEGO
W samochodach wyposa onych w
elektryczny hamulec postojowy (EPB),
kontrolka stanu hamulca postojowego
wieci przez chwil  podczas uruchomienia

silnika. Je eli kontrolka nie zapala si ,
samochód nale y odda  do przegl du w
autoryzowanym serwisie.
Kontrolka stanu hamulca postojowego
zapala si  po za czeniu hamulca posto-
jowego. Je eli kontrolka miga po
zwolnieniu hamulca postojowego lub w
czasie jazdy, w uk adzie elektrycznego
hamulca postojowego wyst puje
zak ócenie.
Je eli kontrolka nie zapala si  lub miga
ci gle, nale y zwróci  si  do autoryzowa-
nego serwisu.

Z OSTRZE ENIE
• Nie nale y jecha  samochodem,

gdy wieci kontrolka ostrzegawcza
uk adu hamulcowego.

• Mo e to oznacza  niesprawno
hamulców.

• Jazda z niesprawnymi hamulcami
mo e prowadzi  do kolizji, a w
konsekwencji do odniesienia
obra e  cia a i uszkodzenia
samochodu lub innego mienia.
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W samochodach z elektrycznym
hamulcem postojowym (EPB), kontrolka
ostrzegawcza hamulca postojowego
powinna zapali  si  na chwil  po
ustawieniu stacyjki w po o eniu ON/
START. Je eli kontrolka nie zapala si ,
nale y dokona  naprawy, aby przywróci
mo liwo  sygnalizacji awarii.
Pod wietlenie tej kontrolki wskazuje na
zak ócenie w uk adzie samochodu,
powoduj ce ograniczenie dzia ania uk adu
hamulca postojowego. Mo liwa jest dalsza
jazda, ale samochód nale y jak najszybciej
odprowadzi  do warsztatu. Zobacz has o
"HAMULEC POSTOJOWY" w indeksie.

W samochodach z elektrycznym
hamulcem postojowym (EPB), wska nik
ten zapala si  po zwolnieniu prze cznika
elektrycznego hamulca postojowego bez
wci ni cia peda u hamulca. Zawsze przed
wci ni ciem prze cznika w celu zwol-
nienia elektrycznego hamulca postojowego
nale y wcisn  peda  hamulca.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
UK ADU ADOWANIA 
AKUMULATORA
Sygnalizuje roz adowanie akumulatora.
Kontrolka powinna za wieci  po
w czeniu zap onu i zgasn  po
uruchomieniu silnika.

Z OSTRZE ENIE
Kontrolka ostrzegawcza uk adu ado-
wania akumulatora sygnalizuje poten-
cjalne zak ócenie w uk adzie adowania
akumulatora w samochodzie.
• Nie nale y jecha  samochodem, gdy

wieci kontrolka ostrzegawcza
uk adu adowania akumulatora.

Jazda z niesprawnym uk adem ado-
wania akumulatora mo e doprowadzi
do uszkodzenia samochodu.
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Je eli kontrolka ostrzegawcza uk adu
adowania akumulatora zapali si  w

czasie jazdy:
1. Bezpiecznie zjecha  na pobocze.
2. Zatrzyma  samochód.
3. Sprawdzi , czy pasek nap dowy nie

jest lu ny lub p kni ty. Zobacz has o
„PASEK NAP DOWY” w indeksie.

4. Je eli pasek nap dowy jest w dobrym
stanie, lecz kontrolka nadal wieci,
problem mo e tkwi  w uk adzie
adowania akumulatora.

W takiej sytuacji nale y jak najszybciej
zwróci  si  do warsztatu celem
dokonania naprawy. Zalecamy korzys-
tanie z us ug autoryzowanej stacji
Chevroleta.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
CI NIENIA OLEJU SILNIKOWEGO

wieci przez chwil  po w czeniu
zap onu, do czasu uruchomienia silnika.
Kontrolka powinna zgasn  po urucho-
mieniu silnika.
Je eli kontrolka ostrzegawcza ci nienia
oleju silnikowego za wieci si  w czasie
jazdy, ci nienie oleju w silniku mo e by
niebezpiecznie niskie. Nale y
bezzw ocznie zatrzyma  samochód i
sprawdzi  poziom oleju.
Zobacz has o „OLEJ SILNIKOWY" w
indeksie, aby uzyska  informacje
odno nie w a ciwej procedury kontroli.

Przy niskim poziomie oleju nale y
uzupe ni  olej w silniku do w a ciwego
poziomu. Zobacz has o „WYMIANA
OLEJU SILNIKOWEGO I FILTRA” w
indeksie.
Je eli poziom oleju jest normalny,
zwróci  si  do warsztatu w celu
sprawdzenia uk adu smarowania. Zale-
camy korzystanie z us ug autoryzowa-
nego serwisu Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
Lu ny lub p kni ty pasek nap dowy
mo e spowodowa  przegrzanie silnika.
• Nie nale y jecha  samochodem z

lu nym lub p kni tym paskiem
nap dowym.

Przegrzanie silnika mo e spowodowa
powa ne uszkodzenie samochodu, a w
konsekwencji konieczno
kosztownych napraw.

Z OSTRZE ENIE
Ci nienie oleju silnikowego mo e
by  niebezpiecznie niskie.
• Nie nale y jecha  samochodem,

gdy wieci kontrolka ostrzegawcza
ci nienia oleju silnikowego.

Jazda przy niskim ci nieniu oleju
mo e spowodowa  powa ne uszko-
dzenie samochodu.
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SYGNALIZATOR AWARII
wieci przez chwil  po w czeniu zap onu,

do czasu uruchomienia silnika.
Kontrolka powinna zgasn  po urucho-
mieniu silnika.

Sygnalizator awarii (kontrolka MIL)
wieci w przypadku wyst pienia usterki w

elementach i podsystemach uk adu
kontroli emisji spalin.
Kontrolka wieci przez ca y czas, gdy
modu  steruj cy silnika wykrywa usterk .
W przypadku wykrycia du ych przerw
zap onu, sygnalizator awarii b dzie miga
ci gle. Usterka taka mo e spowodowa
uszkodzenie katalizatora.
Sygnalizator awarii (kontrolka MIL)
zostanie równie  pod wietlony w
przypadku usterki w filtrze cz stek sta ych
(DPF). W takiej sytuacji nale y
bezzw ocznie zwróci  si  do warsztatu w
celu usuni cia usterki. Zalecamy
korzystanie z us ug autoryzowanego
serwisu Chevroleta. Zobacz has o „FILTR
CZ STEK STA YCH W SILNIKU
WYSOKOPR NYM (DPF)” w indeksie,
aby uzyska  wi cej informacji.
Uk ad elektroniczny samochodu w czy
wówczas program jazdy awaryjnej,
umo liwiaj cy kontynuowanie jazdy.
Nale y jednak jak najszybciej zwróci  si
do warsztatu w celu usuni cia usterki.
Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
Sygnalizator awarii sygnalizuje
problem, który wymaga spraw-
dzenia. Jazda samochodem, gdy
wieci sygnalizator awarii mo e

spowodowa  uszkodzenie uk adu
kontroli emisji spalin oraz
zwi kszenie zu ycia paliwa i
pogorszenie osi gów samochodu.
Nale y jak najszybciej zwróci  si  do
warsztatu w celu usuni cia usterki.
Zalecamy korzystanie z us ug autory-
zowanego serwisu Chevroleta.
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Krótkotrwa e za wiecenie i ponowne
zga ni cie sygnalizatora awarii jest
objawem normalnym i nie wskazuje
zak ócenia.

WSKA NIK PO O ENIA D WIGNI 
ZMIANY BIEGÓW (AUTOMATYCZNA 
SKRZYNIA BIEGÓW)
Pokazuje po o enie d wigni zmiany
biegów.

KONTROLKA PRZEDNICH WIATE  
PRZECIWMGIELNYCH

wieci po w czeniu przednich wiate
przeciwmgielnych. Zobacz has o
„PRZEDNIE WIAT A PRZECIW-
MGIELNE” w indeksie.

C0E2010A
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KONTROLKA TYLNYCH WIATE  
PRZECIWMGIELNYCH

wieci po w czeniu tylnych wiate
przeciwmgielnych.
Zobacz has o "TYLNE WIAT A
PRZECIWMGIELNE" w indeksie.

SYGNALIZATOR ZAPI CIA PASÓW 
BEZPIECZE STWA KIEROWCY
Kontrolka ostrzegawcza pasów
bezpiecze stwa zapala si  na kilka sekund
po w czeniu zap onu, a nast pnie ga nie.
Oznacza to, e przeprowadzany jest
autotest uk adu. Po uruchomieniu silnika,
je eli kierowca nie zapi  pasa
bezpiecze stwa, kontrolka najpierw miga
przez oko o 90 sekund, a nast pnie wieci
ci gle, a  do momentu zapi cia pasa przez
kierowc .
Nast pnie, je eli pr dko  samochodu
przekroczy 22 km/godz., kontrolka zacznie
miga  ponownie wraz z towarzysz cym
sygna em d wi kowym przez oko o
90 sekund, po czym zacznie wieci
ci gle, a  pas bezpiecze stwa kierowcy
zostanie zapi ty.

Aby wy czy  sygna  ostrzegawczy
zamiast zapinania pasów, nale y: Gdy
zap on jest w czony, w o y  klamr  pasa
w zaczep zamka, a nast pnie j  wyci gn .
Czynno  nale y wykona  dwukrotnie w
przeci gu 10 sekund.
Ponowna aktywacja sygna u ostrzegaw-
czego b dzie mo liwa kilka minut po
wy czeniu zap onu.

UWAGA
Je eli pas bezpiecze stwa kierowcy
zostanie zapi ty, gdy kontrolka
ostrzegawcza wieci lub miga po
przeprowadzeniu autotestu uk adu,
kontrolka ta zga nie.
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KONTROLKI KIERUNKOWSKAZÓW/
WIATE  AWARYJNYCH

Kontrolki kierunkowskazów/ wiate  awa-
ryjnych wskazuj  stan zewn trznych
kierunkowskazów lub wiate  awaryjnych.
Je eli zielone strza ki nie migaj  przy
sygnalizacji skr tu lub po wci ni ciu
przycisku wiate  awaryjnych, sprawdzi  i
w razie potrzeby wymieni  bezpieczniki.

KONTROLKA WIATE  
DROGOWYCH
Kontrolka wiate  drogowych wieci po
w czeniu wiate  drogowych.

Z OSTRZE ENIE
Te kontrolki warunkuj  bezpieczn
jazd .
Niesprawno  tych kontrolek mo e
doprowadzi  do wypadku, a w
konsekwencji do odniesienia obra e
cia a i uszkodzenia samochodu lub
innego mienia.

L4W2221A
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WSKA NIK WY CZENIA UK ADU 
STABILIZACJI TORU JAZDY (ESC)
Kontrolka wieci przez chwil  po
w czeniu zap onu i ga nie po kilku
sekundach.
Wska nik wy czenia uk adu ESC wieci,
sygnalizuj c wy czenie uk adu poprzez
wci ni cie przycisku ESC OFF,
znajduj cego si  po rodku tablicy
wska ników.
Zobacz has o "UK AD STABILIZACJI
TORU JAZDY" w indeksie, aby uzyska
wi cej informacji.

KONTROLKA DZIA ANIA/AWARII 
UK ADU STABILIZACJI TORU 
JAZDY (ESC)
Kontrolka wieci przez chwil  po
w czeniu zap onu i ga nie po kilku
sekundach.
Kontrolka miga, gdy uk ad ESC dzia a i
wieci w celu wskazania niesprawno ci

uk adu.
Zobacz has o "UK AD STABILIZACJI
TORU JAZDY" w indeksie, aby uzyska
wi cej informacji.

KONTROLKA AKTYWNO CI I 
BRAKU GOTOWO CI/
OSTRZEGAWCZA UK ADU DCS
Zielona kontrolka DCS jest wska nikiem
aktywno ci uk adu, natomiast lampka
pomara czowa sygnalizuje brak
gotowo ci uk adu i jest zarazem
ostrze eniem.
Wska nik aktywno ci DCS wieci (na
zielono), gdy uk ad DCS jest gotowy do
dzia ania, a miga (na zielono) po jego
uruchomieniu poprzez wci ni cie
przycisku DCS, znajduj cego si
po rodku tablicy rozdzielczej.
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Kontrolka braku gotowo ci/ostrzegawcza
uk adu DCS dzia a nast puj co:
• Miga (w kolorze pomara czowym),

sygnalizuj c brak gotowo ci uk adu DCS
do dzia ania w zwi zku z wysok  tempe-
ratur  (oko o 350~400°C) materia u
ciernego (przedniego klocka hamulco-
wego), spowodowan  gwa townym lub
cz stym hamowaniem. Kontrolka
zga nie, gdy temperatura materia u
ciernego (przedniego klocka hamul-
cowego) spadnie poni ej 350°C.

• wieci (w kolorze pomara czowym),
sygnalizuj c zak ócenie w uk adzie DCS
na skutek wysokiej temperatury (ponad
400°C) materia u ciernego (przedniego
klocka hamulcowego), spowodowan
gwa townym lub cz stym hamowaniem.
Kontrolka zga nie równie , gdy tempe-
ratura materia u ciernego (przedniego
klocka hamulcowego) spadnie poni ej
350°C.

Miganie i wiecenie kontrolki ostrzegawczej
braku gotowo ci/ostrzegawczej uk adu DCS
sygnalizuje konieczno  sch odzenia
materia u ciernego (nale y przejecha
odpowiednio d ugi dystans, jak najmniej
hamuj c). Wymieniona powy ej temperatura
mo e ulega  pewnym wahaniom w
zale no ci od stanu samochodu lub
warunków rodowiska (pora roku, tempera-
tura panuj ca na zewn trz) itp. 
Zobacz has o "UK AD WSPOMAGANIA
ZJAZDU ZE WZNIESIE " w indeksie, aby
uzyska  wi cej informacji.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
IMMOBILIZERA
Kontrolka wieci przez chwil  po w czeniu
zap onu i ga nie po kilku sekundach.
Kontrolka zapala si  w celu wskazania
niesprawno ci uk adu immobilizera.
Zobacz has o "IMMOBILIZER" w indeksie.

KONTROLKA UK ADU 
WSPOMAGANIA PARKOWANIA
Kontrolka wieci przez chwil  po w czeniu
zap onu i ga nie po kilku sekundach.
Kontrolka zapala si  w celu wskazania
niesprawno ci uk adu.
Zobacz has o "UK AD WSPOMAGANIA
PARKOWANIA" w indeksie, aby uzyska
wi cej informacji.Z OSTRZE ENIE

Gdy za wieci si  kontrolka ostrzega-
wcza uk adu immobilizera, nale y jak
najszybciej zwróci  si  do warsztatu w
celu usuni cia usterki. Zalecamy
korzystanie z us ug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
Gdy za wieci si  kontrolka ostrzega-
wcza uk adu wspomagania parko-
wania, nale y jak najszybciej zwróci
si  do warsztatu w celu usuni cia
usterki. Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.



 WSKA NIKI I PRZYRZ DY 2-19

KONTROLKA NISKIEGO POZIOMU 
P YNU DO SPRYSKIWACZY SZYBY 
PRZEDNIEJ
Kontrolka wieci przez chwil  po
w czeniu zap onu i ga nie po kilku
sekundach.
Kontrolka zapala si , gdy poziom p ynu
do spryskiwania jest niski.
Gdy ta kontrolka zacznie wieci , nale y
uzupe ni  p yn do spryskiwaczy.
Zobacz has o „P YN DO SPRYSKI-
WACZY SZYBY PRZEDNIEJ” w
indeksie.

KONTROLKA WSKA NIKA 
WYMAGANEGO PRZEGL DU
Kontrolka wieci przez chwil  po
w czeniu zap onu i ga nie po kilku
sekundach.

Kontrolka wska nika wymaganego
przegl du wieci w przypadku wyst pienia
usterki w elementach i podsystemach
niepowi zanych z uk adem kontroli emisji
spalin.
Kontrolka wieci przez ca y czas, gdy
modu  steruj cy silnika wykrywa usterk .

Z OSTRZE ENIE
Wska nik wymaganego przegl du
technicznego samochodu sygnali-
zuje, e w samochodzie wyst puje
problem, który wymaga spraw-
dzenia. Jazda w sytuacji, gdy lampka
wieci, mo e spowodowa  uszko-

dzenie samochodu.
Nale y jak najszybciej zwróci  si  do
warsztatu w celu usuni cia usterki.
Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.

C7E2021A
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KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
TEMPERATURY P YNU 
CH ODZ CEGO
Kontrolka wieci przez chwil  po
w czeniu zap onu i ga nie po kilku
sekundach.
Ta kontrolka sygnalizuje przegrzanie p ynu
ch odz cego.
W przypadku korzystania z samochodu w
normalnych warunkach jezdnych nale y
zjecha  z drogi, zatrzyma  pojazd i przez
kilka minut utrzymywa  silnik na biegu
ja owym.
Je eli kontrolka nie ga nie, nale y
wy czy  silnik i jak najszybciej zwróci
si  do warsztatu. Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Zobacz has o "PRZEGRZANIE" w
indeksie.

SYGNALIZATOR OTWARTYCH 
DRZWI

wieci, gdy drzwi s  otwarte lub
niedok adnie zamkni te.

SYGNALIZATOR OTWARTEJ TYLNEJ 
KLAPY

wieci, gdy klapa tylna lub szyba klapy
tylnej jest otwarta lub niedok adnie
zamkni ta.
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WSKA NIK TEMPOMATU
wieci, gdy jest ustawiona automatyczna

kontrola pr dko ci. Po jej wy czeniu,
wska nik zga nie.
Zobacz has o "AUTOMATYCZNA KON-
TROLA PR DKO CI" w indeksie.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
UK ADU NAP DU NA WSZYSTKIE 
KO A (AWD) (tylko AWD)
Kontrolka wieci przez chwil  po
w czeniu zap onu i ga nie po kilku
sekundach.
Kontrolka miga podczas tymczasowego
wy czenia uk adu AWD i zapala si  w
celu wskazania niesprawno ci uk adu
AWD.
Gdy za wieci si  kontrolka ostrzegawcza
uk adu AWD, nale y jak najszybciej
zwróci  si  do warsztatu w celu usuni cia
usterki. Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Zobacz has o "NAP D NA WSZYSTKIE
KO A" w indeksie, aby uzyska  wi cej
informacji.

KONTROLKA WYMIANY OLEJU 
SILNIKOWEGO
Kontrolka wieci przez chwil  po
w czeniu zap onu i ga nie po kilku
sekundach.
Pojazd mo e by  wyposa ony w uk ad
kontroli stopnia zu ycia oleju
silnikowego, co umo liwia
sygnalizowanie konieczno ci wymiany
oleju.
Pod wietlenie kontrolki wymiany oleju
silnikowego oznacza, e olej silnikowy
wymaga wymiany.
Po dokonaniu wymiany oleju, uk ad
kontroli stopnia zu ycia oleju
silnikowego musi zosta  zresetowany. Po
zresetowaniu, kontrolka wymiany oleju
silnikowego zga nie.
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Zobacz has o "UK AD KONTROLI
STOPNIA ZU YCIA OLEJU SILNIKO-
WEGO" w indeksie, aby uzyska  wi cej
informacji o resetowaniu uk adu.

WSKA NIK WIEC AROWYCH 
(tylko silnik wysokopr ny)
Po w czeniu zap onu wieci przez krótki
czas, ale mo e te  od razu zgasn . Czas
ten zmienia si  w zale no ci od
temperatury p ynu ch odz cego silnika.
Gdy wiece arowe nagrzej  si
wystarczaj co do uruchomienia zimnego
silnika, wska nik zga nie. Mo na wtedy
uruchomi  silnik.
Zobacz has o "URUCHAMIANIE SIL-
NIKA WYSOKOPR NEGO" w
indeksie, aby uzyska  wi cej informacji.

Z OSTRZE ENIE
Gdy wska nik wiec arowych
za wieci si  w czasie jazdy lub silnik
nie daje si  poprawnie uruchomi ,
nale y jak najszybciej zwróci  si  do
warsztatu w celu usuni cia usterki.
Zalecamy korzystanie z us ug autory-
zowanego serwisu Chevroleta.
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WSKA NIK FILTRA CZ STEK 
STA YCH (DPF) (tylko silnik 
wysokopr ny)
Je eli filtr cz stek sta ych wymagana
czyszczenia lub wcze niejsze warunki
jazdy nie zezwala y na automatyczne
czyszczenie, wska nik ten zapala si  lub
miga. Nale y wówczas kontynuowa
jazd , utrzymuj c pr dko  obrotow
silnika powy ej 2 000 obr/min (w razie
potrzeby zredukowa  bieg), a  wska nik
zga nie. Wska nik ga nie po zako czeniu
procesu samoczynnego czyszczenia.
Czyszczenie zachodzi najszybciej na
wysokich pr dko ciach silnika i przy jego
du ym obci eniu.
Zatrzymywanie si  lub wy czanie silnika
podczas procedury czyszczenia jest
niewskazane.

Zobacz has o "FILTR CZ STEK
STA YCH (DPF)" w indeksie, aby
uzyska  wi cej informacji.

KONTROLKA SYGNALIZUJ CA 
WOD  W PALIWIE (tylko silnik 
wysokopr ny)
Kontrolka wieci, gdy ilo  wody w
filtrze paliwa przekracza okre lony
poziom. W takiej sytuacji, bezzw ocznie
usun  wod  z filtra paliwa.
Po zako czeniu odwadniania kontrolka
zga nie.
W celu usuni cia wody z filtra paliwa,
nale y zwróci  si  do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z us ug autoryzo-
wanego serwisu Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
Je eli procedura czyszczenia zostanie
przerwana wi cej ni  raz, wyst puje
niebezpiecze stwo powa nej awarii
silnika.
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KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
UK ADU SSPS
Kontrolka wspomagania uk adu kierow-
niczego zale nego od pr dko ci jazdy
(SSPS) zapala si  po w czeniu zap onu.
Kontrolka powinna zgasn  po kilku
sekundach.
W przypadku wyst pienia jednego z
poni szych stanów kontrolki uk adu SSPS
nale y jak najszybciej zwróci  si  do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu.
• Kontrolka nie zapala si  po w czeniu

zap onu.
• Kontrolka nie ga nie.
• Kontrolka zapala si  w czasie jazdy.
Zobacz has o "UK AD KIEROWNICZY
ZE WSPOMAGANIEM ZALE NYM
OD PR DKO CI JAZDY" w indeksie.

WSKA NIK PRZYCZEPY
wieci, gdy do samochodu jest

pod czona przyczepa. Po jej od czeniu,
kontrolka zga nie.

Z OSTRZE ENIE
• Uk ad paliwowy silnika mo e ulec

powa nemu uszkodzeniu, gdy
jazda z w czon  kontrolk  b dzie
kontynuowana. Konieczne jest
natychmiastowe dzia anie.

• U ywanie paliwa niskiej jako ci
mo e spowodowa  powa ne
uszkodzenie silnika z powodu
obecno ci w paliwie wody lub
zanieczyszcze . Nigdy nie u ywa
paliwa niskiej jako ci.

• Je eli po odwodnieniu kontrolka
ci gle wieci, nale y jak
najszybciej zwróci  si  do
warsztatu w celu usuni cia usterki.
Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
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KONTROLKA AUTOALARMU
Sygnalizuje dzia anie autoalarmu.
Kontrolka autoalarmu ga nie po odblo-
kowaniu drzwi za pomoc  nadajnika
zdalnego sterowania lub kluczyka.
Kontrolka autoalarmu zapala si  po
zablokowaniu drzwi za pomoc  nadajnika
zdalnego sterowania lub kluczyka.
Zobacz has o „SYSTEM ZDALNEGO
OTWIERANIA DRZWI” w indeksie.

WSKA NIK WY CZENIA 
AUTOALARMU
Je eli samochód posiada dodatkowy
system autoalarmu, powi zany z ubezpie-
czeniem Thatcham, wska nik wy czenia
autoalarmu zapala si  w celu sygnalizacji
wy czenia czujnika wtargni cia oraz
czujnika nachylenia poprzez naci ni cie
przycisku umieszczonego na podsufitce.
Po ponownym naci ni ciu przycisku,
wska nik zga nie. Zobacz has o
"SYRENA ALARMOWA" w tej cz ci,
aby uzyska  wi cej informacji.

KONTROLKA WIATE  
ZEWN TRZNYCH
Informuje kierowc  o w czonych
wiat ach pozycyjnych.

C7E2033P C0E2011A
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KONTROLKA OSTRZEGAWCZA 
POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO
Kontrolka wieci przez chwil  po
w czeniu zap onu i ga nie po kilku
sekundach.
Kontrolka wieci, gdy poziom oleju
silnikowego jest za niski.
Gdy kontrolka ostrzegawcza poziomu
oleju silnikowego zapali si , nale y
sprawdzi  poziom oleju silnikowego i
uzupe ni  wed ug potrzeby.
Zobacz has o "SPRAWDZANIE
POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO" w
indeksie, aby uzyska  wi cej informacji o
sposobie sprawdzania oleju silnikowego.
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CENTRUM INFORMACYJNE 
KIEROWCY (DIC)
Centrum informacyjne kierowcy dzia a po
w czeniu zap onu i pokazuje wskazania
komputera pok adowego, panelu wy wie-
tlacza automatycznej klimatyzacji, tempe-
ratury zewn trznej oraz kompasu.

1. Panel wy wietlacza FATC (w pe ni
automatycznej kontroli temperatury)

2. Temperatura zewn trzna
3. Komputer pok adowy
4. Kompas
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KOMPUTER POK ADOWY
Komputer pok adowy dostarcza kierowcy
wielu przydatnych informacji takich, jak
odleg o , jak  mo na pokona  przy
obecnym poziomie paliwa, rednie zu ycie
paliwa, rednia pr dko  jazdy i czas jazdy.
Ka de naci ni cie przycisku MODE powo-
duje zmian  wy wietlanych informacji
wed ug nast puj cego schematu:
Odleg o , jak  mo na pokona  przy
obecnym poziomie paliwa  rednia
pr dko  jazdy  Czas jazdy  rednie
zu ycie paliwa  Odleg o , jak  mo na
pokona  przy obecnym poziomie paliwa
W celu wyzerowania wskazania redniej
pr dko ci jazdy, czasu jazdy lub redniego
zu ycia paliwa, nale y nacisn  przycisk
MODE i przytrzyma  go przez ponad
2 sekundy.
Aby zmieni  jednostk  odleg o ci, nale y:
1. Nacisn  i przytrzyma  przycisk SET

przez ponad 2 sekundy. Jednostka
temperatury b dzie miga .

2. Nacisn  ponownie przycisk SET.
Jednostka odleg o ci b dzie miga .

3. Nacisn  przycisk  R lub C, aby
zmieni  jednostk  odleg o ci (km f
mile).

Odleg o , jak  mo na pokona  przy 
obecnym poziomie paliwa
W tym trybie pokazywana jest szacunkowa
odleg o , jak  mo na przejecha  do
momentu ca kowitego opró nienia zbior-
nika paliwa.
Gdy odleg o  ta zmaleje poni ej 50 km,
pojawi si  wskazanie ---.

UWAGA
Rzeczywiste warto ci odleg o ci, jak
mo e pokona  samochód na obecnym
poziomie paliwa, mog  ró ni  si  od
warto ci pokazywanych przez kom-
puter pok adowy. Jest to uzale nione
od warunków panuj cych na drodze,
sposobu jazdy lub pr dko ci samo-
chodu.

L7D2087A
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Average speed ( rednia pr dko  
jazdy)
W tym trybie pokazywana jest rednia
pr dko , z jak  porusza si  samochód. W
celu wyzerowania tego wskazania nale y
nacisn  przycisk MODE i przytrzyma
go przez ponad 2 sekundy.

Czas jazdy
W tym trybie pokazywany jest ca kowity
czas jazdy. W celu wyzerowania czasu
jazdy, nale y nacisn  przycisk MODE i
przytrzyma  go przez ponad 2 sekundy.
Wyzerowanie nast puje samoczynnie,
gdy licznik wska e warto  99:59 (pojawi
si  wskazanie 0:00).

rednie zu ycie paliwa
W tym trybie pokazywane jest rednie
zu ycie paliwa w samochodzie.

UWAGA
• Po od czeniu akumulatora,

rednie zu ycie paliwa jest reseto-
wane do warto ci 10,0.

• W celu wyzerowania tego wska-
zania, nale y nacisn  przycisk
MODE i przytrzyma  go przez
ponad 2 sekundy.

L7D2085A L7D2089A L7D2086A
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KOMPAS
Pokazuje jeden z o miu kierunków jazdy
(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW).

Kalibracja kompasu
Po ka dym od czeniu centrum informa-
cyjnego kierowcy lub akumulatora konie-
czne jest ponowne skalibrowanie centrum
informacyjnego.
W tym celu pojazd musi zatoczy  ko o w
zakresie 360°. Bez kalibracji kompas nie
b dzie dzia a  poprawnie.
1. Jednoczesne naci ni cie i przytrzymanie

przycisków MODE i SET przez ponad
2 sekundy spowoduje miganie wy wie-
tlacza kompasu.

UWAGA
• rednie zu ycie paliwa mo e ró ni

si  od rzeczywistego w zale no ci
od warunków drogowych.

• rednie zu ycie paliwa mo e
zmienia  si  w zale no ci od
warunków drogowych, stylu jazdy
i redniej pr dko ci samochodu.
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2. W celu przeprowadzenia kalibracji,
nale y powoli w ci gu 90 sekund
wykona  jeden pe ny obrót samo-
chodem po kole.

3. Po zako czeniu kalibracji wy wietlacz
kompasu przestanie miga . Samochód
mo e zatacza  ko o w dowolnym
kierunku, w lewo lub w prawo.
W przypadku braku dostatecznej
przestrzeni do wykonania jednego
pe nego obrotu, obróci  samochód, jak
pokazano na ilustracji poni ej.

Warunki kalibracji kompasu
• Nacisn  dwukrotnie przycisk SET,

raz za razem.
• Je eli pojazd nie zostanie obrócony w

przeci gu 90 sekund po uruchomieniu
trybu kalibracji.

UWAGA
• Kierunek b dzie wy wietlany w

czasie jazdy.
• Je eli wy wietlacz kompasu ci gle

miga, ponownie powoli skr ci
samochód po kole, a  do czasu
ustania migania.

UWAGA
W trybie kalibracji kompasu
nacisn  przycisk SET, w celu
uruchomienia trybu kalibracji
odchylenia. W tym czasie nacisn
przycisk R lub C, w celu nasta-
wienia warto ci odchylenia kalib-
racji.

Z OSTRZE ENIE
Dzia anie kompasu mo e nie by
prawid owe, gdy wokó  centrum
informacyjnego kierowcy znajduj
si  przeno ne telefony lub cia a
magnetyczne.

L7D2102A



2-32 WSKA NIKI I PRZYRZ DY

PANEL WY WIETLACZA 
AUTOMATYCZNEJ KLIMATYZACJI/
TEMPERATURY ZEWN TRZNEJ
Zobacz has o "KLIMATYZACJA AUTO-
MATYCZNA" w indeksie.

WY CZNIKI I ELEMENTY 
STERUJ CE

PRZE CZNIK WIATE
W celu w czenia lub wy czenia wiate
przednich, tylnych i pozycyjnych, nale y
przekr ci  ko cówk  d wigienki
prze cznika wielofunkcyjnego.
Prze cznik wiate  ma trzy po o enia,
uaktywniaj ce nast puj ce funkcje wiate :
• OFF : Wszystkie wiat a wy czone.
• k: W czone wiat a pozycyjne,

lampy tylne, o wietlenie tablicy reje-
stracyjnej i tablicy rozdzielczej.

• L l: W czone wiat a mijania
oraz wszystkie powy sze.

Prze cznik wiate  z automatycznym
sterowaniem ma cztery po o enia, które
w czaj  ró ne funkcje wiate  w sposób
nast puj cy:
• I : Wszystkie wiat a wy czone.
• AUTO : Automatycznie w cza lub

wy cza wiat a w po o eniu k lub
L l po rozpoznaniu, jak ciemno
jest na zewn trz. (Po o enie domy lne)

• k : W czone wiat a pozycyjne,
lampy tylne, o wietlenie tablicy reje-
stracyjnej i tablicy rozdzielczej.

• L l : W czone wiat a mijania
oraz wiat a w czane w pozycji k.
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W celu wy czenia automatycznego
sterowania wiat ami, nale y obróci
d wigienk  prze cznika wiate  w
po o enie OFF. Po zwolnieniu d wigienka
automatycznie wraca do po o enia
wyj ciowego.
W celu w czenia automatycznego stero-
wania wiat ami, nale y obróci  d wi-
gienk  prze cznika wiate  ponownie w
po o enie OFF.

REGULATOR POD WIETLENIA
Regulator pod wietlenia s u y do regulacji
jaskrawo ci wiate  tablicy rozdzielczej.
W celu zmniejszenia jaskrawo ci pod-
wietlenia, nacisn  przycisk i obróci  w

prawo.
W celu zwi kszenia jaskrawo ci pod-
wietlenia, nacisn  przycisk i obróci  w

lewo.

PRZE CZNIK POZIOMOWANIA 
REFLEKTORÓW
Po w czeniu wiate  mijania, wyregu-
lowa  zasi g reflektorów odpowiednio do
obci enia samochodu.
0 = Zaj ty przedni fotel
1 = Zaj te wszystkie fotele
2 = Zaj te wszystkie fotele, a przedzia

baga owy obci ony baga em
3 = Zaj ty fotel kierowcy, a przedzia

baga owy obci ony baga emZ OSTRZE ENIE
Aby ta funkcja mog a dzia a
poprawnie, nale y upewni  si , e na
czujniku nas onecznienia, znajdu-
j cym si  pomi dzy wylotami
nawiewu na szyb  przedni  nie
znajduj  si  adne naklejki ani inne
elementy. Mo e to spowodowa
wadliwe dzia anie czujnika.

UWAGA
Po otwarciu drzwi kierowcy lub
naci ni ciu przycisku ODBLOKUJ
na nadajniku zdalnego sterowania
lampki tablicy rozdzielczej auto-
matycznie w czaj  si  i pozostaj
w czone przez oko o 30 sekund.
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WIAT A DO JAZDY DZIENNEJ
wiat a do jazdy dziennej, je eli s  na

wyposa eniu, w czaj  si  automatycznie
po uruchomieniu silnika.

wiat a do jazdy dziennej wy czaj  si  w
nast puj cych sytuacjach:
• Wy czenie silnika.
• W czone wiat a pozycyjne.
• W czone wiat a mijania.

SYGNALIZATOR W CZONYCH 
WIATE

Gdy prze cznik wiate  jest w po o eniu
k lub L l, to po otwarciu drzwi
kierowcy przy wy czonym zap onie,
s ycha  d wi k ostrzegawczy. Gdy
wiat a zostan  ponownie w czone po

ich uprzednim wy czeniu w trakcie
trwania d wi ku ostrzegawczego, d wi -
ku tego nie b dzie ju  s ycha .

ZABEZPIECZENIE PRZED 
ROZ ADOWANIEM AKUMULATORA
Ten samochód zosta  wyposa ony w
funkcj  zabezpieczaj c  przed roz adowa-
niem akumulatora w sytuacji przypadko-
wego pozostawienia w czonych wiate ,
przyk adowo reflektorów wiate  przed-
nich, wiate  pozycyjnych, wiate
przeciwmgielnych itd. Je eli wiat a
pozostan  w czone, po 10 minutach od
przekr cenia kluczyka w stacyjce w
po o enie OFF nast pi ich automatyczne
wy czenie.
Zabezpieczenie akumulatora przed roz-
adowaniem nie dzia a, je eli wiat a

zostan  w czone po 10 minutach
dzia ania tej funkcji.

FUNKCJA O WIETLENIA WYJ CIA
Funkcja o wietlenia wyj cia zapewnia
o wietlenie przestrzeni przed drzwiami
samochodu w czasie jego opuszczania,
gdy na zewn trz jest ciemno. Funkcja ta
aktywuje si  w trybie automatycznego
sterowania wiat ami, gdy w czone s
wiat a zewn trzne, a zap on jest

wy czony.

O WIETLENIE PODEJ CIA
Funkcja ta aktywuje si , gdy prze cznik
wiate  jest w po o eniu AUTO, a na

zewn trz jest ciemno.
Po naci ni ciu przycisku ODBLOKUJ na
pilocie zdalnego sterowania w celu
wej cia do samochodu, dwukrotnie mign
wiat a awaryjne, a wiat a zewn trzne

automatycznie w cz  si  na oko o
20 sekund.
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O WIETLENIE W CZANE 
D WIGIENK  WYCIERACZEK
Funkcja ta aktywuje si , gdy prze cznik
wiate  jest w po o eniu AUTO.

Je eli wycieraczki szyby przedniej
kontynuuj  prac  przez 8 cykli, wiat a
zewn trzne w cz  si  automatycznie.

D WIGIENKA KIERUNKOWSKAZÓW
Skr t W PRAWO:Przesun  d wigienk

kierunkowskazów w
gór .

Skr t W LEWO:Przesun  d wigienk
kierunkowskazów w dó .

Po zako czeniu manewru skr tu kierunko-
wskaz wy cza si  automatycznie, a d wi-
gienka wraca do po o enia wyj ciowego.
Przy zmianie pasa ruchu nale y przesun
d wigienk  kierunkowskazów do po owy i
przytrzyma  w takiej pozycji. Po zwol-
nieniu d wigienka wraca do po o enia
wyj ciowego.

UWAGA
Po delikatnym przesuni ciu d wi-
gienki kierunkowskazów do góry lub
do do u i zwolnieniu jej, wiat a
kierunkowskazów automatycznie
zadzia aj  trzy razy.
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W CZANIE WIATE  DROGOWYCH
Aby w czy  wiat a drogowe:
• Upewni  si , e w czone s  wiat a

mijania.
• Nacisn  d wigienk  prze cznika

wielofunkcyjnego w kierunku tablicy
rozdzielczej.

Po w czeniu wiate  drogowych wieci
kontrolka wiate  drogowych.
Aby prze czy  wiat a drogowe na
wiat a mijania, nale y poci gn

d wigienk  prze cznika wielofunkcyj-
nego do siebie, do po o enia wyj ciowego.

MIGANIE WIAT AMI DROGOWYMI
Aby mign  wiat ami drogowymi, nale y
poci gn  d wigienk  prze cznika wielo-
funkcyjnego do siebie i zwolni  j . Po
zwolnieniu d wigienka wraca do po o enia
wyj ciowego.

wiat a drogowe pozostan  w czone do
czasu zwolnienia d wigienki.

Z OSTRZE ENIE
• Zawsze prze cza  wiat a

drogowe na wiat a mijania, gdy z
naprzeciwka nadje d aj  inne
pojazdy lub widoczny jest pojazd
poprzedzaj cy.

wiat a drogowe mog  chwilowo
o lepia  innych kierowców, co mo e
by  przyczyn  wypadku drogowego.
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W CZANIE PRZEDNICH WIATE  
PRZECIWMGIELNYCH

wiat a przeciwmgielne zapewniaj :
• Dodatkowe o wietlenie pobocza drogi.
• Lepsz  widoczno  we mgle lub przy

padaj cym niegu.
Aby w czy  wiat a przeciwmgielne:
• Ustawi  prze cznik wiate  w

po o eniu k lub L l.
• Obróci  pier cie  znajduj cy si

po rodku d wigienki prze cznika
wiate  w po o enie F. Po zwolnieniu

pier cie  automatycznie wróci do
po o enia wyj ciowego.

Po w czeniu przednich wiate
przeciwmgielnych zapala si  kontrolka
wiate  przeciwmgielnych na tablicy

rozdzielczej.
W celu wy czenia wiate  przeciw-
mgielnych, nale y ponownie przekr ci
pier cie  w po o enie F. Kontrolka
przednich wiate  przeciwmgielnych
zga nie.
Je eli samochód jest wyposa ony w auto-
matyczne sterowanie wiat ami, wiat a
postojowe i wiat a mijania zapal  si
równocze nie z w czeniem przednich
wiate  przeciwmgielnych.

W CZANIE TYLNYCH WIATE  
PRZECIWMGIELNYCH
W celu w czenia tylnych wiate
przeciwmgielnych, nale y obróci
pier cie  na rodku d wigienki prze cz-
nika wiate  do po o enia f, gdy
w czone s  wiat a mijania lub wiat a
postojowe i przednie wiat a przeciw-
mgielne. Po zwolnieniu pier cie  automa-
tycznie wróci do po o enia wyj ciowego.
Po w czeniu tylnych wiate  przeciw-
mgielnych zapala si  kontrolka wiate
przeciwmgielnych na tablicy rozdzielczej.
W celu wy czenia wiate  przeciw-
mgielnych, nale y ponownie obróci
pier cie  w po o enie F. Kontrolka
tylnych wiate  przeciwmgielnych
zga nie.
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Je eli samochód jest wyposa ony w auto-
matyczne sterowanie wiat ami, wiat a
postojowe i wiat a mijania zapal  si
równocze nie z w czeniem tylnych
wiate  przeciwmgielnych.

WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ W celu w czenia wycieraczek szyby
przedniej nale y w czy  zap on (kluczyk
w stacyjce w po o eniu ACC lub ON) i
przesun  d wigienk  prze cznika wycie-
raczek/spryskiwaczy w gór .
Wycieraczki szyby przedniej maj  cztery
po o enia robocze:
• OFF : System wy czony. Po o enie

domy lne.
• INT : Praca przerywana. (Przesun

d wigienk  do tego po o enia w celu
wybrania cyklu przerywanego. Obróci
selektor cykli przerywanych, aby
wybra  krótsze lub d u sze cykle. S
oznacza ni sz  cz stotliwo  pracy
wycieraczek, a F – wy sz . Podczas
pracy wycieraczek w trybie

Z OSTRZE ENIE
• Pogorszona widoczno  mo e by

przyczyn  wypadku, a w
konsekwencji doprowadzi  do
odniesienia obra e  cia a i uszko-
dzenia samochodu lub innego
mienia.

• Nie w cza  wycieraczek, gdy
szyba przednia jest sucha albo
pokryta niegiem lub lodem. Praca
wycieraczek na pokrytej niegiem
lub lodem szybie przedniej mo e
spowodowa  uszkodzenie ich piór
lub silnika, a nawet szyby.

• Przed w czeniem wycieraczek w
warunkach niskich temperatur
zewn trznych nale y sprawdzi ,
czy ich pióra nie przymarz y do
szyby. W czenie wycieraczek
przymarzni tych do szyby grozi
uszkodzeniem ich silnika.
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przerywanym, na czas przerwy cyklu
ma wp yw równie  pr dko
samochodu. Wraz ze wzrostem
pr dko ci samochodu automatycznie
maleje czas cykli.)

• LO : Praca ci g a, niska cz stotliwo .
D wigienka do góry o dwa poziomy.

• HI : Praca ci g a, wysoka cz stotliwo .
D wigienka do góry o trzy poziomy.

Funkcja przecierania szyby
Aby w czy  wycieraczki w celu jedno-
krotnego przetarcia szyby w przypadku
lekkiego deszczu lub mg y, nale y lekko
przesun  d wigienk  wycieraczek/
spryskiwacza w dó  i zwolni  d wigienk .
Po zwolnieniu d wignia automatycznie
wraca do po o enia wyj ciowego.
Wycieraczki wykonuj  jeden cykl pracy.

Automatyczna praca wycieraczek 
sterowana czujnikiem deszczu
Czujnik deszczu wykrywa obecno  wody
na szybie przedniej i automatycznie
reguluje prac  wycieraczek.
W celu w czenia funkcji automatycznego
za czania wycieraczek szyby przedniej
nale y przestawi  d wigienk  prze cznika
wycieraczek/spryskiwaczy w po o enie
AUTO.
Czu o  uk adu mo na wyregulowa ,
obracaj c pier cie  na d wigience
prze cznika wycieraczek/spryskiwaczy w
gór  lub w dó .
W celu wy czenia automatycznego
za czania wycieraczek szyby przedniej
nale y ustawi  d wigienk  wycieraczek/
spryskiwaczy w po o eniu OFF.

Wycieraczki szyby przedniej za czaj  si
jeden raz w celu sprawdzenia dzia ania
uk adu, gdy kluczyk w stacyjce jest w
po o eniu ACC, a d wigienka wycieraczek
znajduje si  w po o eniu AUTO.
W celu zapewnienia prawid owego
dzia ania czujnika deszczu, nale y chroni
pole czujnika przed kurzem, brudem i
lodem. Wersje z czujnikiem deszczu
mo na rozpozna  po widocznym przy
górnej kraw dzi szyby polu czujnika.
Wycieraczki nie zadzia aj , gdy d wignia
zmiany biegów automatycznej skrzyni
biegów jest ustawiona w po o eniu "N", a
pr dko  samochodu jest ni sza od 
5 km/godz.

UWAGA
Pióra wycieraczek z czasem
zu ywaj  si  i nie wycieraj  szyby
dok adnie, co powoduje pogorszenie
widoczno ci do przodu.
• Zu yte pióra wycieraczek nale y

wymieni .

Z OSTRZE ENIE
Przed umyciem samochodu w myjni
nale y wy czy  wycieraczki i nie
pozostawia  ich w trybie pracy
automatycznej, sterowanej czuj-
nikiem deszczu. W przeciwnym
wypadku pióra lub inne elementy
wycieraczek mog  ulec uszkodzeniu.
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SPRYSKIWACZE SZYBY PRZEDNIEJ W celu spryskania szyby przedniej:
• Obróci  kluczyk w stacyjce do

po o enia ACC lub ON.
• Poci gn  d wigienk  wycieraczek/

spryskiwaczy szyby przedniej do siebie.
W przypadku poci gni cia i zwolnienia
d wigienki w czasie krótszym ni
0,6 sekundy.
• Szyba przednia zostanie spryskana

p ynem. (Wycieraczki szyby przedniej
nie pracuj ).

W przypadku poci gni cia i zwolnienia
d wigienki w czasie d u szym ni
0,6 sekundy:
• Szyba przednia zostanie spryskana

p ynem.
• Wycieraczki szyby przedniej dzia aj

przez 2 cykle po zwolnieniu d wigienki
i jeszcze 1 cykl po 3 sekundach.

Z OSTRZE ENIE
• Pogorszona widoczno  mo e by

przyczyn  wypadku, a w konsek-
wencji doprowadzi  do odniesienia
obra e  cia a i uszkodzenia
samochodu lub innego mienia.

• Nie spryskiwa  szyby przedniej
przy ujemnej temperaturze
zewn trznej.

• Przed uruchomieniem spryski-
wacza szyby przedniej nale y
ogrza  szyb  przedni .

P yn do spryskiwaczy mo e
zamarza  na szybie przedniej i
ogranicza  widoczno .

Z OSTRZE ENIE
• Nie w cza  spryskiwaczy szyby

przedniej na czas d u szy ni  10
sekund lub, gdy zbiornik p ynu do
spryskiwaczy jest pusty.

Mo e to spowodowa  przegrzanie
silnika spryskiwaczy wi ce si  z
kosztown  napraw .
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Uzupe nianie p ynu do spryskiwacza
Zalecan  procedur  uzupe niania p ynu do
spryskiwacza przedniej szyby mo na
znale  pod has em „P YN DO
SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ”
w indeksie.

WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ 
SZYBY TYLNEJ

W celu w czenia wycieraczki szyby tylnej
klapy nale y w czy  zap on (kluczyk w
stacyjce w po o eniu ACC lub ON) i
obróci  ko cówk  d wigienki
prze cznika wycieraczek/spryskiwaczy w
gór .
Wycieraczka szyby tylnej klapy pracuje w
nast puj cych trzech po o eniach:
• OFF : System wy czony. Po o enie

domy lne.
• INT : Praca przerywana.
• LO : Praca ci g a, niska cz stotliwo .

Z OSTRZE ENIE
• Pogorszona widoczno  mo e by

przyczyn  wypadku, a w
konsekwencji doprowadzi  do
odniesienia obra e  cia a i
uszkodzenia samochodu lub innego
mienia.

• Nie w cza  wycieraczki, gdy szyba
tylnej klapy jest sucha albo
pokryta niegiem lub lodem.

• Praca wycieraczki na pokrytej
niegiem lub lodem szybie mo e

spowodowa  uszkodzenie pióra
wycieraczki, silnika b d  szyby.

• Przed w czeniem wycieraczki w
warunkach niskich temperatur
zewn trznych nale y sprawdzi ,
czy jej pióro nie przymarz o do
szyby. W czenie wycieraczki
przymarzni tej do szyby grozi
uszkodzeniem jej silnika.
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W celu spryskania p ynem szyby tylnej
klapy, nale y naciska  na przycisk
znajduj cy si  na ko cu d wigienki, a
rozpocznie si  spryskiwanie. Po
zwolnieniu przycisku spryskiwanie
ustanie, ale wycieraczki wykonaj  jeszcze
trzy cykle.

Inteligentna wycieraczka tylna
Aby zapewni  dobr  widoczno  podczas
deszczu, tylna wycieraczka w czy si
automatycznie po wybraniu biegu
wstecznego i gdy dzia a przednia
wycieraczka.

Uzupe nianie p ynu do spryskiwacza
Zalecan  procedur  uzupe niania p ynu do
spryskiwacza przedniej szyby mo na
znale  pod has em „P YN DO
SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ”
w indeksie.

Z OSTRZE ENIE
• Nie spryskiwa  szyby tylnej klapy

przy ujemnej temperaturze
zewn trznej.

• Przed uruchomieniem spryski-
wacza szyby tylnej klapy nale y
ogrza  szyb  tylnej klapy.

P yn do spryskiwacza szyb mo e
zamarza  na szybie tylnej i
ogranicza  widoczno .

Z OSTRZE ENIE
• Nie w cza  spryskiwacz szyby

tylnej klapy na czas d u szy ni  10
sekund lub, gdy zbiornik p ynu do
spryskiwaczy jest pusty.

Mo e to spowodowa  przegrzanie
silnika spryskiwaczy wi ce si  z
kosztown  napraw .
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Spryskiwacze reflektorów
Samochód mo e by  wyposa ony w
spryskiwacze reflektorów wiate
przednich. Spryskiwacze te usuwaj
zanieczyszczenia z kloszy.
W celu umycia reflektorów nale y wcisn
przycisk spryskiwacza znajduj cy si  po
lewej stronie tablicy rozdzielczej, gdy
wiat a s  w czone. Reflektory s

spryskiwane p ynem do spryskiwaczy.
Nast pnie system spryskiwaczy reflek-
torów wy cza si  na oko o 2 minuty.
Je eli poziom p ynu do spryskiwaczy jest
niski, korzystanie z systemu spryskiwaczy
nie b dzie mo liwe przez oko o 4 minuty
od momentu spryskania.

W CZNIK WIATE  AWARYJNYCH
wiat a awaryjne s  przydatne w

nast puj cych sytuacjach:
• W celu ostrze enia innych osób o

sytuacji awaryjnej.
• Gdy samochód stanowi zagro enie dla

innych u ytkowników drogi.
wiat a awaryjne mo na w czy  przy

w czonym b d  wy czonym zap onie.
W celu w czenia wiate  awaryjnych
nale y nacisn  przycisk w cznika wiate
awaryjnych.
Ponowne naci ni cie przycisku powoduje
wy czenie wiate .

PRZYCISK ODSZRANIACZA TYLNEJ 
SZYBY I LUSTEREK 
ZEWN TRZNYCH

Z OSTRZE ENIE
Nie u ywa  odszraniacza w
nast puj cych sytuacjach:
• Silnik nie pracuje.
• Silnik jest w a nie uruchamiany.
• Tylna lub przednia szyba jest

pokryta warstw  niegu lub lodu.
U ywanie odszraniacza w takich
sytuacjach mo e spowodowa
roz adowanie akumulatora.
Konsekwencj  tego mo e by  uszko-
dzenie samochodu, wymagaj ce
wymiany niektórych cz ci.
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W celu w czenia odszraniacza nale y
w czy  zap on, a nast pnie nacisn
przycisk odszraniacza tylnej szyby i
lusterek zewn trznych. Spowoduje to
za wiecenie si  kontrolki w przycisku.
Odszraniacz wy czy si  automatycznie po
ok. 15 minutach.
W celu r cznego wy czenia odszraniacza,
nacisn  przycisk jeszcze raz.
Po przywróceniu dobrej widoczno ci
nale y wy czy  odszraniacz.

Ogrzewanie przedniej szyby
Samochód mo e by  wyposa ony w
ogrzewanie przedniej szyby, które mo na
wykorzysta  do usuni cia jej oblodzenia.
Funkcja ta dzia a tylko przy w czonym
zap onie.
Element grzejny umieszczony jest wzd u
dolnej kraw dzi szyby przedniej.
Nacisn  przycisk odszraniacza tylnej
szyby i lusterek zewn trznych, aby ogrza
tak e szyb  przedni . Pod wietlenie
kontrolki na przycisku oznacza w czenie
podgrzewacza.
Funkcja ogrzewania szyby przedniej
zostanie automatycznie wy czona po
oko o 15 minutach od naci ni cia
przycisku. Ponowne naci ni cie przycisku
lub wy czenie silnika tak e spowoduje
wy czenie podgrzewania.

Z OSTRZE ENIE
Nieodpowiednia obs uga mo e
spowodowa  uszkodzenie elementów
grzejnych lub zarysowanie szyby.
• Nie u ywa  ostrych przedmiotów

ani substancji ciernych do
czyszczenia tylnej szyby samo-
chodu.

• Uwa a , aby nie uszkodzi  ele-
mentów grzejnych podczas czysz-
czenia lub wykonywania innych
czynno ci w obr bie tylnej szyby.

Pogorszona widoczno  mo e
doprowadzi  do wypadku, a w
konsekwencji do odniesienia obra e
cia a i uszkodzenia samochodu lub
innego mienia.
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KONTROLKA PASA 
BEZPIECZE STWA 
PASA ERA Z PRZODU
Kontrolka pasa bezpiecze stwa pasa era
z przodu zapala si  na kilka sekund po
w czeniu zap onu, a nast pnie ga nie.
Oznacza to, e przeprowadzany jest
autotest uk adu. Je eli fotel pasa era z
przodu nie jest zaj ty, kontrolka zga nie.
Po uruchomieniu silnika, je eli fotel
pasa era z przodu jest zaj ty i pasa er nie
zapi  pasa bezpiecze stwa, kontrolka
najpierw miga przez oko o 90 sekund, a
nast pnie wieci si  ci gle, a  do czasu
zapi cia pasa przez tego pasa era.

Nast pnie, je eli pr dko  samochodu
przekroczy 22 km/godz., kontrolka zacznie
miga  ponownie wraz z towarzysz cym
sygna em d wi kowym przez oko o 90
sekund, po czym zacznie wieci  ci gle, a
pas bezpiecze stwa pasa era z przodu
zostanie zapi ty.

Aby wy czy  sygna  ostrzegawczy
zamiast zapinania pasów, nale y: Gdy
zap on jest w czony, w o y  klamr  pasa
w zaczep zamka, a nast pnie j  wyci gn .
Czynno  nale y wykona  dwukrotnie w
przeci gu 10 sekund.
Ponowna aktywacja sygna u ostrzega-
wczego b dzie mo liwa kilka minut po
wy czeniu zap onu.

AUTOMATYCZNA KONTROLA 
PR DKO CI (TEMPOMAT)
Tempomat umo liwia utrzymywanie
pr dko ci oko o 40 km/godz. lub wi kszej
bez konieczno ci wciskania peda u przys-
pieszenia. Jest to bardzo pomocne podczas
d ugich podró y. Tempomat nie dzia a
przy pr dko ci poni ej 40 km/godz.
U ycie hamulców lub naci ni cie przy-
cisku Q powoduje wy czenie tempomatu.
Automatyczne wy czenie tempomatu
nast puje równie  w momencie, gdy uk ad
kontroli trakcji (opcjonalny) zaczyna ogra-
nicza  po lizg kó . Gdy warunki na drodze
umo liwi  znowu bezpieczne korzystanie
z tempomatu, funkcj  mo na w czy  z
powrotem.

UWAGA
Je eli pas bezpiecze stwa pasa era
zostanie zapi ty, gdy kontrolka
wieci lub miga po przeprowadzeniu

autotestu uk adu, kontrolka pasów
bezpiecze stwa zga nie.
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USTAWIENIA TEMPOMATU
1. Aby w czy  tempomat, nale y nacisn

przycisk J, znajduj cy si  z prawej
strony kolumny kierownicy.

2. Przyspieszy  do danej pr dko ci.
3. Nacisn  przycisk SET i zwolni  go. W

chwili uruchomienia tempomatu
za wieci si  kontrolka w zestawie
wska ników.

4. Zdj  nog  z peda u przyspieszenia.

PRZYWRACANIE USTAWIONEJ 
PR DKO CI
Za ó my, e samochód porusza  si  z
pr dko ci  kontrolowan  przez tempomat
i wci ni ty zosta  peda  hamulca lub
naci ni to przycisk Q. Spowoduje to
oczywi cie wy czenie tempomatu.
Ustawianie zadanej pr dko ci na nowo nie
jest konieczne. W przypadku jazdy z
pr dko ci  40 km/godz. lub wy sz
dotkn  przycisku RES/+.
Pr dko  powróci do zadanej i b dzie
utrzymywana. Po naci ni ciu i przytrzy-
maniu przycisku RES/+ samochód b dzie
przyspiesza  do chwili zwolnienia przy-
cisku lub wci ni cia peda u hamulca, albo
te  naci ni cia przycisku Q. Je eli wi c
wi ksza pr dko  nie jest wymagana, nie
nale y wciska  przycisku RES/+.

PRZYSPIESZANIE PODCZAS 
KORZYSTANIA Z TEMPOMATU
Dost pne s  dwa sposoby zwi kszenia
pr dko ci:
• Zwi kszy  pr dko  za pomoc  peda u

przyspieszenia. Nacisn  przycisk
SET/-, a nast pnie zwolni  go razem z
peda em przyspieszenia. Samochód
b dzie utrzymywa  zadan , wy sz
pr dko .

• Nacisn  przycisk RES/+. Przytrzyma
go w tym po o eniu do osi gni cia

danej pr dko ci, a nast pnie zwolni .
W celu niewielkiego zwi kszenia
pr dko ci krótko nacisn  przycisk
RES/+. Takie dzia anie powoduje
ka dorazowo wzrost pr dko ci o oko o
2 km/godz. Funkcja zwi kszania
pr dko ci dzia a tylko po w czeniu
sterowania tempomatem przez
wci ni cie przycisku SET/-.

Z OSTRZE ENIE
• Korzystanie z tempomatu mo e by

niebezpieczne w sytuacjach, gdy
jazda ze sta  pr dko ci  nie jest
wskazana. Nie nale y wi c korzy-
sta  z tempomatu na kr tej drodze
lub przy du ym nat eniu ruchu.

• Korzystanie z tempomatu mo e by
niebezpieczne na liskiej nawierz-
chni. Szybkie zmiany przyczep-
no ci opon mog  by  przyczyn
nadmiernego po lizgu kó  i w
efekcie utraty panowania nad
samochodem. Nie u ywa  tempo-
matu na liskiej nawierzchni.

Z OSTRZE ENIE
Pozostawienie w czonego tempo-
matu mo e spowodowa  jego
uaktywnienie w wyniku przypad-
kowego wci ni cia przycisku. Grozi
to utrat  panowania nad samo-
chodem. Je eli tempomat nie jest
potrzebny, jego prze cznik powinien
znajdowa  si  w po o eniu OFF.
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ZMNIEJSZANIE PR DKO CI 
PODCZAS KORZYSTANIA Z 
TEMPOMATU
S  dwa sposoby zmniejszenia pr dko ci w
czasie jazdy z w czonym tempomatem:
• Wcisn  i trzyma  przycisk SET-/, a

zostanie osi gni ta dana ni sza
pr dko , po czym zwolni  go.

• W celu uzyskania niewielkiego zmniej-
szenia pr dko ci, krótko nacisn
przycisk SET/-. Takie dzia anie
powoduje ka dorazowo zmniejszenie
pr dko ci o oko o 2 km/godz.

WYPRZEDZANIE PODCZAS 
KORZYSTANIA Z TEMPOMATU
Zwi kszy  pr dko  za pomoc  peda u
przyspieszenia. Po zdj ciu stopy z peda u
przyspieszenia samochód zwolni do
pr dko ci ustalonej wcze niej za pomoc
tempomatu.

KORZYSTANIE Z TEMPOMATU NA 
POCHY O CIACH
Skuteczno  dzia ania tempomatu na
wzniesieniach zale y od pr dko ci i
obci enia samochodu oraz k ta

nachylenia drogi. W celu utrzymania
pr dko ci podczas wjazdu pod gór
konieczne mo e by  wci ni cie peda u
przyspieszenia. Aby nie zwi ksza
pr dko ci podczas zjazdu w dó , konieczne
mo e by  korzystanie z hamulców lub
zredukowanie biegu. Wci ni cie peda u
hamulca spowoduje wy czenie tempo-
matu. Dla wielu kierowców jest to zbyt
k opotliwe, wi c nie korzystaj  oni z
tempomatu na wzniesieniach.

WY CZANIE TEMPOMATU
S  dwa sposoby wy czania tempomatu:
• Delikatnie wcisn  peda  hamulca lub

nacisn  przycisk Q, albo wcisn
peda  sprz g a, je eli w samochodzie
jest manualna skrzynia biegów.

• Nacisn  przycisk J na d wigience
tempomatu.

KASOWANIE ZAPAMI TANEJ 
PR DKO CI
Zapami tana pr dko  zostaje skasowana
automatycznie po wy czeniu tempomatu
lub zap onu.

KLUCZYKI
Nowy samochód jest dostarczany z dwoma
kluczykami.
Numer kluczyków jest wybity na
do czonej do nich etykietce. Ze wzgl dów
bezpiecze stwa etykietk  z numerem
nale y przechowywa  w bezpiecznym w
miejscu (nie pozostawia  jej w
samochodzie). Numer nale y równie
zapisa  i schowa  w bezpiecznym miejscu
(nie pozostawia  go w samochodzie).
Uniemo liwi to osobom niepowo anym
uzyskanie duplikatu kluczyka.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Nie nale y zostawia  kluczyka w
samochodzie.
• Zamkn  samochód.
• Zabra  kluczyk ze sob .
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KLUCZYK SK ADANY
Nacisn  przycisk, aby wysun  kluczyk.
Nacisn  przycisk, aby z o y  kluczyk
(s yszalny b dzie odg os jego zablokowania).

SYSTEM ZDALNEGO 
OTWIERANIA DRZWI
System zdalnego otwierania drzwi umo -
liwia zablokowanie i odblokowanie drzwi za
pomoc  nadajnika zdalnego sterowania z
odleg o ci ok. 6 m od samochodu.
Sprawno  nadajnika jest sygnalizowana
miganiem jego diody.
1. Przycisk ZABLOKUJ: Naci ni cie po-

woduje zablokowanie wszystkich drzwi.
wiat a awaryjne mign  jednokrotnie i

w czy si  autoalarm.
2. Przycisk ODBLOKUJ: Naci ni cie po-

woduje odblokowanie wszystkich drzwi.
wiat a awaryjne mign  dwukrotnie i

wy czy si  autoalarm.
W niektórych krajach, jednokrotne naci ni cie
przycisku ODBLOKUJ powoduje odbloko-
wanie drzwi kierowcy. W celu odblokwania
wszystkich drzwi, nacisn  ponownie przycisk
ODBLOKUJ w przeci gu 3 sekund.

UWAGA
W razie zgubienia kluczyka, w
autoryzowanym serwisie Chevroleta
mo na zamówi  kluczyk zamienny,
podaj c jego numer oraz numer
identyfikacyjny pojazdu (VIN).
Zobacz has o „NUMERY IDENTY-
FIKACYJNE“ w indeksie, aby uzyska
informacje odno nie umiejscowienia
numeru VIN.
Samochód zosta  wyposa ony w ele-
ktroniczny immobilizer, zabezpie-
czaj cy go przed kradzie . Samochód
mo na uruchomi  wy cznie
kluczykami o odpowiednim kodzie
elektronicznym. Je eli kod b dzie
nieprawid owy, uruchomienie silnika
nie powiedzie si , nawet przy u yciu
kluczyka o takim samym profilu. W
celu zamówienia nowych lub
dodatkowych kluczyków nale y
zwraca  si  wy cznie do autoryzo-
wanego serwisu Chevroleta.
Komplet kluczyków do danego
samochodu mo e sk ada  si
maksymalnie z 10 sztuk jednocze nie.
Zobacz has o „IMMOBILIZER” w
indeksie.
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3. Przycisk SZYBA TYLNEJ KLAPY:
Naci ni cie i przytrzymanie przez oko o
1 sekund  powoduje zwolnienie szyby
tylnej klapy.

BLOKOWANIE DRZWI I W CZANIE 
AUTOALARMU
1. Zamkn  wszystkie szyby.
2. Ustawi  kluczyk zap onu w po o eniu

LOCK i wyj  go.
3. Poprosi  wszystkich pasa erów o

opuszczenie samochodu.
4. Zamkn  wszystkie drzwi, pokryw

silnika i tyln  klap .
5. Nacisn  i zwolni  przycisk

ZABLOKUJ na nadajniku.
Dioda w nadajniku zacznie miga .
• Wszystkie drzwi zostan

zablokowane.
• Jednokrotnie mign  wiat a awaryjne.
• Po oko o 30 sekundach nast pi

aktywacja trybu zabezpieczenia przed
kradzie .

Je eli w stacyjce znajduje si  kluczyk,
nadajnik nie w czy autoalarmu.

UWAGA
Zasi g dzia ania nadajnika zale y od
warunków rodowiskowych.

UWAGA
Przyciski ZABLOKUJ, ODBLOKUJ
i SZYBA KLAPY TYLNEJ nie
dzia aj , gdy kluczyk znajduje si  w
stacyjce.

UWAGA
Po naci ni ciu przycisku OD-
BLOKUJ na nadajniku zdalnego
sterowania pod wietlenie tablicy
rozdzielczej automatycznie w cza si
i pozostaje w czone przez oko o
30 sekund, dopóki wy cznik zap onu
znajduje si  w po o eniu ACC.

UWAGA
System mo na uaktywni  nawet, gdy
szyby s  otwarte. Przed opuszczeniem
samochodu nale y zamkn  wszystkie
szyby i drzwi.

UWAGA
Je eli wci ni ty jest przycisk
ZABLOKUJ na nadajniku zdalnego
sterowania, a drzwi, pokrywa silnika
i tylna klapa nie s  ca kowicie
zamkni te, autoalarm pozostanie w
trybie otwartym, a jego wska nik
b dzie szybko miga . System
zabezpieczaj cy przed kradzie
przechodzi w stan blokady, gdy
wszystkie drzwi, pokrywa silnika i
tylna klapa s  ca kowicie zamkni te.
Wska nik autoalarmu b dzie wieci
ci gle, gdy system jest w stanie
blokady. Je eli przycisk ZABLOKUJ
zostanie wci ni ty po zamkni ciu
wszystkich drzwi, pokrywy silnika i
tylnej klapy, tryb otwarty zostanie
pomini ty, a system przejdzie
bezpo rednio do stanu blokady ze
stale w czonym wska nikiem
autoalarmu.

UWAGA
Autoalarm jest aktywowany zarówno
po r cznym zablokowaniu drzwi, jak
i gdy u ywany jest do tego nadajnik
zdalnego sterowania.
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6. Nale y sprawdzi , czy po za wieceniu
wska nik autoalarmu miga powoli
przez ok. 30 sekund od momentu, gdy
system zosta  wprowadzony w stan
blokady. Je eli przycisk ZABLOKUJ
na nadajniku zdalnego sterowania
zostanie wci ni ty drugi raz, system
zabezpieczaj cy przed kradzie
zostanie aktywowany od razu, z
pomini ciem 30 sekundowej zw oki.
Kontrolka autoalarmu znajduje si  po
prawej stronie zegara. Zobacz has o
„KONTROLKA AUTOALARMU” w
indeksie.

SYGNA  D WI KOWY
W systemie zastosowano sygna  wizualny
(miganie wiate  zewn trznych) i sygna
d wi kowy (pulsuj cy sygna  d wi kowy),
uruchamiane po oko o 30 sekundach od
otwarcia dowolnych drzwi, pokrywy
silnika lub tylnej klapy bez u ycia kluczyka
lub bez naci ni cia odblokowuj cego
przycisku na nadajniku zdalnego
sterowania.
Aby wy czy  sygna  d wi kowy
• Nacisn  przycisk ZABLOKUJ lub

ODBLOKUJ na nadajniku.
• Odblokowa  drzwi kierowcy za pomoc

kluczyka. (W niektórych krajach takie
dzia anie mo e nie spowodowa
wy czenia sygna u d wi kowego. W
takiej sytuacji nale y nacisn  przycisk
ZABLOKUJ lub ODBLOKUJ, aby
wy czy  sygna ).

Je eli system ci gle wykrywa
nieupowa nione wej cie do samochodu,
alarm d wi kowy b dzie powtarzany.
Je eli system nie dzia a w sposób opisany
powy ej, nale y zwróci  si  do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.

SYRENA ALARMOWA
Je eli samochód posiada dodatkowe
zabezpieczenie przed kradzie  powi zane
z ubezpieczeniem Thatcham, b dzie on
wyposa ony w czujnik wtargni cia,
czujnik nachylenia oraz czujnik rozbicia
szyby.
Ten system monitoruje wn trze
samochodu poprzez czujniki i aktywuje
syren  w razie wykrycia wtargni cia do
kabiny pasa erskiej, kradzie y opon lub
nieupowa nionego holowania.
Aby wy czy  syren
• Nacisn  przycisk ZABLOKUJ lub

ODBLOKUJ na nadajniku.
Je eli system ci gle wykrywa nie-
upowa nione wej cie do samochodu,
alarm syreny b dzie powtarzany.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie nale y blokowa  zamków

samochodu, je eli ktokolwiek
pozosta  wewn trz.

• Nie nale y pozostawia  w
samochodzie dzieci ani zwierz t bez
opieki. Temperatura w kabinie
samochodu mo e gwa townie
wzrosn  i osi gn  du o wy szy
poziom ni  temperatura
zewn trzna.

• Mo e to by  bardzo niebezpieczne
dla zdrowia lub nawet doprowadzi
do mierci.

UWAGA
Otwarcie drzwi kluczykiem, gdy tryb
zabezpieczenia przed kradzie  jest
aktywny, spowoduje w czenie syreny
alarmowej.
Odblokowa  drzwi naciskaj c przy-
cisk ODBLOKUJ na nadajniku.
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Aby wy czy  dodatkowe zabezpieczenie
przed kradzie , nacisn  przycisk na
podsufitce. Zapali si  wska nik
wy czenia autoalarmu.
Po aktywacji dodatkowego zabezpieczenia
przed kradzie  poprzez ponowne naci -
ni cie przycisku, wska nik wy czenia
autoalarmu zga nie.

ODBLOKOWANIE DRZWI I 
WY CZANIE AUTOALARMU
1. Odblokowa  drzwi kierowcy kluczy-

kiem lub
2. Nacisn  i zwolni  przycisk ODBLO-

KUJ na nadajniku.
•Dioda w nadajniku zacznie miga .
•Wszystkie drzwi zostan  odblokowane.
•Dwukrotnie mign  wiat a awaryjne.
•Autoalarm zostanie wy czony.

W niektórych krajach, otwarcie drzwi
kierowcy kluczykiem mo e spowodowa
w czenie sygna u alarmowego. W takiej
sytuacji nale y nacisn  przycisk
ODBLOKUJ na nadajniku, aby odblo-
kowa  drzwi.
Automatyczna blokada drzwi
Je eli w ci gu 30 sekund od wy czenia
autoalarmu za pomoc  nadajnika nie
nast pi otwarcie drzwi lub uruchomienie
silnika, wszystkie drzwi zostan  auto-
matycznie zablokowane, a autoalarm
zostanie ponownie w czony.

UWAGA
Je eli drzwi nie daj  si  otworzy  na
skutek zamarzni cia dziurki na
kluczyk w niskich temperaturach
zewn trznych, delikatnie stukn  w
dziurk  lub podgrza  kluczyk.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Nie nale y blokowa  zamków
samochodu nadajnikiem, je eli
ktokolwiek pozosta  wewn trz
Nadajnik uruchamia zabezpieczenie
wn trza, które aktywuje syren  w
razie wykrycia ruchu wewn trz
samochodu.
Nie nale y pozostawia  w samo-
chodzie dzieci ani zwierz t bez
opieki.
Temperatura w kabinie samochodu
mo e gwa townie wzrosn  i osi gn
du o wy szy poziom ni  temperatura
zewn trzna.
Mo e to by  bardzo niebezpieczne
dla zdrowia lub nawet doprowadzi
do mierci.
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NADAJNIK
Ka dy nadajnik posiada kod elektroniczny,
uniemo liwiaj cy otwarcie samochodu
innym nadajnikiem.
W przypadku zagubienia lub kradzie y
nadajnika, w autoryzowanym serwisie
Chevroleta mo na naby  nadajnik
zamienny.
Gdy potrzebny jest nowy lub dodatkowy
nadajnik, nale y zwróci  si  do
autoryzowanego serwisu Chevroleta wraz
z aktualnie posiadanym nadajnikiem. Po
odpowiednim zaprogramowaniu nadajnika
zamiennego konieczne jest równie
przeprogramowanie poprzedniego
nadajnika na nowy kod.
Po elektronicznym zakodowaniu nowego
nadajnika, otwarcie samochodu utraconym
nadajnikiem b dzie niemo liwe.
Komplet nadajników do danego
samochodu mo e sk ada  si  maksymalnie
z 4 sztuk jednocze nie.

Wymiana baterii
Gdy dioda przestanie wieci , nadajnika
mo na u ywa  jeszcze przez jaki  czas.
Oznacza to jednak konieczno  wymiany
baterii na now .

1. Otworzy  r cznie pokrywk .
2. Wyj  zu yt  bateri . Unika  stykania

p ytki drukowanej z innymi elementami.

3. W o y  now  bateri . Biegun dodatni
(+) musi by  zwrócony do góry w
kierunku podstawy.

4. Zamkn  pokrywk , a  do s yszalnego
odg osu zatrzasni cia.

5. Sprawdzi , czy nadajnik blokuje i
odblokowuje drzwi samochodu.UWAGA

Stosowa  baterie typu CR2032 (lub
ich odpowiedniki). Z OSTRZE ENIE

Nie nale y dotyka  go ymi palcami
p askich powierzchni baterii. Mo e
to skróci  jej trwa o .
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ZAMKI DRZWI
Aby zablokowa  manualnie zablokowa
lub odblokowa  drzwi kierowcy, nale y
w o y  kluczyk do zamka i przekr ci .

UWAGA
Zu yte baterie litowe s  szkodliwe dla
rodowiska naturalnego.

• Przestrzega  przepisów
dotycz cych utylizacji baterii.

• Nie wyrzuca  razem z odpadkami
domowymi.

UWAGA
W celu zapewnienia poprawnego
dzia ania nadajnika nale y prze-
strzega  poni szych zalece :
• Unika  upuszczania nadajnika.
• Nie k a  na nadajniku adnych

ci kich przedmiotów
• Chroni  nadajnik przed wilgoci  i

bezpo rednim wiat em
s onecznym.

• W przypadku zamoczenia nadaj-
nika wytrze  go mi kk  ciereczk .

Z NIEBEZPIECZE STWO
Temperatura w kabinie samochodu
mo e gwa townie wzrosn  i osi gn
du o wy szy poziom ni  temperatura
zewn trzna.
• Nie nale y pozostawia  w samocho-

dzie dzieci ani zwierz t bez opieki.
Grozi to odniesieniem powa nych, a
nawet miertelnych obra e .
Dzieci mog  bawi  si  elektrycznie
otwieranymi szybami, innymi
elementami steruj cymi lub nie wia-
domie uruchomi  samochód.
• Nie nale y pozostawia  kluczyka w

samochodzie, gdy znajduj  si  w
nim dzieci.

Mo e to doprowadzi  do powa nych
obra e  lub nawet mierci.

Z OSTRZE ENIE
• Pozostawiaj c samochód bez

dozoru, nale y zablokowa  wszys-
tkie drzwi i wyj  kluczyk ze
stacyjki.

Niezablokowane drzwi stwarzaj
doskona  okazj  dla z odziei.
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Aby zablokowa  drzwi od wewn trz,
nale y wyci gn  przycisk blokady.
Aby odblokowa  drzwi od wewn trz,
nale y wcisn  przycisk blokady.

Drzwi mo na równie  zablokowa  i
odblokowa  za pomoc  prze czników
blokady drzwi na panelu sterowania w
pod okietniku drzwi kierowcy.
Aby zablokowa  drzwi, nacisn  praw
cz  prze cznika.
Aby odblokowa  drzwi, nacisn  lew
cz  prze cznika.

Aby otworzy  drzwi od wewn trz lub z
zewn trz, poci gn  za klamk .

Drzwi kierowcy i przednie drzwi pasa era
mo na otworzy  od wewn trz samochodu
przez poci gni cie klamki nawet, gdy s
zablokowane przyciskiem blokady drzwi.

UWAGA
Elementy zatrzaskowe i zawiasy
drzwi nale y smarowa  regularnie
lub, gdy podczas zamykania b d
otwierania drzwi, albo w czasie
jazdy s ycha  ha as.
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ZAMEK ANTYW AMANIOWY
W celu dodatkowego zabezpieczenia
samochodu przy jego opuszczaniu, mo na
w czy  zamek antyw amaniowy drzwi.
Zamek antyw amaniowy elektronicznie
blokuje wszystkie zamki elektryczne tak, e
nie mo na otworzy  drzwi, nawet w
przypadku wtargni ciu przez st uczon
szyb .

Zamek antyw amaniowy mo na w czy  w
nast puj cy sposób:
• Nacisn  przycisk ZABLOKUJ dwa

razy, raz po razie. Nacisn  przycisk
ZABLOKUJ jeden raz w celu
zablokowania samochodu, a potem
wcisn  drugi raz (w przeci gu
3 sekund) w celu w czenia blokady
antyw amaniowej.

• W o y  kluczyk do zamka drzwi
kierowcy i obróci  go dwukrotnie, raz za
razem, w kierunku ty u samochodu.
Pierwszy obrót powoduje zablokowanie

zamków, a drugi w cza blokad
antyw amaniow .

W celu wy czenia zamka antyw ama-
niowego wcisn  przycisk ODBLOKUJ na
kluczyku. Drzwi zostan  odblokowane.

CENTRALNY ZAMEK
Centralny zamek mo na w czy  i
wy czy  z drzwi kierowcy. Umo liwia on
zablokowanie i odblokowanie wszystkich
drzwi oraz tylnej klapy z drzwi kierowcy
za pomoc  kluczyka lub nadajnika
zdalnego sterowania (z zewn trz) lub
przycisku blokady drzwi (z wewn trz).

Z NIEBEZPIECZE STWO
Nie nale y u ywa  zamka
antyw amaniowego, je eli wewn trz
samochodu s  ludzie. Drzwi nie
mo na wówczas odblokowa  z
wn trza samochodu.

UWAGA
Zamek antyw amaniowy dzia a, gdy
wszystkie drzwi i tylna klapa s
zamkni te.

UWAGA
Odblokowanie drzwi zwyk ym
sposobem powoduje wy czenie
zamka antyw amaniowego.
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BLOKADA BEZPIECZE STWA
Oboje drzwi tylnych samochodu
wyposa ono w blokady bezpiecze stwa.
Blokady takie zapobiegaj  przypadko-
wemu otwarciu tylnych drzwi przez
pasa erów, zw aszcza dzieci, poprzez
poci gni cie klamki wewn trznej.

Aby w czy  blokad  bezpiecze stwa:
1. Otworzy  tylne drzwi, które maj  by

zabezpieczone blokad .
2. Odnale  prze cznik blokady bezpie-

cze stwa na kraw dzi drzwi, blisko
rodka.

3. W o y  kluczyk w zamek powy ej
etykiety blokady bezpiecze stwa i
obróci  go po pozycji poziomej.

4. Zamkn  drzwi.

Aby otworzy  tylne drzwi po
uaktywnieniu blokady bezpiecze stwa,
nale y odblokowa  drzwi od wewn trz i
otworzy  je z zewn trz.
W celu wy czenia blokady bezpie-
cze stwa, w o y  kluczyk w szczelin  i
obróci  do pozycji pionowej.

Z OSTRZE ENIE
• Nie ci gn  za klamk

wewn trzn , gdy blokada
bezpiecze stwa znajduje si  w
po o eniu "zablokowane".

Mo e to spowodowa  uszkodzenie
klamki.

UWAGA
Prawe i lewe drzwi tylne posiadaj
w asn  blokad .
Blokady bezpiecze stwa w drzwiach
prawych i lewych nale y uaktywni
r cznie, ka d  z osobna.



 WSKA NIKI I PRZYRZ DY 2-57

ELEKTRYCZNIE STEROWANE 
SZYBY
Elektryczne sterowanie szyb dzia a przy
w czonym zap onie (po o enie ACC lub
ON). Do obs ugi szyb s u  przyciski w
pod okietnikach wszystkich drzwi.

Aby podnie  szyb , poci gn  przycisk
do góry.
Aby opu ci  szyb , nacisn  przycisk w
dó .
Zwolni  przycisk, gdy szyba znajdzie si
w danym po o eniu.

Regulacja ka dej szyby dzia a przez
10 minut lub do czasu otwarcia drzwi, gdy
kluczyk jest w po o eniu LOCK lub po
wy czeniu zap onu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Dzieci bawi ce si  elektrycznie
sterowanymi szybami mog  dozna
obra e  w wyniku przyci cia przez
szyb .
• Nie pozostawia  w samochodzie

kluczyków ani dzieci bez opieki.
Nieprawid owa obs uga szyb
sterowanych elektrycznie grozi
powa nymi obra eniami cia a lub
nawet mierci .

Z NIEBEZPIECZE STWO
Cz ci cia a wystawione na zewn trz
samochodu mog  zosta  uderzone
przez mijane pojazdy i przeszkody.
• Nie nale y wystawia  adnej cz ci

cia a na zewn trz samochodu.

UWAGA
Szyby w drzwiach tylnych nie
otwieraj  si  do ko ca.
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AUTOMATYCZNE OPUSZCZANIE 
SZYB
Szyba boczna po stronie kierowcy posiada
funkcj  automatycznego opuszczania.
W celu automatycznego otwarcia szyby,
nacisn  prze cznik do oporu i zwolni .
Szyba otworzy si  automatycznie, a  do
ko ca. Aby zatrzyma  opuszczanie szyby,
nacisn  ponownie przycisk.
Aby podnie  szyb , poci gn  do góry i
przytrzyma  prze cznik. Aby zatrzyma
ruch szyby, zwolni  przycisk.

AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE/
OPUSZCZANIE SZYB
Szyba boczna po stronie kierowcy posiada
funkcj  automatycznego podnoszenia/
opuszczania.
W celu automatycznego ca kowitego
otwarcia szyby, nacisn  prze cznik do
oporu. W celu automatycznego ca ko-
witego zamkni cia szyby, poci gn
prze cznik w gór  do oporu. W trybie
automatycznym okno ca kowicie otworzy
si  lub zamknie, nawet po zwolnieniu
prze cznika.
W celu zatrzymania szyby w danym
po o eniu w czasie jej ruchu, poci gn  do
góry lub nacisn  i zwolni  prze cznik,
zawsze w kierunku przeciwnym do ruchu.

Funkcja zapobiegaj ca przyci ciu
Ze wzgl dów bezpiecze stwa, w
przypadku wykrycia przeszkody podczas
automatycznego zamykania, szyba cofnie
si  automatycznie na co najmniej 11 cm.

PRZYCISK BLOKADY 
ELEKTRYCZNEGO STEROWANIA 
SZYB
Przycisk blokady elektrycznego sterowania
szyb umo liwia zablokowanie prze czników
sterowania szyb z ty u pojazdu i z przodu po
stronie pasa era. Przy w czonej blokadzie
tylne szyby oraz szyba z przodu po stronie
pasa era mog  by  otwierane i zamykane
wy cznie za pomoc  prze czników na
panelu sterowania w pod okietniku drzwi
kierowcy.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Funkcja zapobiegaj ca przyci ciu
mo e nie dzia a  po sze ciu kolejnych
cyklach otwarcia/zamkni cia szyby.
Nie nale y uruchamia  prze cznika
otwierania/zamykania szyby bez
potrzeby.
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TYLNA KLAPA
W celu otwarcia tylnej klapy w o y
kluczyk do zamka i obróci  w lewo.
Wcisn  uchwyt znajduj cy si  powy ej
tablicy rejestracyjnej i podnie  klap
baga nika.
W celu zamkni cia klapy nale y j  nacisn
w dó , aby zatrzasn a si .
Klap  tyln  mo na równie  zablokowa  lub
odblokowa  za pomoc  centralnego zamka.
Zobacz has o „CENTRALNY ZAMEK” w
indeksie.
Podczas zamykania tylnej klapy uwa a ,
aby nie przyci  r k ani innych cz ci cia a,
w asnych b d  innych osób.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Dzieci bawi ce si  elektrycznie sterowa-
nymi szybami mog  dozna  obra e  na
skutek przyci cia. Mo e to by  przyczyn
powa nych obra e  lub nawet mierci.
• Gdy na tylnych fotelach znajduj  si

dzieci, nale y w czy  blokad  elektry-
cznego sterowania szyb.

Z OSTRZE ENIE
Podczas otwierania lub zamykania
tylnej klapy nale y upewni  si , e w
tym obszarze nie ma adnych
przeszkód.
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PRZYCISK ZWALNIAJ CY SZYB  
KLAPY TYLNEJ
Szyb  klapy tylnej mo na równie
otworzy , naciskaj c przycisk znajduj cy
si  na panelu sterowania w pod okietniku
drzwi kierowcy.
Szyb  klapy tylnej mo na równie
otworzy  przez wci ni cie przycisku na
kluczyku zdalnego sterowania. Zobacz
has o „SYSTEM ZDALNEGO OTWIE-
RANIA DRZWI" w indeksie.

Po otwarciu chwyci  r k  szyb  klapy
tylnej i podnie  j .
W celu zamkni cia szyby klapy tylnej,
nale y j  nacisn  w dó , aby si
zatrzasn a. Pokrywa zablokuje si
automatycznie.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Jazda z otwart  tyln  klap  lub
otwart  szyb  tylnej klapy mo e
powodowa  przedostawanie si
gazów spalinowych do kabiny
pasa erskiej.
• Nie je dzi  z otwart  szyb  tylnej

klapy tylnej. Je eli nie mo na tego
unikn , zamkn  wszystkie
pozosta e szyby, w czy  wenty-
lacj  w ‘TRYBIE NAWIEWU

WIE EGO POWIETRZA’,
otworzy  rodkowe i boczne wyloty
nawiewu powietrza i uruchomi
dmuchaw  na du ej pr dko ci.
(Zobacz has o "WENTYLACJA"
w indeksie).

Gazy spalinowe s  truj ce i mog
stanowi  zagro enie dla zdrowia i
ycia.

Z OSTRZE ENIE
• Nie naciska  przycisku zwalniania

szyby tylnej klapy w czasie jazdy.
• Nie je dzi  z otwart  klap  tyln .
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POKRYWA SILNIKA
Aby otworzy  pokryw  silnika:
1. Poci gn  za uchwyt zwalniania

pokrywy silnika, znajduj cy si  na dole
po lewej stronie tablicy rozdzielczej.

2. Si gn  pod przedni  kraw d  pokrywy
silnika i nacisn  d wigni  zwalniania
pokrywy do góry.

3. Podnie  ostro nie pokryw . Dwa
wsporniki wyposa one w amortyzatory
gazowe przytrzymaj  otwart  pokryw .

Aby zamkn  pokryw  silnika:
1. Podczas zamykania pokrywy uwa a , aby

nie przyci  r k ani innych cz ci cia a,
w asnych b d  innych osób, na
kraw dziach mi dzy komor  i pokryw
silnika a nadwoziem.

2. Opu ci  pokryw  i pozwoli , by
swobodnie opad a z wysoko ci ok. 30 cm.

3. Sprawdzi , czy pokrywa prawid owo si
zatrzasn a.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Zawsze przestrzega  poni szych
zalece :
• Przed rozpocz ciem jazdy poci gn

za przedni  kraw d  pokrywy
silnika w celu sprawdzenia, czy jest
prawid owo zamkni ta.

• Nie ci gn  za uchwyt zwalniania
pokrywy silnika podczas jazdy.

• Nie je dzi  z otwart  pokryw
silnika.

• Otwarta pokrywa silnika ogranicza
widoczno  kierowcy.

Jazda z otwart  pokryw  silnika mo e
by  przyczyn  wypadku, a w konsek-
wencji doprowadzi  do uszkodzenia
samochodu lub innego mienia,
odniesienia obra e  cia a lub nawet
mierci.
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O WIETLENIE WN TRZA
O WIETLENIE SUFITOWE
Aby w czy  o wietlenie sufitowe,
nacisn  przycisk.
Aby wy czy  o wietlenie, ponownie
nacisn  przycisk.
Centralne/tylne lampki sufitowe za wiec
si  po otwarciu drzwi lub tylnej klapy. Po
otwarciu drzwi lub klapy tylnej, lampy
wiec  si  jeszcze przez oko o 10 minut.

Je eli drzwi i klapa tylna zostan
zamkni te, lampy sufitowe b d  wygasza
si  stopniowo przez oko o 10 sekund,
zamiast natychmiastowego wy czenia.

LAMPKI PUNKTOWE
Aby w czy  przedni  lampk  punktow ,
nacisn  przycisk.
Ponowne naci ni cie spowoduje
wy czenie lampki.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Unika  u ywania o wietlenia

sufitowego i lampek punktowych w
czasie jazdy noc .

O wietlenie kabiny zmniejsza
widoczno  w ciemno ciach i mo e
by  przyczyn  kolizji.
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Naciskaj c przycisk mo na wy czy
lampki sufitowe (gdy przycisk nie jest
wci ni ty), wiat o w drzwiach przednich
oraz lampk  o wietlenia stacyjki.

WIAT O W DRZWIACH 
PRZEDNICH
Lampki o wietlenia progu w drzwiach
przednich zapalaj  si  przy otwieraniu
drzwi. Po otwarciu drzwi, lampki wiec
jeszcze przez oko o 10 minut. Po
zamkni ciu wszystkich drzwi o wietlenie
pozostaje w czone przez oko o 10 sekund,
a nast pnie ga nie.
Lampki o wietlenia progów w drzwiach
przednich mo na wy czy  od razu
poprzez wci ni cie przycisku znajduj cego
si  w podsufitce.

SCHOWEK NA OKULARY
Aby otworzy  schowek na okulary za
lampk  punktow , nacisn  tyln  cz
pokrywki.
Aby j  zamkn , nacisn  pokrywk , a
do zatrza ni cia.
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ELEKTRYCZNIE STEROWANE 
OKNO DACHOWE
Elektryczne sterowanie okna dachowego
dzia a przy w czonym zap onie (po o- enie
ACC lub ON).

PRZESUWANIE OKNA DACHOWEGO
• Aby otworzy  okno dachowe, nacisn

przycisk do ty u. Po naci ni ciu
przycisku w przód, w gór  lub w dó ,
okno dachowe otworzy si  automa-
tycznie na ok. 350 mm. Kolejne
naci ni cie przycisku w ty  spowoduje
ca kowite otwarcie okna dachowego.

• Aby zamkn  okno dachowe, nacisn  i
przytrzyma  przycisk do przodu, w gór
lub w dó .
Zwolni  przycisk, gdy okno dachowe
znajdzie si  w wymaganym po o eniu.

UCHYLANIE OKNA DACHOWEGO
• Aby podnie  okno dachowe, wcisn  i

przytrzyma  przycisk w gór . Zwolni
przycisk, gdy okno dachowe znajdzie si
w wymaganym po o eniu.

• Aby zamkn  okno do po o enia
wyj ciowego, nacisn  i przytrzyma
przycisk w dó . Zwolni  przycisk, gdy
okno dachowe znajdzie si  w
wymaganym po o eniu.

Z OSTRZE ENIE
Zawsze przestrzega  poni szych
zalece :
• Nie wystawia  adnej cz ci cia a

przez otwarte okno dachowe.
• Przed zamkni ciem lub otwarciem

okna dachowego sprawdzi , czy w
jego otworze nie znajduj  si  adne
przedmioty lub cz ci cia a.

• Nie stawia  ci kich przedmiotów na
oknie dachowym ani w jego pobli u.

• Oczyszcza  okolice okna dachowego
ze niegu i lodu lub innych
zanieczyszcze .

• Zamyka  okno dachowe do ko ca,
gdy samochód jest pozostawiany bez
nadzoru.

Podobnie jak w ka dej innej sytuacji,
wszystkie osoby przebywaj ce w
samochodzie musz  mie  zapi te pasy
bezpiecze stwa, bez wzgl du na fakt,
czy okno dachowe jest otwarte czy te
zamkni te.
Nieprzestrzeganie powy szych zalece
mo e spowodowa  obra enia cia a lub
uszkodzenie samochodu.

UWAGA
Regulacja okna dachowego dzia a
przez 10 minut lub do czasu otwarcia
drzwi, gdy kluczyk jest w po o eniu
LOCK lub po wy czeniu zap onu.

Z OSTRZE ENIE
Od czasu do czasu nale y sprawdza
szyn  prowadz c  pod wzgl dem
czysto ci, a w przypadku, gdy dojdzie
do nagromadzenia si  zabrudze ,
nale y j  oczy ci . Je eli wokó
gumowych elementów okna dachowego
nagromadz  si  zabrudzenia, jego
przemieszczaniu b d  towarzyszy
nieprzyjemne odg osy.
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ZEGAR CYFROWY
Gdy kluczyk zap onu znajduje si  w
po o eniu ACC lub ON, zegar cyfrowy
pokazuje godzin . Zegar cyfrowy posiada
trzy przyciski nastawcze.
H: Przycisk godziny.
• Krótkie naci ni cie tego przycisku powo-

duje zwi kszenie wskazania o 1 godzin .
• Aby zwi kszy  wskazanie o wi cej ni  1

godzin , nacisn  i przytrzyma  przycisk
H do momentu wy wietlenia danej
warto ci.

M: Przycisk minut
• Krótkie naci ni cie tego przycisku powo-

duje zwi kszenie wskazania o 1 minut .
• Aby zwi kszy  wskazanie o wi cej ni  1

minut , nacisn  i przytrzyma  przycisk
M do momentu wy wietlenia danej
warto ci.

S: Przycisk ustawiania.
Naci ni cie tego przycisku powoduje
wyzerowanie wskazania czasu do
najbli szej pe nej godziny.
• Przyk adowo, naci ni cie przycisku, gdy

zegar wskazuje godzin  pomi dzy 8:00 a
8:29, spowoduje ustawienie godziny
8:00.

• Natomiast naci ni cie przycisku po-
mi dzy godzin  8:30 a 8:59 spowoduje
ustawienie godziny 9:00.

ZAPALNICZKA I GNIAZDKO 
ELEKTRYCZNE

UWAGA
Nale y pami ta , e zegar trzeba
ustawi  ka dorazowo po od czeniu i
ponownym pod czeniu akumulatora
lub po wymianie bezpiecznika.

Z OSTRZE ENIE
Wk ad w czonej zapalniczki mo e
by  bardzo gor cy.
• Nie wolno dotyka  wk adu zapal-

niczki, ani pozwala  dzieciom na
obs ugiwanie lub bawienie si
zapalniczk .

Rozgrzany wk ad mo e wywo a
obra enia cia a lub uszkodzi  samo-
chód b d  inne przedmioty.
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W celu u ycia zapalniczki:
• Ustawi  wy cznik zap onu w

po o eniu ACC lub ON.
• Wcisn  zapalniczk  do oporu.
Zapalniczka odskoczy automatycznie po
nagrzaniu si  do w a ciwej temperatury.

Regulacja zapalniczki dzia a przez
10 minut lub do czasu otwarcia drzwi, gdy
kluczyk jest w po o eniu LOCK lub po
wy czeniu zap onu.

GNIAZDKO ELEKTRYCZNE
Gniazdko elektryczne mo na wykorzysta
do pod czania urz dze  elektrycznych
takich, jak telefony komórkowe, golarki
itp.
Gniazdko elektryczne znajduje si  poni ej
tylnych uchwytów na napoje. Drugie
gniazdko elektryczne znajduje si  z lewej
strony w baga niku.
Przed u yciem gniazdka nale y wyci gn
za lepk . Gdy gniazdko nie jest u ywane,
za lepk  nale y za o y  z powrotem.

Z OSTRZE ENIE
Przegrzanie zapalniczki grozi
uszkodzeniem elementu grzejnego i
samej zapalniczki.
• Nie trzyma  za zapalniczk  w

czasie nagrzewania.
Mo e to spowodowa  jej przegrzanie.

Z OSTRZE ENIE
U ycie uszkodzonej zapalniczki mo e
by  niebezpieczne.
• Je eli nagrzana zapalniczka nie

odskoczy samoczynnie w ci gu
30 sekund, wyci gn  j  i zwróci
si  do warsztatu w celu usuni cia
usterki. Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

Uszkodzona zapalniczka mo e
spowodowa  obra enia cia a i
uszkodzenie samochodu.
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PRZENO NA POPIELNICZKA
Nie wk ada  do popielniczki papieru ani
innych materia ów atwopalnych.
Aby otworzy  popielniczk , delikatnie
unie  jej pokryw . Po u yciu mocno
zamkn  pokryw .
Aby zdemontowa  popielniczk  w celu
jej opró nienia, lekko przekr ci  górn
cz  popielniczki w lewo i wyj  j .

Z OSTRZE ENIE
Mo e nast pi  roz adowanie
akumulatora.
• Wy czy  wszystkie urz dzenia

elektryczne nie u ywane przez
d u szy okres czasu.

Zapobiegnie to uszkodzeniu
akumulatora.

UWAGA
Maksymalne obci enie gniazdka
elektrycznego wynosi 12V-10A.
Pod czenie urz dzenia elektrycz-
nego o poborze mocy wi kszym od
12V-10A spowoduje automatyczne
odci cie zasilania. U ywa  wy cznie
urz dze  zgodnych ze
specyfikacjami.
Automatyczne odci cie zasilania
spowoduje przepalenie bezpiecznika.

Z OSTRZE ENIE
Papierosy i inne wyroby tytoniowe
mog  powodowa  zapalenie si
zawarto ci popielniczki.
• Nie wk ada  do popielniczki

papieru ani innych materia ów
atwopalnych.

Zapalenie si  zawarto ci popielniczki
mo e spowodowa  obra enia cia a
oraz uszkodzenie samochodu i innego
mienia.
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WY CZNIK OGRZEWANIA 
FOTELA
W czniki ogrzewania foteli znajduj  si  w
konsoli rodkowej.
W celu ogrzania fotela:
1. W czy  zap on.
2. Nacisn  w cznik ogrzewania wybra-

nego fotela. Spowoduje to pod wietlenie
kontrolki w przycisku.

Ponowne naci ni cie w cznika powoduje
wy czenie ogrzewania. Kontrolka w
przycisku zga nie.

SYGNA  D WI KOWY
W celu u ycia sygna u d wi kowego,
nale y nacisn  przycisk z symbolem
tr bki znajduj cy si  po bokach ko a
kierownicy.
Sygna  d wi kowy mo na w czy
niezale nie od po o enia wy cznika
zap onu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
D ugotrwa e korzystanie z funkcji
ogrzewania foteli mo e spowodowa
oparzenia u siedz cych w samo-
chodzie osób oraz uszkodzenie
delikatnych tkanin ubraniowych.
• Nie w cza  ogrzewania foteli na

d ugi czas, je eli siedz ce w
samochodzie osoby maj  na sobie
ubranie z cienkiego materia u.

Z OSTRZE ENIE
Istnieje mo liwo  uszkodzenia eleme-
ntów grzewczych wewn trz foteli
przednich.
• Nie poddawa  foteli przednich

dzia aniu du ych si .

Z OSTRZE ENIE
Je eli temperatura ci gle wzrasta,
nale y wy czy  uk ad i zwróci  si
do warsztatu. Zalecamy korzystanie
z us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
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UCHWYTY NA NAPOJE
Uchwyty na napoje znajduj  si  na konsoli
przedniej i w pod okietniku drugiego rz du
foteli.
Aby u y  tylnego uchwytu na napoje,
nacisn  przycisk znajduj cy si  powy ej
uchwytu. Uchwyt wysunie si
automatycznie.

SCHOWEK PODR CZNY

Aby otworzy  schowek, poci gn  do góry
uchwyt w jego drzwiczkach, zapali si
o wietlenie schowka. Aby zamkn
schowek, mocno popchn  drzwiczki,
o wietlenie schowka zga nie.

Wewn trzn  przegrod  mo na wyj  w
celu przechowywania wi kszych przed-
miotów.
Po usuni ciu przegrody wewn trznej,
nale y j  umie ci  w szczelinie po lewej
stronie schowka.

Z OSTRZE ENIE
W razie kolizji lub gwa townego
hamowania otwarty schowek mo e
stwarza  zagro enie.
• Nie je dzi  z otwartym schowkiem.
Otwarty schowek mo e w razie
kolizji spowodowa  obra enia cia a
lub doprowadzi  do uszkodzenia
samochodu.
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SCHOWEK W KONSOLI 
RODKOWEJ

SCHOWEK PRZEDNI
Aby otworzy  schowek w konsoli,
poci gn  d wigienk  do góry i unie
pokrywk .
W celu zamkni cia schowka nale y
opu ci  pokrywk  i docisn  j , a  do
zatrza ni cia.

Aby skorzysta  z drugiego pojemnika w
konsoli, nacisn  i pchn  d wigienk  na
uchwycie na napoje.

SZCZELINA NA KART
Kart  nale y w o y  w szczelin .



 WSKA NIKI I PRZYRZ DY 2-71

SCHOWEK NA MONETY
Aby otworzy  schowek na monety,
poci gn  do siebie uchwyt w jego
pokrywie.
W celu zamkni cia schowka, nale y
mocno nacisn  pokryw .

OS ONA PRZESTRZENI 
BAGA OWEJ
Os ona przestrzeni baga owej umo liwia
zas oni cie baga u lub innego adunku
przewo onego w przestrzeni baga owej.
Aby rozwin  os on , poci gn  za
uchwyt, a nast pnie umie ci  zaczepy w
szczelinach znajduj cych si  po obydwu
stronach otworu klapy tylnej.
Aby zwin  os on , lekko j  poci gn , a
nast pnie zwolni  uchwyt. Os ona zwinie
si  automatycznie.

SCHOWEK POD FOTELEM 
PASA ERA Z PRZODU
Aby skorzysta  ze schowka pod fotelem
pasa era z przodu, unie  jego kraw d  i
poci gn  w kierunku tablicy
rozdzielczej. Popchn  schowek w
kierunku siedzenia, aby powróci  do
po o enia wyj ciowego.
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SIATKA POD OGOWA 
BAGA NIKA
Siatka pod ogowa baga nika powstrzy-
muje l ejsze adunki przed przesuwaniem
si  na ostrych zakr tach lub podczas
gwa townego ruszania b d  hamowania.
Cztery zaczepy siatki nale y przyczepi  do
metalowych pier cieni znajduj cych si  w
ka dym rogu pod ogi.

SIATKA BAGA OWA
Ma e baga e mo na przewozi  w
opcjonalnej siatce baga owej.
W celu za o enia siatki nale y zawiesi
ka de ogniwo w górnym rogu siatki na obu
kotwiczkach tylnego panelu, a dwa haki
siatki zaczepi  do metalowych pier cieni
znajduj cych si  w obu dolnych
naro nikach pod ogi.

SCHOWEK POD P YT  
POD OGI
Pod pod og  baga nika znajduje si
schowek.
Aby uzyska  dost p do schowka, podnie
p yt  pod ogow  za uchwyt.

Z OSTRZE ENIE
Siatka baga owa s u y do
przewo enia ma ych baga y.
• W siatce baga owej nie nale y

przewozi  ci kich przedmiotów.

Z OSTRZE ENIE
W schowkach nie nale y umieszcza
przedmiotów wystaj cych ponad ich
górn  kraw d . W przeciwnym
razie mo e doj  do uszkodzenia
schowka lub p yty pod ogi.
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SCHOWKI W PRZEDZIALE 
BAGA OWYM
Po obu stronach pod ogi przedzia u
baga owego znajduj  si  tacki.

OS ONY 
PRZECIWS ONECZNE
Samochód jest wyposa ony w wy cie ane
os ony przeciws oneczne, chroni ce kie-
rowc  i pasa erów przed o lepieniem
wiat em s onecznym.

Os ony mo na odchyla  w gór  i w dó  oraz
na boki.
Z ty u os ony przeciws onecznej znajduje
si  podr czne lusterko (po obu stronach) i
uchwyt na bilety (tylko po stronie
kierowcy).
Po otwarciu pokrywki lusterka podr cz-
nego, za wieci si  lampka os ony prze-
ciws onecznej.
Je eli samochód jest wyposa ony w funkcj
rozk adania os ony przeciws onecznej po
stronie kierowcy, os on  mo na odczepi  od
rodkowego mocowania i przesuwa  j  na

prowadnicy w jedn  i drug  stron .

UCHWYT GÓRNY Z 
WIESZAKIEM NA UBRANIE
Samochód jest wyposa ony w uchwyty nad
drzwiami pasa era z przodu oraz drzwiami
tylnymi. Uchwyt nad ka dymi drzwiami
tylnymi dodatkowo posiada wieszak na
ubrania.
Aby skorzysta  z uchwytu, poci gn  go w
dó  i przytrzyma . Po zwolnieniu uchwyt
samoczynnie powróci do poprzedniej
pozycji.
Pasa erowie mog  wykorzystywa  uch-
wyty jako pomoc przy wsiadaniu/wysia-
daniu z samochodu lub w celu przytrzy-
mania si  podczas brawurowej jazdy.
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BAGA NIK DACHOWY
Baga nik dachowy mo na wykorzysta  do
przewo enia dodatkowego adunku lub
niepor cznych przedmiotów (np.
rowerów), które lepiej jest przewozi  na
zewn trz samochodu. Baga nik jest
wyposa ony w szyny boczne, mocowane
do dachu. Wi cej informacji o przewo eniu
baga u na dachu oraz zwi zanych z tym
przepisach mo na uzyska  w
autoryzowanym serwisie.
Upewni  si , e adunek jest równomiernie
roz o ony na szynach bocznych lub
poprzecznych. Nie wolno umieszcza
adunku na powierzchni dachu.

Za adowany baga nik powoduje zmian
punktu ci ko ci pojazdu. Zachowa
ostro no  w czasie jazdy przy bocznym
wietrze i nie rozp dza  samochodu do
du ych pr dko ci.
W celu ochrony przed uszkodzeniem lub
zgubieniem adunku nale y cz sto
sprawdza , czy jest on dobrze
zamocowany.

Z OSTRZE ENIE
Wieszanie ubra  na uchwycie górnym
mo e ogranicza  widoczno  z fotela
kierowcy.
• Nie wiesza  niczego na górnych

uchwytach, je eli nie s  one
wyposa one w wieszaki na ubrania.

Pogorszona widoczno  mo e by
przyczyn  wypadku, a w
konsekwencji doprowadzi  do
odniesienia obra e  cia a i
uszkodzenia samochodu lub innego
mienia.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Przewo enie adunków wystaj cych

poza baga nik dachowy mo e
narazi  samochód na silne dzia anie
wiatru. Mo e to spowodowa  utrat
panowania nad samochodem.
Nast pstwem tego mo e by
zerwanie adunku z baga nika
dachowego, co z kolei mo e
spowodowa  kolizj , równie  z
udzia em innych pojazdów, oraz
zniszczenie samochodu. Nigdy nie
przewozi  adunków d u szych lub
szerszych ni  baga nik dachowy.

• Za adowany baga nik dachowy
wp ywa na zmian  rodka ci ko ci
pojazdu. Nie nale y je dzi  z
du ymi pr dko ciami. Nale y
uwa a  w czasie jazdy przy
bocznym wietrze. Niezastosowanie
si  do tego zalecenia mo e
spowodowa  uszkodzenie
samochodu lub obra enia cia a.

• Maksymalne obci enie baga nika
dachowego wynosi 100 kg. Podczas
za adunku samochodu nie nale y
przekracza  jego maksymalnej
adowno ci.
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ANTENA
Antena znajduje si  w tylnej szybie
bocznej i szybie tylnej klapy. Powierzchnia
wewn trzna szyby musi by  wolna od
zarysowa , a linie nienaruszone. Je eli
wewn trzna powierzchnia zosta a
uszkodzona, mog  wyst pi  zak ócenia
odbioru programów radiowych.

Z OSTRZE ENIE
U ycie yletki lub innego ostrego
przedmiotu do czyszczenia wewn -
trznej powierzchni szyb mo e
uszkodzi  anten  i spowodowa
zak ócenia w pracy radia. Gwarancja
nie obejmuje naprawy tego typu
uszkodze . Nie nale y czy ci
wewn trznej powierzchni szyby
ostrymi narz dziami.
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3-2 PROWADZENIE SAMOCHODU

DOCIERANIE SILNIKA
W celu poprawy sprawno ci silnika,
zoptymalizowania zu ycia paliwa i
zapewnienia d ugoletniej bezproblemowej
eksploatacji, przez kilkaset pierwszych
kilometrów stosowa  si  do poni szych
zalece :
• Unika  ruszania z ca kowicie

wci ni tym peda em przyspieszenia.
• Przed rozpocz ciem jazdy rozgrza

silnik.
• Nie dopuszcza  do wysokich pr dko ci

obrotowych silnika.
• Unika  gwa townego hamowania, za

wyj tkiem sytuacji awaryjnych.
Pozwoli to na prawid owe dotarcie
hamulców.

• Aby nie dopu ci  do uszkodzenia
silnika oraz w celu oszcz dzania paliwa,
unika  gwa townego ruszania, du ych
przyspiesze  i d ugotrwa ej jazdy z du
pr dko ci .

• Unika  przyspieszania z ca kowicie
wci ni tym peda em przyspieszenia na
niskich biegach.

• Nie holowa  innych pojazdów.

ZALECENIA ODNO NIE 
PROWADZENIA SAMOCHODU

PRZED WEJ CIEM DO SAMOCHODU

• Sprawdzi , czy wszystkie szyby,
lusterka wewn trzne i zewn trzne,
arówki i reflektory s  czyste i dzia aj

prawid owo.
• Sprawdzi  pod samochodem, czy nie

ma przecieków.
• Sprawdzi  poziomy oleju silnikowego

oraz innych p ynów w komorze silnika.
• Sprawdzi  wzrokowo ogumienie pod

k tem uszkodze  lub niew a ciwego
ci nienia powietrza, a tak e pod k tem
cia  obcych uwi zionych w naci ciach
bie nika.

• W razie potrzeby podj  dzia ania
zaradcze.

PRZED ROZPOCZ CIEM JAZDY

• Przed rozpocz ciem u ytkowania
nale y zapozna  si  z samochodem,
jego wyposa eniem oraz zaleceniami
dotycz cymi bezpiecznej jazdy i
eksploatacji.

• Ustawi  swój fotel w wygodnej pozycji.
• Ustawi  lusterko wewn trzne i lusterka

zewn trzne.
• Upewni  si , czy wszyscy pasa erowie

w samochodzie zapi li swoje pasy
bezpiecze stwa.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Sprawdzi , czy arówki wszystkich

wiate  zewn trznych, reflektory,
kierunkowskazy i kontrolki ostrzega-
wcze s  czyste i dzia aj  prawid owo.

Przestrzeganie tych zalece  zmniejsza
ryzyko wypadku, a tym samym pomaga
unikn  obra e  cia a lub uszkodzenia
samochodu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Przedmioty le ce swobodnie na tablicy
rozdzielczej lub na pó ce przy tylnej
szybie mog  ogranicza  widoczno .
• Wszystkie przedmioty le ce swo-

bodnie na tablicy rozdzielczej lub na
pó ce przy tylnej szybie nale y
usun .

W razie kolizji lub nag ego hamowania
przedmioty te mog  ponadto przemie-
szcza  si  w sposób niekontrolowany,
powoduj c obra enia cia a lub uszko-
dzenie samochodu.
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• Sprawdzi  dzia anie kontrolek ostrze-
gawczych po w czeniu zap onu.

• Sprawdzi  wszystkie wska niki.
• Zwolni  hamulec postojowy, upew-

niaj c si , czy kontrolka stanu hamulca
postojowego zgas a.

W CZASIE JAZDY
Kierowca samochodu ponosi odpowie-
dzialno  za bezpiecze stwo w asne,
pasa erów oraz pozosta ych u ytkowników
drogi. W zwi zku z tym, ca  swoj  uwag
musi skupi  na prowadzeniu samochodu.
Wi kszo  kolizji drogowych wynika z
os abienia koncentracji kierowcy lub
rozproszenia jego uwagi. Uwaga kierowcy
powinna by  przez ca y czas skupiona na
drodze, znajduj cych si  w pobli u
pojazdach oraz innych obiektach.
Obecnie jednym z najwi kszych zagro e
dla bezpiecze stwa ruchu drogowego jest
korzystanie w czasie jazdy z telefonów
komórkowych bez zestawu g o no-
mówi cego. Badania wykaza y, e taka
praktyka zwi ksza ryzyko wypadku.
Przynajmniej jedno badanie naukowe
wykaza o, e korzystanie z dowolnego
telefonu— z zestawem g o nomówi cym
lub bez— zwi ksza ryzyko kolizji o 400%.
Podobnie, u ywanie telefonów, radia CB
oraz innych urz dze  elektronicznych, jak
komputery, organizery, gry, wideo, systemy
GPS i inne urz dzenia nawigacyjne,
zwi ksza ryzyko kolizji. Stanowczo odra-
dzamy korzystanie z urz dze  elektro-
nicznych w czasie prowadzenia samo-
chodu.

W niektórych krajach obowi zuj  ju
przepisy zabraniaj ce korzystania w czasie
jazdy z telefonów komórkowych bez
zestawów g o nomówi cych, a w innych
rozwa a si  ich wprowadzenie.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Przed rozpocz ciem jazdy nale y

upewni  si , czy wszyscy
pasa erowie zapi li swoje pasy
bezpiecze stwa.

• Sprawdzi , czy wszystkie szyby,
lusterka zewn trzne, arówki i
reflektory s  czyste i dzia aj
prawid owo.

Z OSTRZE ENIE
Pasa erowie lub adunek zawsze
powinni by  równomiernie rozmiesz-
czeni na fotelach przednich oraz w
fotelach w rz dzie drugim i trzecim.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Bezpieczna jazda wymaga od kierowcy
ca kowitego skupienia oraz umiej t-
no ci w a ciwej oceny sytuacji na
drodze i kierowania si  zdrowym
rozs dkiem. Nale y unika , a
przynajmniej ogranicza  czynniki
powoduj ce dekoncentracj  w czasie
prowadzenia samochodu. Do czynno ci
mog cych powodowa  rozproszenie
uwagi kierowcy nale :
• odbieranie po cze  przychodz cych

na telefon komórkowy lub samocho-
dowy;

• wykonywanie po cze  wychodz -
cych z telefonu komórkowego lub
samochodowego;

• dokonywanie regulacji ustawienia
fotela, kierownicy lub lusterek;

• u ywanie innych urz dze  elektro-
nicznych;

• korzystanie z map lub innych mate-
ria ów drukowanych;

(Ci g dalszy)
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PALIWO
ZALECENIA ODNO NIE PALIWA
Nale y u ywa  wy cznie paliwa 
bezo owiowego o liczbie minimalnej 
oktanowej 95.
Jako  paliwa i zawarte w nim domieszki
maj  istotny wp yw na moc wyj ciow ,
osi gi i trwa o  silnika.
Paliwo o zbyt niskiej liczbie oktanowej
mo e powodowa  spalanie stukowe w
silniku.

Nie u ywa  metanolu
W tym samochodzie nie nale y stosowa
paliw zawieraj cych metanol.
Paliwo tego rodzaju mo e pogorszy  osi gi
samochodu i uszkodzi  elementy uk adu
paliwowego.

U ytkowanie samochodu w innych 
krajach
Podró uj c samochodem za granic  nale y:
• Przestrzega  wszystkich przepisów

dotycz cych rejestracji i ubezpieczenia
samochodu.

• Sprawdzi  dost pno  odpowiedniego
paliwa.

Z NIEBEZPIECZE STWO
(Ci g dalszy)
• odpinanie lub zapinanie pasa

bezpiecze stwa;
• szukanie drobnych przy zbli aniu si

do bramki op at drogowych; lub
• inne czynno ci, odwracaj ce uwag

kierowcy od bezpiecznej obs ugi i
prowadzenia samochodu.

Wykonywanie takich czynno ci
znacznie zwi ksza ryzyko kolizji
gro cych obra eniami cia a lub nawet
mierci .

Czynno ci takie nale y w miar
mo liwo ci zaplanowa  i wykona
przed rozpocz ciem jazdy albo po
bezpiecznym zatrzymaniu samochodu.

Z OSTRZE ENIE
• Stosowanie paliwa o liczbie oktanowej

ni szej od 95 mo e spowodowa
uszkodzenie silnika. (W niektórych
krajach mo liwe jest u ywanie ben-
zyny bezo owiowej o liczbie oktanowej
91. Wi cej informacji mo na uzyska
w autoryzowanym serwisie).

• U ywanie etyliny spowoduje uszko-
dzenie uk adu wydechowego i utrat
gwarancji.

UWAGA
Jako zabezpieczenie przed przy-
padkowym u yciem etyliny, ko cówki
dyszy dystrybutora z paliwem tego typu
s  wi ksze i nie b d  pasowa  do wlewu
paliwa w tym samochodzie.

Z OSTRZE ENIE
Stosowanie metanolu mo e spowo-
dowa  uszkodzenie uk adu paliwo-
wego. Uszkodzenia powsta e w ten
sposób nie s  obj te Gwarancj
samochodu.
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PALIWO DO SILNIKA 
WYSOKOPR NEGO
Silniki wysokopr ne musz  by  zasilane
wy cznie powszechnie dost pnym w
sprzeda y olejem nap dowym
spe niaj cym specyfikacje normy DIN
EN 590. Nie wolno stosowa  olejów
nap dowych u ywanych w egludze, oleju
opa owego, czy te  paliw ca kowicie b d
cz ciowo pochodzenia ro linnego, takich
jak olej rzepakowy lub biodiesel, Aquazole
i podobne substancje.
Przep yw i przes czalno  oleju
nap dowego zale  od temperatury.
Z tego wzgl du w okresie zimowym na
stacjach s  dost pne oleje nap dowe o
ulepszonej charakterystyce w asno ci w
niskich temperaturach. Nale y pami ta  o
nape nieniu zbiornika paliwem zimowym
przed nadej ciem sezonu zimowego.

UZUPE NIANIE PALIWA
1. Wy czy  silnik.
2. Odblokowa  drzwi naciskaj c przycisk

odblokowania zamków drzwi na
nak adce pokrycia drzwi kierowcy.
Zobacz has o "ZAMKI DRZWI" w
indeksie, aby uzyska  wi cej informacji.
Klapk  wlewu paliwa mo na atwo
otworzy  r k . Wlew paliwa znajduje
si  z lewej strony z ty u samochodu.

Z OSTRZE ENIE
Je li u ywane jest nieodpowiednie
paliwo lub do zbiornika paliwa
wprowadzono niew a ciwe dodatki
paliwowe, silnik i katalizator mog
zosta  powa nie uszkodzone.

Z OSTRZE ENIE
Przy tankowaniu nale y zawsze
upewni  si , czy do zbiornika
wlewane jest w a ciwe paliwo
(benzyna lub olej nap dowy).
Zasilenie silnika wysokopr nego
benzyn  mo e spowodowa  powa ne
uszkodzenie samochodu.
Je li pojazd wyposa ony jest w silnik
wysokopr ny, przed tankowaniem
na pokrywce wlewu paliwa nale y
sprawdzi , jakie paliwo jest w a ciwe.

UWAGA
Je eli przy niskiej temperaturze
zewn trznej klapka wlewu paliwa nie
otwiera si , nale y w ni  lekko
postuka , a nast pnie spróbowa
ponownie j  otworzy .
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3. Powoli obróci  korek wlewowy w
lewo. Je eli pojawi si  syczenie,
odczeka , a  ustanie przed ca kowitym
wykr ceniem korka.

4. Zdj  korek. Korek jest przymocowany
do samochodu. Umie ci  korek w
uchwycie po wewn trznej stronie
klapki wlewu paliwa.

5. Po zatankowaniu za o y  korek na
miejsce. Przekr ca  go w prawo, a
pojawi si  kilka charakterystycznych
klikni .

6. Zamkn  klapk  wlewu paliwa.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Opary paliwa s  bardzo atwopalne.
• Nie zbli a  do benzyny róde

otwartego ognia lub iskier ani
innych arz cych si  przedmiotów.

• Wy czy  silnik.
Zapalenie si  oparów benzyny grozi
powa nymi oparzeniami cia a oraz
uszkodzeniem samochodu.

Z OSTRZE ENIE
Unika  rozlania benzyny na
lakierowane powierzchnie samo-
chodu.
• Benzyn  rozlan  na lakier

samochodu nale y jak najszybciej
sp uka  czyst , zimn  wod .

Benzyna mo e uszkodzi  lakier.
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Uzupe nianie paliwa z beczek lub 
przeno nych kanistrów

REGULACJA LUSTEREK

LUSTERKA ZEWN TRZNE 
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
Lusterka zewn trzne nale y ustawi  w taki
sposób, aby kierowca widzia  oba boki
samochodu oraz drog  z ty u po obu
stronach.
Ustawienie lusterek zewn trznych mo na
regulowa  w gór  lub w dó  oraz w lewo
lub prawo za pomoc  prze cznika
umieszczonego na tablicy rozdzielczej po
stronie kierowcy, poni ej bocznego wylotu
powietrza. Zap on musi by  w czony
(kluczyk w pozycji ACC lub ON), aby
regulacja lusterek dzia a a. Lusterka mo na
regulowa  równie  do 10 minut lub do
czasu otwarcia drzwi po ustawieniu stacyjki
wy cznika zap onu w pozycji LOCK lub
wyj ciu kluczyka ze stacyjki.

1. Wybra  lusterko do regulacji,
przesuwaj c prze cznik w pozycj  "L"
dla lusterka lewego lub w pozycj  "R"
dla lusterka prawego.

2. Wyregulowa  ustawienie wybranego
lusterka w gór , w dó , w lewo lub w
prawo, naciskaj c odpowiedni  kraw d
prze cznika kierunkowego.

Lusterka zewn trzne s  wypuk e i
oznaczone naklejk  z nast puj cym
napisem:

OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER 
THAN THEY APPEAR (OBIEKTY 

WIDZIANE W LUSTERKU ZNAJDUJ  
SI  BLI EJ NI  SI  WYDAJE).

Lusterka zewn trzne pozwalaj  na
uzyskanie szerszego widoku drogi za
samochodem.
Lusterko wewn trzne natomiast umo liwia
ocen  wielko ci i odleg o ci obiektów
widzianych w lusterku bocznym.
Korzystanie wy cznie z obu (wypuk ych)
lusterek zewn trznych mo e powodowa
b dn  ocen  wielko ci oraz odleg o ci
obiektów z ty u.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Ze wzgl dów bezpiecze stwa
dystrybutory, pompy i w e
dystrybutorów paliwa musz  by
odpowiednio uziemione. Zgromadzony
adunek elektrostatyczny mo e

spowodowa  zap on oparów benzyny,
co grozi oparzeniami lub uszkodzeniem
samochodu.
Zawsze przestrzega  poni szych
zalece :
• Podczas nape niania zbiornika

paliwa u ywa  uziemionych pomp z
integralnie uziemionymi w ami i
dystrybutorami.

• Nie wolno nape nia  kanistra
znajduj cego si  w samochodzie.
Nale y go wyj  i postawi  na ziemi.

• Przed rozpocz ciem dozowania
paliwa nale y zetkn  ko cówk
w a z wewn trzn  kraw dzi
otworu wlewu paliwa. Kontakt ten
nale y utrzymywa  do zako czenia
tankowania.

• Nie zbli a  do benzyny róde
otwartego ognia lub iskier ani
arz cych si  przedmiotów.
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MANUALNE SK ADANIE LUSTERKA
Dla bezpiecze stwa przechodniów, lusterka
zewn trzne odchylaj  si  od zwyk ej pozycji
w przypadku uderzenia ze znaczn  si .
Lusterko nale y wówczas ustawi  z
powrotem delikatnie naciskaj c jego
obudow .

LUSTERKA SK ADANE 
ELEKTRYCZNIE
W celu z o enia lusterek zewn trznych
nale y nacisn  przycisk ich sk adania.
Zap on musi by  w czony (kluczyk w
pozycji ACC lub ON), aby sk adanie
lusterek dzia a o. Lusterka mo na z o y
równie  do 10 minut lub do czasu otwarcia
drzwi po ustawieniu wy cznika zap onu w
pozycji LOCK lub wyj ciu kluczyka ze
stacyjki.
Ponowne naci ni cie przycisku powoduje
ustawienie lusterek w pierwotnym
po o eniu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Zawsze sprawdza  i korygowa

ustawienie lusterek, aby zapewni
sobie dobr  widoczno  obiektów i
innych pojazdów na drodze.

Niew a ciwa ocena odleg o ci mi dzy
samochodem a innymi obiektami
mo e doprowadzi  do kolizji, a w
konsekwencji do uszkodzenia
samochodu lub innego mienia, albo do
odniesienia obra e  cia a.

Z OSTRZE ENIE
Niew a ciwe obchodzenie si  z
lusterkami mo e doprowadzi  do ich
uszkodzenia.
• Nie wolno zeskrobywa  zalodzenia z

powierzchni lusterka.
• Je eli ruch lusterka jest ograniczony

przez lód lub inny materia , nie
wolno regulowa  go na si .

• U y  odmra acza w aerozolu lub
dmuchawy na gor ce powietrze, aby
usun  lód.

Uszkodzone lusterka mog  ogranicza
widoczno , a w konsekwencji
doprowadzi  do kolizji.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie je dzi  ze z o onymi lusterkami

zewn trznymi.
Takie post powanie spowoduje
ograniczenie widoczno ci, co mo e
doprowadzi  do kolizji.

UWAGA
Nie je dzi  ze z o onym jednym
lusterkiem zewn trznym. Takie
post powanie spowoduje
ograniczenie widoczno ci, co mo e
doprowadzi  do kolizji.
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LUSTERKO WEWN TRZNE
Ustawienie lusterka wewn trznego
mo na regulowa  r cznie, obracaj c je w
gór  lub w dó  oraz w lewo lub prawo.
Za pomoc  d wigni nastawczej mo na
ustawia  lusterko w trybie do jazdy
dziennej/nocnej.
Ograniczy to blask odbicia reflektorów
pojazdów jad cych z ty u.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie wolno naciska  przycisku

elektrycznego sk adania lusterek
w czasie jazdy.

• Nie je dzi  ze z o onymi
lusterkami zewn trznymi.

Takie post powanie spowoduje
ograniczenie widoczno ci, co mo e
doprowadzi  do kolizji.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Po ustawieniu w tryb nocny obraz w
lusterku mo e by  mniej wyrazisty.
• Przy korzystaniu z lusterka

ustawionego w tryb nocny nale y
zachowa  szczególn  ostro no .

Brak dobrej widoczno ci z ty u w
czasie jazdy mo e doprowadzi  do
kolizji, a w konsekwencji do
uszkodzenia samochodu lub innego
mienia albo do odniesienia obra e
cia a.
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LUSTERKO 
ELEKTROCHROMATYCZNE
Ten samochód mo e by  wyposa ony w
lusterko elektrochromatyczne (ECM),
przyciemniaj ce si  automatycznie w
reakcji na wiat a reflektorów pojazdów
jad cych z ty u, co zapewnia jednolity
poziom nat enia wiat a dla oczu.
W celu w czenia tej funkcji, nacisn
przycisk na obudowie lusterka. Zapali si
kontrolka. Wy cznik zap onu musi by
ustawiony w pozycji ON.
Aby wy czy  funkcj , jeszcze raz
nacisn  przycisk.

REGULACJA KIEROWNICY

Ustawienie kierownicy nale y regulowa
wy cznie w czasie postoju, po uprzednim
zwolnieniu blokady kolumny kierownicy.
Do regulacji ustawienia kierownicy s u y
d wignia znajduj ca si  z lewej strony
kolumny kierownicy.

Z OSTRZE ENIE
Intensywno  nat enia wiat a
otoczenia oraz blasku odbicia
reflektorów pojazdów jad cych z ty u
jest rejestrowana przez dwa czujniki
wiat a.

• Nie wolno zas ania  czujników, ani
zawiesza  adnych przedmiotów
na lusterku elektrochromaty-
cznym.

Mo e to ograniczy  skuteczno
dzia ania lusterka elektrochromaty-
cznego.

Z NIEBEZPIECZE STWO
W czasie jazdy kierowca musi
zachowywa  pe n  kontrol  nad
kierownic .
• Nie wolno regulowa  ustawienia

kierownicy w czasie jazdy.
Regulowanie ustawienia kierownicy
w czasie jazdy mo e spowodowa
utrat  panowania nad samochodem.
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W celu zmiany k ta nachylenia kierownicy,
przytrzyma  j  i nacisn  d wigni  w dó .
Nast pnie przesun  kierownic  w
najdogodniejsze po o enie i poci gn
d wigni  mocno w gór , blokuj c kolumn
w tym po o eniu.

UK AD KIEROWNICZY ZE 
WSPOMAGANIEM ZALE NYM 
OD PR DKO CI JAZDY
System wspomagania uk adu
kierowniczego zale nego od pr dko ci
jazdy (SSPS) dostosowuje si  niezb dn
do obracania kierownic  do pr dko ci
jazdy.
Przy ma ych pr dko ciach wspomaganie
jest najwi ksze, co u atwia wykonywanie
manewrów skr tu i parkowania. Przy
wy szych pr dko ciach si a wspomagania
zostaje zredukowana w celu zapewnienia
lepszej kontroli nad pojazdem i wi kszej
stabilno ci kierunkowej.
Regulacja si y czynnej w systemie SSPS
odbywa si  poprzez stopniowe zmniej-
szanie ilo ci p ynu dop ywaj cego z pompy
uk adu wspomagania do jego przek adni w
miar  wzrostu pr dko ci jazdy. Gdy
samochód stoi, ilo  p ynu dop ywaj cego
do przek adni kierowniczej jest najwi ksza.
Wraz ze wzrostem pr dko ci, przep yw
p ynu do przek adni kierowniczej ulega
ograniczeniu.
W przypadku awarii systemu opór
kierownicy wzrasta przy ma ych
pr dko ciach i zapala si  kontrolka
ostrzegawcza systemu SSPS.
Zobacz has o "KONTROLKA OSTRZE-
GAWCZA SSPS" w indeksie.

STACYJKA
Stacyjka, znajduj ca si  po prawej stronie
kolumny kierownicy, ma nast puj ce
po o enia: LOCK, ACC, ON i START.

• LOCK (ZABLOKOWANE)
W celu zablokowania kierownicy nale y
wyj  kluczyk i obróci  kierownic , a  do
jej zablokowania.
W celu u atwienia odblokowania kierow-
nicy nale y delikatnie obróci  kierownic  z
prawa na lewo i przekr ci  kluczyk w
po o enie ACC.

Z OSTRZE ENIE
• Nie wolno jecha  z kierownic

ustawion  w najwy szym po o eniu.
To po o enie s u y wy cznie
u atwieniu wsiadania i wysiadania z
samochodu.
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• ACC
Ustawienie kluczyka w po o eniu ACC
pozwala na wy czenie silnika bez bloko-
wania kierownicy. W celu prze czenia
kluczyka z po o enia ACC w po o enie
LOCK, nale y go lekko wcisn  i obróci .
W po o eniu ACC dzia aj  niektóre
akcesoria elektryczne, przyk adowo radio-
odbiornik, zapalniczka, elektryczne
podno niki szyb oraz okno dachowe.

• ON
Za czenie uk adu zap onowego oraz
urz dze  elektrycznych.

• START
Uruchomienie silnika. Po uruchomieniu
silnika nale y zwolni  kluczyk, który
automatycznie powróci do po o enia ON.
Przed prze czeniem kluczyka w po o enie
START nale y upewni  si , e silnik jest
wy czony.

Z OSTRZE ENIE
• Nie pozostawia  kluczyka w

po o eniu ACC przez d u szy okres
czasu.

Spowoduje to roz adowanie akumu-
latora.

Z OSTRZE ENIE
• Nie pozostawia  kluczyka w

po o eniu ON przez d u szy okres
czasu, gdy silnik nie pracuje.

Spowoduje to roz adowanie akumu-
latora.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie przekr ca  kluczyka w

po o enie OFF w czasie jazdy.
Mo e to spowodowa  utrat  pano-
wania nad samochodem przez
kierowc  i wy czenie wspomagania
uk adu hamulcowego, a konsekwencji
uszkodzenie samochodu, obra enia
cia a lub nawet mier .

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie si ga  do kluczyka w stacyjce

przez kierownic .
Kierownica mo e nagle obróci  si ,
powoduj c utrat  panowania nad
samochodem oraz urazy palców, d oni
lub ramion.



 PROWADZENIE SAMOCHODU 3-13

IMMOBILIZER
Immobilizer stanowi dodatkowe zabezpie-
czenie samochodu przed kradzie  oraz
uniemo liwia jego uruchomienie przez
nieupowa nione osoby.
W samochodach z immobilizerem
stosowany jest kluczyk mechaniczny ze
zintegrowanym transponderem, kodo-
wanym elektronicznie. Transponder
znajduje si  w kluczyku i jest niewidoczny
z zewn trz.
Silnik mo na uruchomi  tylko za pomoc
w a ciwego kluczyka. Kluczykiem o
nieprawid owym kodzie mo na jedynie
otworzy  drzwi. Immobilizer odcina
zasilanie uk adu zap onowego, pompy
paliwowej i wtryskiwaczy paliwa.
Silnik zostaje automatycznie unierucho-
miony po ustawieniu kluczyka w
po o eniu LOCK i wyj ciu go ze stacyjki.
Zobacz has o "KLUCZYKI" w indeksie.
Je eli system immobilizera nie rozpozna
kodu elektronicznego po przekr ceniu
kluczyka w stacyjce w po o enie START,
silnik nie zostanie uruchomiony.

Awaria systemu immobilizera jest
sygnalizowana zapaleniem kontrolki
ostrzegawczej immobilizera. W takiej
sytuacji nale y mo liwie najszybciej
skontaktowa  si  z warsztatem. Zalecamy
korzystanie z us ug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

URUCHAMIANIE SILNIKA

PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA
• Sprawdzi , czy wokó  samochodu nie

znajduj  si  adne przeszkody.
• Sprawdzi , czy wszystkie szyby i

wiat a s  czyste.
• Sprawdzi  stan ogumienia, ci nienie

powietrza w oponach i obecno  cia
obcych w naci ciach bie nika.

• Wyregulowa  ustawienie foteli i
zag ówków.

• Wyregulowa  lusterko wewn trzne i
lusterka zewn trzne.

• Zapi  pas bezpiecze stwa i poprosi
wszystkich pasa erów, aby zrobili to
samo.

• Sprawdzi  dzia anie kontrolek
ostrzegawczych i wska ników w
tablicy rozdzielczej po w czeniu
zap onu (kluczyk w po o eniu ON).

• Okresowo, przyk adowo podczas
uzupe niania paliwa, sprawdzi
wymienione w niniejszej instrukcji
obs ugi elementy podlegaj ce obs udze
okresowej.
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Uruchamianie silnika wysokopr nego
W o y  kluczyk do stacyjki i przekr ci  go
w po o enie ON nie naciskaj c peda u
przyspieszenia. Gdy wiece arowe
dostatecznie si  nagrzej  do zimnego
rozruchu silnika, w czy si  i zga nie
kontrolka wiec arowych (g). Gdy
kontrolka wiec arowych zga nie,
uruchomi  silnik.

MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW
1. Zapi  pasy i dopilnowa , aby zrobili to

tak e wszyscy pasa erowie.
2. Za czy  hamulec postojowy, je eli nie

jest za czony.
3. Sprawdzi , czy fotele, zag ówki i

lusterka s  prawid owo ustawione, i w
razie potrzeby wyregulowa .

4. Sprawdzi , czy d wignia zmiany
biegów znajduje si  w po o eniu
NEUTRALNYM i wcisn  do oporu
peda  sprz g a.

5. Nie dotykaj c peda u przyspieszenia,
przekr ci  kluczyk stacyjki w po o enie
START i zwolni  kluczyk po
uruchomieniu silnika. Je eli silnik
uruchamia si  i po chwili ga nie,
odczeka  10 sekund i spróbowa
ponownie.

6. Pozwoli  silnikowi pracowa  na biegu
ja owym przez co najmniej 30 sekund.

7. Zwolni  hamulec postojowy.
8. Ruszy  i jecha  na pocz tku z

umiarkowan  pr dko ci , zw aszcza w
warunkach niskich temperatur
zewn trznych, a  silnik osi gnie
normaln  temperatur  robocz .

Z OSTRZE ENIE
• Nie uruchamia  jednorazowo

rozrusznika na d u ej ni
15 sekund.

• Je li silnik nie uruchamia si , przed
kolejn  prób  odczeka  10 sekund.

Zapobiegnie to uszkodzeniu silnika w
rozruszniku.

UWAGA
Je eli dosz o do zalania silnika przy
uruchamianiu, wcisn  ca kowicie
peda  przyspieszenia i przytrzyma  w
tej pozycji w czasie uruchamiania
silnika.
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AUTOMATYCZNA SKRZYNIA 
BIEGÓW
1. Zapi  pasy i dopilnowa , aby zrobili to

tak e wszyscy pasa erowie.
2. Za czy  hamulec postojowy, je eli nie

jest za czony.
3. Sprawdzi , czy fotele, zag ówki i

lusterka s  prawid owo ustawione, i w
razie potrzeby wyregulowa .

4. Sprawdzi , czy d wignia zmiany
biegów znajduje si  w po o eniu
postojowym (P).

5. Nie dotykaj c peda u przyspieszenia,
przekr ci  kluczyk w stacyjce w
po o enie START i zwolni  kluczyk po
uruchomieniu silnika. Je eli silnik
uruchamia si  i po chwili ga nie,
odczeka  10 sekund i spróbowa
ponownie.

6. Pozwoli  silnikowi pracowa  na biegu
ja owym przez co najmniej 30 sekund.

7. Zwolni  hamulec postojowy.
8. Ruszy  i jecha  na pocz tku z

umiarkowan  pr dko ci , zw aszcza w
warunkach niskich temperatur
zewn trznych, a  silnik osi gnie
normaln  temperatur  robocz .

PROWADZENIE SAMOCHODU

MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW
W celu zmiany biegu nale y wcisn  do
oporu peda  sprz g a, ustawi  d wigni  na
wybranym biegu, po czym powoli zwolni
sprz g o.
W celu w czenia biegu wstecznego,
nacisn  przycisk z ty u ga ki d wigni
zmiany biegów prze czaj c jednocze nie
d wigni  zmiany biegów w po o enie
biegu wstecznego.

UWAGA
Silnik mo na uruchomi  tylko
wtedy, gdy d wignia zmiany biegów
znajduje si  w po o eniu "P" lub
"N".

Z NIEBEZPIECZE STWO
Chocia  silnik mo na uruchomi , gdy
d wignia zmiany biegów jest
ustawiona w po o eniu "N", nale y z
tego korzysta  tylko, je eli urucho-
mienie w normalny sposób nie jest
mo liwe.
Zobacz has o "PROCEDURA AWA-
RYJNEJ ZMIANY BIEGÓW
AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI
BIEGÓW" w indeksie, aby uzyska
wi cej informacji.
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AUTOMATYCZNA SKRZYNIA 
BIEGÓW
W wersji z automatyczn  skrzyni  biegów
stosowana jest elektronicznie sterowana
przek adnia 6-biegowa.

Po o enia d wigni zmiany biegów
• P (PO O ENIE POSTOJOWE):

Zablokowane przednie ko a. Po o enie P
nale y wybiera  tylko po zatrzymaniu
samochodu i za czeniu hamulca posto-
jowego.

• R (BIEG WSTECZNY):
Po o enie R nale y wybiera  tylko po
zatrzymaniu samochodu.

• N (PO O ENIE NEUTRALNE):
Neutralne po o enie biegu.

• D (JAZDA):
Jest to po o enie odpowiednie dla
wszystkich normalnych warunków dro-
gowych. Umo liwia zmian  prze o e  w
skrzyni biegów w zakresie wszystkich
pi ciu biegów wprzód.

Z OSTRZE ENIE
• Przed prze czeniem mi dzy

biegami wprzód i wstecznym
nale y ca kowicie zatrzyma
samochód.

Prze czenie mi dzy biegami wprzód
a wstecznym w czasie jazdy mo e
spowodowa  uszkodzenie skrzyni
biegów.

Z OSTRZE ENIE
• Nie opiera  stopy o peda  sprz g a

w czasie jazdy.
Spowoduje to szybsze zu ycie ele-
mentów sprz g a.

Z OSTRZE ENIE
• Nie u ywa  po o enia P (postojowe)

zamiast hamulca postojowego.
• Przy wysiadaniu z samochodu

wy czy  silnik, zaci gn  hamulec
postojowy i wyj  kluczyk ze
stacyjki.

• Nie pozostawia  samochodu z
w czonym silnikiem bez nadzoru.
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D wignia zmiany biegów z trybem 
manualnym
Aby zmieni  po o enie biegu, nale y:
O: Nacisn  peda  hamulca i wcisn

przycisk blokady, aby zmieni
po o enie.

Zmiany po o enia wymagaj ce wci ni cia
przycisku blokady s  oznaczone czarnymi
strza kami.
6: Nacisn  przycisk blokady, aby

zmieni  po o enie.
Bia e strza ki wskazuj  zmiany po o enia,
które nie wymagaj  wci ni cia przycisku
blokady.
3: Przesuwa  swobodnie.

Niezale nie od tego, czy samochód jedzie
lub stoi, tryb manualny wybierany jest
przez przesuni cie d wigni zmiany biegów
z po o enia „D” w lewo w wybrane
po o enie manualne. W celu powrotu do
zakresu dzia ania „D” nale y przesun
d wigni  zmiany biegów z powrotem do
g ównego panelu wyboru.
W trybie namulanym, przesuni cie d wigni
zmiany biegów do przodu i do ty u
umo liwia proste wykonywanie szybkich
zmian biegów. W przeciwie stwie do
manualnej skrzyni biegów, tryb manualny
pozwala na zmian  prze o enia przy
wci ni tym pedale przyspieszenia.
GÓRA (+) : Przesun  d wigni  do
przodu, aby w czy  kolejny wy szy bieg.
DÓ  (-) : Przesun  d wigni  do ty u, aby
w czy  kolejny ni szy bieg.

UWAGA
W trybie manualnym dost pnych jest
tylko pi  biegów wprzód.
W celu cofni cia lub zaparkowania
samochodu nale y przesun
d wigni  zmiany biegów odpowiednio
w po o enie „R” lub „P”.

UWAGA
• W trybie manualnym zmiana

prze o e  w dó  odbywa si
automatycznie, gdy samochód
zwalnia. Po zatrzymaniu samo-
chodu, automatycznie wybierany
jest 1. bieg.

• W celu utrzymania wymaganego
poziomu osi gów samochodu i
bezpiecze stwa system mo e nie
realizowa  pewnych prze o e
mimo, i  zosta y wybrane za
pomoc  d wigni zmiany biegów.

• Przed ruszeniem na liskiej drodze
nale y przesun  d wigni  do
przodu do po o enia +(up).
Spowoduje to w czenie 2. biegu,
który jest lepszy dla agodnego
ruszania na liskiej drodze. Aby
ponownie w czy  1. bieg,
poci gn  d wigni  zmiany biegów
do po o enia -(dó ).
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Ruszanie
1. Po rozgrzaniu silnika, przestawi

d wigni  zmiany biegów w po o enie R
lub D, w dalszym ci gu naciskaj c peda
hamulca.

2. Zwolni  hamulec postojowy i peda
hamulca.

3. Ruszy  z miejsca, powoli naciskaj c
peda  przyspieszenia.

Prze czanie biegu z po o enia 
postojowego (P)
Ten samochód jest wyposa ony w system
blokady prze o enia hamulec-bieg BTSI
(ang. Brake-Transaxle Shift Interlock).
Przed w czeniem biegu z po o enia
postojowego (P) nale y ustawi  kluczyk
stacyjki w po o eniu ON i wcisn  do
oporu peda  hamulca. Je eli w czenie
biegu z po o enia P przy w czonym
zap onie i wci ni tym pedale hamulca nie
jest mo liwe, nale y:
1. Wy czy  zap on i wyj  kluczyk.
2. Wcisn  i przytrzyma  peda  hamulca.
3. Usun  gumowy dywanik.

Z OSTRZE ENIE
• W trybie manualnym kierowca

musi zmienia  biegi w zale no ci
od panuj cych warunków drogo-
wych, zwracaj c uwag , aby
pr dko  obrotowa silnika utrzy-
mywa a si  poni ej czerwonego
zakresu.

• Poniewa  nag e hamowanie silnika
i/lub gwa towne przyspieszanie
mog  powodowa  utrat  przyczep-
no ci samochodu, zmiana biegów
musi by  przeprowadzana
ostro nie, w zale no ci od
pr dko ci samochodu.

Z OSTRZE ENIE
• Podczas jazdy nie przestawia

d wigni z po o enia D (jazda) w
po o enie R (bieg wsteczny) lub P
(pozycja postojowa).

Grozi to uszkodzeniem skrzyni
biegów oraz obra eniami cia a.
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4. W o y  kluczyk stacyjki w szczelin
blokady i nacisn .

5. Przesun  d wigni  w po o enie
neutralne (N).

6. Wyj  kluczyk stacyjki ze szczeliny
blokady.

7. Uruchomi  silnik i wybra  wymagany
bieg.

8. Za o y  gumowy dywanik.
9. Jak najszybciej odda  samochód do

naprawy.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni
biegów, nale y przestrzega
poni szych zalece :
• Nie wciska  peda u przyspieszenia

podczas prze czania d wigni z
po o enia P lub N w po o enie R
lub D. Mo e to spowodowa  nie
tylko uszkodzenie skrzyni biegów,
ale równie  utrat  panowania nad
samochodem.

• W jak najwi kszym stopniu
wykorzystywa  zakres D.

• Nie wybiera  po o enia P lub R
podczas jazdy.

• Po zatrzymaniu samochodu na
wzniesieniu nie utrzymywa  go w
jednej pozycji poprzez wciskanie
peda u przyspieszenia. U y
hamulca no nego.

(Ci g dalszy)

Z NIEBEZPIECZE STWO
(Ci g dalszy)
• Przy zmianie po o enia d wigni z P

lub N na R lub na tryb jazdy w
przód wcisn  peda  hamulca.

W przeciwnym razie skrzynia biegów
mo e zosta  uszkodzona lub samo-
chód mo e nieoczekiwanie ruszy  z
miejsca. Mo e to spowodowa  utrat
panowania nad samochodem przez
kierowc , co grozi kolizj , uszko-
dzeniem mienia oraz odniesieniem
obra e  cia a.
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Tryb ekonomiczny
Samochód mo e posiada  funkcj  trybu
ekonomicznego, s u cego poprawie
charakterystyki zu ycia paliwa.
W celu w czenia trybu ekonomicznego
nale y nacisn  przycisk ECO przy
d wigni zmiany biegów. Po w czeniu
trybu zapali si  kontrolka ECO w zestawie
wska ników.
Zobacz has o "KONTROLKA TRYBU
EKONOMICZNEGO" w indeksie.
Ponowne naci ni cie przycisku spowo-
duje wy czenie trybu ekonomicznego.

Gdy tryb ekonomiczny jest aktywny:
• Zmiana biegu na wy szy jest

realizowana szybciej, a redukcja biegu
pó niej.

• Pod czenie sprz g a przek adni hydro-
kinetycznej nast puje wcze niej i trwa
d u ej.

• Zmniejsza si  czu o  peda u
przyspieszenia.

• Sterowniki samochodu b d  w
szerszym zakresie odcina  dop yw
paliwa do silnika podczas zwalniania.
Trybu ekonomicznego nie nale y
u ywa  ci gn c przyczepk  lub w
czasie holowania.

HAMULCE
Uk ad hamulcowy zapewnia optymaln
skuteczno  hamowania w ró nych
warunkach drogowych.
Ten samochód jest wyposa ony w
przednie i tylne hamulce tarczowe oraz
uk ad hamulcowy z dwoma niezale nymi
obwodami.
W razie awarii jednego z obwodów
hamulcowych drugi obwód umo liwia
zatrzymanie samochodu, jednak droga
hamowania jest wówczas d u sza, a peda
hamulca wymaga u ycia wi kszej si y
nacisku.

Z NIEBEZPIECZE STWO
W przypadku awarii jednego z
obwodów peda  hamulca wymaga
u ycia wi kszej si y nacisku, a droga
hamowania wyd u a si .
• Nale y niezw ocznie zwróci  si  do

warsztatu w celu sprawdzenia i
naprawienia uk adu hamulcowego.
Zalecamy korzystanie z us ug auto-
ryzowanego serwisu Chevroleta.
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Trzecie wiat o STOP (lub bia e wiat a
hamowania) miga kilka razy w celu
zaalarmowania kierowców jad cych z ty u,
gdy:

- Samochód jedzie szybciej od pewnej
pr dko ci mimo, i  u yto hamulców.

- Regulacja ABS dzia a przez ca y czas.

ZAWILGOCENIE HAMULCÓW
Hamulce mog  ulec zawilgoceniu podczas
przeje d ania przez ka u  lub w trakcie
mycia samochodu.
W celu przywrócenia normalnej spraw-
no ci hamulców:
1. Sprawdzi , czy z ty u nie jad  inne

pojazdy.
2. Utrzymywa  bezpieczn  pr dko  oraz

odleg o  od pobocza i pojazdów z ty u.
3. Delikatnie wciska  peda  hamulca do

momentu przywrócenia normalnej
sprawno ci hamulców.

PRZEGRZANIE HAMULCÓW
D ugotrwa e hamowanie podczas
zje d ania z d ugiego, stromego wznie-
sienia mo e spowodowa  chwilowe
przegrzanie hamulców. Przy zje d aniu ze
wzniesie  nale y zredukowa  bieg. Nie
wciska  ci gle peda u hamulca.
Zobacz has o "HAMOWANIE SILNI-
KIEM" w dalszej cz ci tego rozdzia u lub
w indeksie.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Je li peda  hamulca daje si  wcisn
g biej ni  normalnie, hamulce mog
wymaga  naprawy.
• Nale y niezw ocznie zwróci  si  do

warsztatu. Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
• Podczas jazdy nie opiera  stopy na

pedale hamulca.
Spowoduje to szybsze zu ycie
elementów hamulców. Hamulce
mog  wówczas przegrzewa  si , co
wp ywa na wyd u enie drogi
hamowania oraz pogorszenie
bezpiecze stwa jazdy.
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HAMULEC POSTOJOWY
Samochód jest wyposa ony w elektryczny
hamulec postojowy (EPB). Prze cznik
hamulca postojowego znajduje si  w rod-
kowej konsoli. Elektryczny hamulec posto-
jowy mo na w czy  zawsze, równie  po
wy czeniu zap onu. Aby zapobiec roz ad-
owaniu akumulatora nale y unika  wielo-
krotnego wy czania i za czania elektrycz-
nego hamulca postojowego, gdy silnik nie
pracuje.
System posiada kontrolk  stanu oraz kontrolk
ostrzegawcz  hamulca postojowego. Zobacz
has o "KONTROLKA ELEKTRYCZNEGO
HAMULCA POSTOJOWEGO" w indeksie.
W przypadku braku dostatecznego zasilania
elektrycznego, za czenie lub zwolnienie
hamulca postojowego nie b dzie mo liwe.
Przed opuszczeniem samochodu nale y spraw-
dzi  kontrolk  stanu hamulca postojowego, aby
upewni  si , czy hamulec ten jest za czony.

Za czanie elektrycznego hamulca 
postojowego
Elektryczny hamulec postojowy mo na
za czy  w ka dej chwili, gdy samochód stoi.
W celu za czenia elektrycznego hamulca
postojowego nale y na krótko podnie  jego
prze cznik. Po ca kowitym za czeniu
hamulca postojowego zapali si  jego
kontrolka stanu. Kontrolka stanu miga w
trakcie za czania hamulca postojowego, a

Z NIEBEZPIECZE STWO
Po przejechaniu przez g bok  ka u ,
umyciu samochodu lub d ugotrwa ym
u ywaniu hamulców podczas zjazdu ze
stromego wzniesienia hamulce mog
chwilowo utraci  swoj  skuteczno
hamowania. Mo e to by  spowodowane
zawilgoceniem lub przegrzaniem ich
elementów.
Je li hamulce chwilowo utrac
skuteczno  z powodu przegrzania:
• Zje d aj c z wzniesie  nale y

zredukowa  bieg. Nie wciska  ci gle
peda u hamulca. Patrz has o
"HAMOWANIE SILNIKIEM" w
indeksie.

Je li hamulce chwilowo utrac
skuteczno  z powodu zawilgocenia,
poni sza procedura u atwi przy-
wrócenie ich normalnej sprawno ci:
1. Sprawdzi , czy z ty u nie jad  inne

pojazdy.
2. Utrzymywa  bezpieczn  pr dko

oraz odleg o  od pobocza i
pojazdów z ty u.

3. Delikatnie wciska  peda  hamulca do
momentu przywrócenia normalnej
sprawno ci hamulców.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie kontynuowa  jazdy, gdy s ycha

pisk hamulców.
Mo e to sygnalizowa  konieczno
naprawy lub wymiany klocków
hamulcowych. Jazda ze zu ytymi
klockami hamulcowymi mo e dopro-
wadzi  do kolizji, a w konsekwencji do
odniesienia obra e  cia a.
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do jego za czenia. Je eli kontrolka nie zapali
si  lub b dzie nadal miga , nale y wykona
przegl d samochodu. Nie wolno jecha
samochodem, je eli kontrolka stanu hamulca
postojowego miga. Nale y zwróci  si  do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta. Zobacz
has o "ELEKTRYCZNY HAMULEC
POSTOJOWY", aby uzyska  wi cej
informacji.
Za czenie elektrycznego hamulca posto-
jowego w czasie jazdy samochodem jest
sygnalizowane brz czykiem. Samochód
b dzie zwalnia , dopóki prze cznik b dzie
podniesiony. Zwolnienie prze cznika
elektrycznego hamulca postojowego w czasie
wytracania pr dko ci spowoduje zwolnienie
hamulca postojowego. Je eli prze cznik
zostanie przytrzymany do czasu zatrzymania
samochodu, elektryczny hamulec postojowy
pozostanie za czony.
Je eli kontrolka stanu hamulca postojowego
miga ci gle, elektryczny hamulec postojowy
jest tylko cz ciowo za czony lub
zwolniony, albo elektryczny hamulec
postojowy jest niesprawny. Je eli kontrolka
nadal miga, zwolni  elektryczny hamulec
postojowy i spróbowa  ponownie go
za czy . Je eli kontrolka miga nadal, nie
wolno jecha  samochodem. Nale y jak
najszybciej zwróci  si  do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z us ug autoryzo-
wanego serwisu Chevroleta. Je eli zapali si
kontrolka ostrzegawcza elektrycznego

hamulca postojowego, system hamulca
wykry  zak ócenie w innym uk adzie i dzia a
z ograniczon  funkcjonalno ci . W celu
za czenia elektrycznego hamulca posto-
jowego, gdy wieci ta kontrolka, nale y
podnie  prze cznik elektrycznego hamulca
postojowego i przytrzyma  w górze.
Ca kowite za czenie hamulca postojowego
przez system EPB, gdy wieci ta kontrolka,
mo e zaj  nieco wi cej czasu ni  zwykle.
Trzyma  prze cznik, a  kontrolka stanu
hamulca postojowego zga nie. Je eli
kontrolka ostrzegawcza hamulca posto-
jowego pozostaje zapalona, nale y zwróci
si  do warsztatu. Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Je eli nie uda si  za czy  elektrycznego
hamulca postojowego, nale y zablokowa
tylne ko a, aby zapobiec toczeniu si
pojazdu.

Zwalnianie elektrycznego hamulca 
postojowego
W celu zwolnienia elektrycznego hamulca
postojowego nale y ustawi  zap on w
po o eniu ON/RUN, wcisn  i przytrzyma
peda  hamulca, a nast pnie nacisn  na
krótko prze cznik elektrycznego hamulca
postojowego. Próba zwolnienia elektrycz-
nego hamulca postojowego bez wci ni cia
peda u hamulca spowoduje w czenie
brz czyka oraz pod wietlenie kontrolki
sygnalizuj cej konieczno  wci ni cia
peda u hamulca.
Zwolnienie elektrycznego hamulca posto-
jowego jest sygnalizowane wy czeniem
kontrolki stanu tego hamulca.
Je eli zapali si  kontrolka ostrzegawcza
elektrycznego hamulca postojowego, system
hamulca wykry  zak ócenie w innym
uk adzie i dzia a z ograniczon  funkcjo-
nalno ci . W celu zwolnienia elektrycznego
hamulca postojowego, gdy wieci ta
kontrolka, nale y nacisn  prze cznik
elektrycznego hamulca postojowego i
przytrzyma  w dole.
Zwolnienie elektrycznego hamulca postojo-
wego, gdy wieci ta kontrolka, mo e zaj
nieco wi cej czasu ni  zwykle. Trzyma
prze cznik, a  kontrolka stanu hamulca
postojowego zga nie. Je eli kontrolka
pozostaje zapalona, nale y zwróci  si  do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
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Automatyczne zwalnianie 
elektrycznego hamulca postojowego
Elektryczny hamulec postojowy zostanie
zwolniony automatycznie po urucho-
mieniu samochodu, w czeniu biegu i
próbie ruszenia z miejsca. Nale y unika
gwa townego przyspieszenia, gdy ele-
ktryczny hamulec postojowy jest
za czony, z uwagi na trwa o  ok adzin
hamulcowych.

UWAGA
Jazda z za czonym hamulcem
postojowym mo e spowodowa
przegrzanie uk adu hamulcowego i
przedwczesne zu ycie lub uszko-
dzenie jego elementów. Przed
ruszeniem nale y upewni  si , czy
hamulec postojowy zosta  ca kowicie
zwolniony, a kontrolka ostrzegawcza
uk adu hamulcowego jest zgaszona.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Je eli hamulec postojowy nie zostanie
prawid owo za czony, samochód
mo e nagle ruszy  z miejsca. W razie
konieczno ci dokonania regulacji
nale y zwróci  si  do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z us ug auto-
ryzowanego serwisu Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
• Nie je dzi  z za czonym

hamulcem postojowym.
Mo e to spowodowa  przegrzanie lub
przedwczesne zu ycie tylnych
hamulców postojowych. Grozi to
konieczno ci  ich wymiany oraz
mo liwo ci  uszkodzenia innych
elementów samochodu.

Z OSTRZE ENIE
• Nie parkowa  samochodu ani nie

je dzi  po nawierzchniach pokry-
tych materia ami atwopalnymi.

Materia y takie mog yby zetkn  si
z gor cymi elementami uk adu wyde-
chowego pod samochodem i zapali
si .
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Zalecenie odno nie parkowania zim
W warunkach niskich temperatur
zewn trznych hamulec postojowy mo e
przymarzn  w pozycji za czenia.
Najcz ciej zdarza si  to w przypadku
zawilgocenia hamulców.
W razie ryzyka przymarzni cia hamulca
postojowego po przejechaniu przez g bok
ka u  lub umyciu samochodu w stopniu
powoduj cym zawilgocenie hamulców,
nale y:
1. Za czy  hamulec postojowy tylko na

czas ustawienia d wigni zmiany biegów
w po o eniu „P” (w przypadku
automatycznej skrzyni biegów), albo na
pierwszym lub wstecznym biegu (w
przypadku manualnej skrzyni biegów).

2. Zablokowa  tylne ko a klinami.
3. Nast pnie zwolni  hamulec postojowy.

UK AD ABS
Uk ad ABS jest zaawansowanym
elektronicznym uk adem hamulcowym,
zmniejszaj cym ryzyko po lizgu i utraty
panowania nad pojazdem. Pozwala on na
omijanie przeszkód podczas gwa townego
hamowania oraz zapewnia maksymaln
skuteczno  hamowania na liskich
nawierzchniach.
Po w czeniu zap onu przez ok. 3 sekundy
wieci kontrolka uk adu ABS. Je eli

kontrolka nie zga nie lub zapali si  w czasie
jazdy, uk ad ABS mo e by  niesprawny.
Nale y niezw ocznie zwróci  si  do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Po uruchomieniu silnika lub rozpocz ciu
jazdy nast puje samoczynne sprawdzenie
uk adu ABS. W trakcie testu tego uk adu
mo e by  s ycha  d wi k przypominaj cy
stukanie. Mo na równie  zauwa y , e
peda  hamulca nieznacznie si  porusza lub
pulsuje. Jest to zjawisko ca kowicie
normalne.

Je eli samochód jest wyposa ony w
elektroniczny system kontroli stabilno ci
toru jazdy, to po ponownym naci ni ciu
peda u hamulca w ci gu 7 sekund od
uaktywnienia uk adu ESC mo na równie
us ysze  kolejny d wi k. Sygnalizuje on
gotowo  do aktywacji elektronicznego
systemu kontroli stabilno ci toru jazdy i
równie  nie ma w nim nic niepokoj cego.
Dzia anie uk adu ABS polega na
monitorowaniu pr dko ci ka dego ko a
podczas hamowania. Gdy jedno z kó
znajdzie si  na granicy zablokowania,
sterownik zaczyna kontrolowa  si
hamowania oddzielnie dla ka dego z kó
przednich oraz dla kó  tylnych. Dzia anie
uk adu ABS daje si  zauwa y  zwykle
poprzez lekkie pulsowanie peda u hamulca,
któremu towarzyszy charakterystyczny
odg os.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie u ywa  hamulca postojowego w

czasie jazdy, ani zamiast peda u
hamulca.

Mo e to spowodowa  utrat  pano-
wania nad samochodem, co grozi
kolizj , uszkodzeniem mienia oraz
odniesieniem obra e  cia a.

UWAGA
Uk ad ABS nie wp ywa na czas
potrzebny do za czenia hamulców i
nie zawsze skraca drog  hamowania.
• Nale y zawsze zachowa  bezpieczn

odleg o  na zatrzymanie si , nawet
w przypadku samochodu z uk adem
ABS.
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Hamowanie z wykorzystaniem uk adu 
ABS
Bez wzgl du na warunki drogowe nie
nale y wciska  peda u hamulca pulsacyjnie
(tzw. pompowanie hamulca). Wystarczy
mocno wcisn  i przytrzyma  peda , a
uk ad ABS zajmie si  reszt .

NAP D NA WSZYSTKIE KO A 
(AWD)
Je eli samochód jest wyposa ony w nap d
wszystkich kó  (AWD) w czany w razie
potrzeby, system AWD dzia a auto-
matycznie, bez konieczno ci jakiego-
kolwiek dzia ania ze strony kierowcy. Je eli
przednie ko a nap dzane zaczn  si  lizga ,
ko a tylne automatycznie zaczn  nap dza
pojazd wed ug potrzeby. Mo e wyst pi
delikatny ha as zwi zany z za czaniem, ale
jest to zjawisko normalne.
Chwilowe wy czenie systemu AWD jest
sygnalizowane miganiem kontrolki
ostrzegawczej uk adu AWD. Krótkie
za wiecenie i zga ni cie kontrolki jest
objawem normalnym i nie wskazuje na
wyst pienie awarii. Jednak, je eli kontrolka
miga ci gle, nale y niezw ocznie zwróci  si
do warsztatu w celu usuni cia problemu.
Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Za wiecenie si  kontrolki wskazuje, e w
systemie AWD wyst pi a awaria. W takiej
sytuacji, samochód musi zosta  sprawdzony
przez warsztat. Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu Chevroleta.

UK AD STABILIZACJI TORU 
JAZDY (ESC)

System ESC jest elektronicznym systemem
kontroli stabilno ci toru jazdy samochodu
oraz pomocniczym systemem bezpie-
cze stwa jazdy, który pomaga unika
sytuacji niebezpiecznych poprzez wykorzy-
stanie hamulców w ko ach lub momentu
obrotowego silnika do kompensowania
stabilno ci samochodu w warunkach ekstre-
malnej niestabilno ci, jakie wyst puj  przy
ostrych zakr tach lub szybkiej zmianie pasa.
System ESC dzia a automatycznie, gdy
samochód znajdzie si  w bardzo niestabilnej
sytuacji. System ESC nie dzia a w
normalnych warunkach jazdy.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Jednoczesne za wiecenie si  kontrolki
uk adu hamulcowego i uk adu ABS
oznacza awari  w uk adzie
hamulcowym.
• Nale y niezw ocznie zwróci  si  do

warsztatu w celu sprawdzenia i
naprawienia uk adu. Zalecamy
korzystanie z us ug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
Przed za o eniem opon zimowych
nale y si  upewni , e wybrane opony
s  zalecane przez warsztat do
stosowania w danym modelu samo-
chodu. Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta. 
U ycie niew a ciwych opon zimowych
mo e zak óci  prac  elektronicznego
uk adu stabilizacji toru jazdy.
Odno nie dost pno ci opon zimo-
wych i w a ciwego doboru typu opon
prosimy skontaktowa  si  z auto-
ryzowanym serwisem Chevroleta.
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Kontrolka dzia ania/awarii uk adu ESC
oraz wska nik wy czenia uk adu ESC
zapalaj  si  i gasn  ok. 4 sekundach przy
w czeniu zap onu.
Kontrolka dzia ania/awarii uk adu ESC
miga, gdy uk ad ESC jest aktywny. Jej
za wiecenie wskazuje, e w uk adzie
wyst pi a awaria. W takiej sytuacji, nale y
niezw ocznie zwróci  si  do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z us ug autoryzo-
wanego serwisu Chevroleta.

UK AD HYDRAULICZNEGO 
WSPOMAGANIA HAMULCÓW (HBA)
Gdy uk ad ESC rozpozna ewentualnie
niebezpieczn  sytuacj  wymagaj c
silnego hamowania, nast pi automatyczne
doprowadzenie bardzo wysokiego
ci nienia hamowania do kó .

AKTYWNE ZABEZPIECZENIE PRZED 
DACHOWANIEM (ARP)
Funkcja jest cz ci  uk adu ESP. Gdy
samochód porusza si  w ekstremalnie
niestabilny sposób, ta funkcja pomaga
utrzyma  jego stabilno .

UK AD KONTROLI TRAKCJI (TCS)
Uk ad kontroli trakcji zapobiega
buksowaniu kó , niezale nie od panuj cych
warunków drogowych i przyczepno ci
opon. Jak tylko zaczyna buksowa
przynajmniej jedno ko o nap dowe, moc
silnika zostaje ograniczona, a lizgaj ce si
ko o jest hamowane. W ten sposób
uzyskuje si  lepsz  stabilno  kierunkow  i
si  nap dow  samochodu, zw aszcza na
niegu, lodzie oraz wilgotnej lub liskiej

nawierzchni.

UK AD POPRAWIAJ CY 
STABILNO  PRZYCZEPY (TSA)
Tzw. myszkowanie zestawu drogowego
jest sytuacj  trudn  do opanowania. Ta
funkcja wykrywa taki stan i ogranicza
pr dko  zestawu, a  do ustania waha .
Pr dko  jest wytracana poprzez
ograniczenie momentu obrotowego silnika
oraz zwi kszenie ci nienia we wszystkich
hamulcach kó .

Z OSTRZE ENIE
Za wiecenie si  kontrolki dzia ania/
awarii uk adu ESC wskazuje, e w
uk adzie ESC wyst pi a awaria.
Nale y niezw ocznie zwróci  si  do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
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WY CZNIK UK ADU ESC
Uk ad ESC mo na wy czy  naciskaj c
przycisk wy cznika uk adu ESC po rodku
tablicy rozdzielczej.
Ponowne naci ni cie przycisku wy cznika
uk adu ESC, gdy funkcja ESC jest wy -
czona (w czony wska nik wy czenia
uk adu ESC), spowoduje wznowienie
dzia ania uk adu, potwierdzone zga -
ni ciem wska nika wy czenia uk adu ESC
na tablicy rozdzielczej.

UK AD WSPOMAGANIA 
ZJAZDU ZE WZNIESIE  (DCS)
Przy zje d aniu ze stromych wzniesie
funkcja ta pozwala kierowcy skupi  si  na
prowadzeniu samochodu, dzi ki mo li-
wo ci jazdy z ma  pr dko ci  bez
jakiegokolwiek nacisku na peda  hamulca.
Ta wygodna funkcja jest przeznaczona
tylko do zjazdów ze stromych wzniesie .
W celu w czenia uk adu DCS, wcisn
przycisk DCS po rodku tablicy roz-
dzielczej. Gdy przycisk jest wci ni ty,
uk ad DCS jest gotowy do u ycia. W cza
si  wtedy zielony wska nik aktywacji
uk adu DCS. W czasie dzia ania uk adu
DCS, wska nik jego aktywacji b dzie
miga .

Z OSTRZE ENIE
• Gdy uk ad ESC w czy si  celem

skorygowania stabilno ci toru
jazdy, nale y zredukowa  pr dko
i zwróci  wi ksz  uwag  na drog .

• Uk ad ESC jest tylko dodatkowym
wyposa eniem samochodu. Gdy
samochód przekroczy swoje tech-
niczne ograniczenia, nie mo e by
kontrolowany. Nie wolno polega
na uk adzie. Jed  bezpiecznie.

• Za czeniu uk adu ESC mo e
towarzyszy  charakterystyczny
odg os i wyczuwalne dr enie peda u
hamulca lub innych istotnych
uk adów. Jest to zwi zane ze zmia-
nami ci nienia w odpowiednich
uk adach.
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W celu wy czenia uk adu DCS, ponownie
nacisn  przycisk uk adu DCS. Wska nik
aktywacji uk adu DCS zga nie.
Miganie pomara czowej kontrolki braku
gotowo ci/awarii uk adu DCS wskazuje,
e uk ad DCS nie jest gotowy do dzia ania,

a jej ci g e wiecenie sygnalizuje
niesprawno  uk adu.
Zobacz has o "KONTROLKA AKTY-
WACJI I BRAKU GOTOWO CI/
AWARII UK ADU DCS" w indeksie, aby
uzyska  wi cej informacji.

WARUNKI DZIA ANIA UK ADU DCS
1. Przycisk DCS powinien by  wci ni ty

(w czy si  zielony wska nik aktywacji
DCS).

2. Okre lony k t nachylenia wzniesienia.
3. Jazda z pr dko ci  poni ej 50 km/godz.

(Uk ad DCS nie dzia a mimo wci ni cia
przycisku uk adu DCS, je eli pr dko
samochodu przekracza 50 km/godz. Gdy
pr dko  samochodu spadnie poni ej 30
km/godz., po tym, jak wzros a do ponad
50 km/godz. uk ad DCS aktywuje si
ponownie)

4. Peda  przyspieszenia lub hamulca nie
jest wci ni ty.
(Uk ad DCS nie dzia a tylko wtedy, gdy
jest wci ni ty peda  przyspieszenia lub
hamulca).

Z OSTRZE ENIE
Za wiecenie si  pomara czowej
kontrolki braku gotowo ci/awarii
uk adu DCS wskazuje, e uk ad DCS
jest niesprawny. Nale y niezw ocznie
zwróci  si  do warsztatu. Zalecamy
korzystanie z us ug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
• Uk ad DCS jest przeznaczony do

jazdy po górzystych bezdro ach.
• Nieuzasadnione u ycie uk adu

DCS mo e spowodowa  niespraw-
no  uk adu hamulcowego lub
ESC. Nie u ywa  uk adu DCS do
jazdy po normalnych drogach.

• Za czeniu uk adu DCS towa-
rzysz  wzmo one drgania i ha as z
uk adu hamulcowego. Jest to
zjawisko normalne.
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UK AD 
TURBODO ADOWANIA 
(Tylko silnik wysokopr ny)
Turbodo adowanie pomaga dzia a
silnikowi bardziej p ynnie i z wi ksz
skuteczno ci .
Turbospr arka zawiera dwa elementy,
turbin  i spr ark , oba nap dzane z wa u
g ównego. Turbina wykorzystuje energi
gazów wydechowych do nap du spr arki.
Natomiast spr arka zasysa wie e
powietrze, które jest dostarczane do
cylindrów w postaci spr onej.
Ch odnica powietrza do adowuj cego
obni a temperatur  spr onego powietrza
w celu zwi kszenia mocy silnika poprzez
zwi kszenie g sto ci powietrza. Elementy
turbospr arki obracaj  si  bardzo szybko.
W przypadku zatrzymania dop ywu oleju
do smarowania wiruj cych cz ci, uk ad
turbospr arki mo e ulec powa nemu
uszkodzeniu. U ytkownik powinien przes-
trzega  poni szych zalece  i rodków
ostro no ci, co zapewni maksymaln
trwa o  turbospr arki.

• Po uruchomieniu silnika nale y
pozostawi  silnik na biegu ja owym
przez oko o 1 do 2 minut (unika
przyspieszania lub ruszania pojazdem).

• Nie zatrzymywa  natychmiast silnika
po zako czeniu jazdy z wysokim
obci eniem (takim, jak jazda z du
pr dko ci  lub zjazd z d ugiego
wzniesienia). Nale y pozostawi  silnik
na biegu ja owym przez oko o 1 do 2
minut, co pozwoli na jego sch odzenie.

• Po wymianie oleju silnikowego i filtra
oleju nale y uruchomi  silnik i
pozostawi  na biegu ja owym przez
oko o 1 do 2 minut (unika
przyspieszania lub ruszania pojazdem).

• Dopiero po ustabilizowaniu si  ci -
nienia oleju silnikowego na normalnym
poziomie mo na zwi kszy  obroty
silnika. Zmuszanie turbospr arki do
dzia ania, zanim o yska b d
odpowiednio smarowane, powoduje
powstawanie zb dnego tarcia.

• Stosowa  tylko zalecany olej silni-
kowy i przestrzega  zalece
dotycz cych jego kontroli oraz
okresowej wymiany.

• Niskie temperatury otoczenia lub
nieu ywanie samochodu przez d u szy
okres wp ywaj  na normalne ci nienie
oleju silnikowego oraz jego przep yw.
W takich warunkach nale y uruchomi
silnik i pozostawi  na biegu ja owym
przez kilka minut, zanim zostan
zwi kszone jego obroty.
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WSKAZÓWKI ODNO NIE 
PROWADZENIA SAMOCHODU

WYMUSZONA REDUKCJA BIEGU 
(AUTOMATYCZNA SKRZYNIA 
BIEGÓW)
W celu uzyskania wi kszego
przyspieszenia nale y nacisn  peda
przyspieszenia do oporu i przytrzyma  w
tej pozycji. Nast pi w czenie ni szego
biegu, co pozwoli na lepsze wykorzystanie
mocy silnika. Po uzyskaniu danej
pr dko ci nale y zwolni  peda  przys-
pieszenia; bieg zmieni si  wówczas na
wy szy.

HAMOWANIE SILNIKIEM
Aby lepiej wykorzysta  efekt hamowania
silnikiem podczas zje d ania z d ugich
wzniesie :
• W automatycznej skrzyni biegów

wybra  zakres biegów „2”.
Hamowanie silnikiem jest najskutecz-
niejsze w zakresie biegu „2”. Je eli bieg
„2” zostanie wybrany przy zbyt du ej
pr dko ci, skrzynia biegów utrzyma
aktualne prze o enie biegu do czasu
zmniejszenia pr dko ci.

• W przypadku manualnej skrzyni
biegów kolejno redukowa  biegi.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• W przypadku manualnej skrzyni

biegów nie redukowa  biegu o dwa
lub wi cej prze o e  jednocze nie.

Grozi to uszkodzeniem skrzyni
biegów lub utrat  panowania nad
samochodem i obra eniami cia a.

UWAGA
Stosowanie hamowania silnikiem
podczas zje d ania z d ugich, stro-
mych wzniesie  mo e wyd u y
ywotno  hamulców.
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ZATRZYMYWANIE SAMOCHODU
W przypadku automatycznej skrzyni
biegów mo na pozostawi  d wigni
zmiany biegów w wybranym po o eniu
jazdy, gdy silnik pracuje. Zatrzymuj c si
na wzniesieniu nale y za czy  hamulec
postojowy lub nacisn  peda  hamulca.
Nie przytrzymywa  samochodu w
miejscu poprzez naciskanie peda u
przyspieszenia.
Przy d u szym postoju, na przyk ad w
korku ulicznym lub przed przejazdem
kolejowym, zaleca si  wy czy  silnik.
Parkuj c nale y ustawi  d wigni  zmiany
biegów w po o eniu P (automatyczna
skrzynia biegów) lub w po o eniu
neutralnym (manualna skrzynia biegów),
za czy  hamulec postojowy i wyj
kluczyk ze stacyjki.

PARKOWANIE SAMOCHODU
Wcisn  peda  hamulca i przytrzyma  go
w tej pozycji, po czym mocno za czy
hamulec postojowy.
W przypadku samochodu z manualn
skrzyni  biegów:
1. Parkuj c na poziomej nawierzchni,

ustawi  d wigni  zmiany biegów w
po o eniu neutralnym.

2. Parkuj c przodem w dó  wzniesienia,
ustawi  d wigni  zmiany biegów na
biegu wstecznym.

3. Parkuj c przodem w gór  wzniesienia,
ustawi  d wigni  zmiany biegów na
pierwszym biegu.

W przypadku samochodu z automatyczn
skrzyni  biegów:
1. Ustawi  d wigni  zmiany biegów w

po o eniu P.
2. Przekr ci  kluczyk w stacyjce do

po o enia LOCK i wyj  go.
Zobacz has o "HAMULEC POSTO-
JOWY" w indeksie.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Aby unikn  przypadkowego
stoczenia si  samochodu zapar-
kowanego na wzniesieniu, nie
pozostawia  kó  przednich w pozycji
wyprostowanej.
• Je eli samochód jest zaparkowany

przodem w dó  wzniesienia, skr ci
ko a w kierunku przeciwnym do
rodka drogi i za czy  hamulec

postojowy.
• Je eli samochód jest zaparkowany

przodem w gór  wzniesienia,
skr ci  ko a w kierunku do rodka
drogi i za czy  hamulec
postojowy.
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SYSTEM WSPOMAGANIA 
PARKOWANIA
System wspomagania parkowania pomaga
kierowcy w czasie jazdy do ty u alarmuj c
go w sytuacji, gdy zosta  wykryty obiekt za
samochodem.
System mo e w cza  si  automatycznie
po w czeniu zap onu i ustawienia d wigni
zmiany biegów automatycznej skrzyni
biegów w po o eniu "R".
System wy cza si , gdy pr dko
samochodu przekracza oko o 5 km/godz.
Nadanie sygna u akustycznego po
ustawieniu d wigni zmiany biegów w
po o eniu "R" jest zjawiskiem normalnym.

W tym czasie mo na ustali  odleg o
pomi dzy samochodem a przeszkod  na
podstawie sygna u alarmu d wi kowego.

Z OSTRZE ENIE
Wyst pienie sytuacji przedstawionej
poni ej wskazuje na niesprawno
systemu wspomagania parkowania.
Nale y niezw ocznie zwróci  si  do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
• Kontrolka systemu wspomagania

parkowania w cza si  w czasie
jazdy.

• Trzykrotny ci g y alarm d wi -
kowy, gdy nie wyst puje adna
przeszkoda w pobli u tylnego
zderzaka.
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Zakres rozpoznawania 
odleg o ci

D wi k alarmu 
w czony

D wi k alarmu 
wy czony

0 ~ 40 cm Ci g y -
41 ~ 80 cm 40 ms 280 ms
81 ~120 cm 40 ms 480 ms

Z OSTRZE ENIE
Wyst pienie sytuacji przedstawionej
poni ej wskazuje na niesprawno
systemu wspomagania parkowania.
Nale y niezw ocznie zwróci  si  do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
• Kontrolka systemu wspomagania

parkowania w cza si  w czasie
jazdy.

• Trzykrotny ci g y alarm d wi -
kowy, gdy nie wyst puje adna
przeszkoda w pobli u tylnego
zderzaka.



 PROWADZENIE SAMOCHODU 3-35

ZALECENIA ODNO NIE 
EKONOMICZNEJ JAZDY
Zu ycie paliwa zale y w du ej mierze od
stylu jazdy kierowcy.
Sposób, miejsce oraz czas jazdy wp ywaj
na liczb  kilometrów przejechanych na
jednym litrze paliwa.
W celu optymalizacji zu ycia paliwa,
nale y:
• Przyspiesza  powoli.
• Unika  zb dnej pracy silnika na biegu

ja owym.
• Je dzi  z odpowiednio wyregulowanym

silnikiem.
• Nie dopuszcza  do wysokich pr dko ci

obrotowych silnika.
• Nie u ywa  niepotrzebnie klimatyzacji.
• Zmniejsza  pr dko  jad c na nie-

równych drogach.
• Utrzymywa  zalecane ci nienie

powietrza w oponach.
• Utrzymywa  bezpieczn  odleg o  od

innych pojazdów, aby unikn  kolizji w
razie nag ego hamowania. Ograniczy to
równie  zu ycie klocków hamulcowych
i ok adzin ciernych.

• Nie przewozi  zb dnego adunku.

Z OSTRZE ENIE
• System wspomagania parkowania

powinien by  traktowany tylko
jako funkcja dodatkowa. Kierowca
jest obowi zany kontrolowa
warunki panuj ce z ty u pojazdu.

• D wi kowy sygna  ostrzegawczy
mo e ró ni  si  w zale no ci od
obiektów.

• D wi kowy sygna  ostrzegawczy
mo e nie dzia a  w przypadku, gdy
czujnik jest zamarzni ty lub
pokryty brudem albo b otem.

• System ten mo e dzia a  wadliwie
w czasie jazdy po nierównych
nawierzchniach takich, jak drogi
le ne, drogi wirowe, drogi o
zniszczonej nawierzchni lub w
czasie jazdy po wzniesieniach.

• Nie wolno naciska  ani drapa
powierzchni czujnika. Spowoduje
to uszkodzenie jego pow oki.

• System wspomagania parkowania
mo e nie rozpoznawa  obiektów o
ostrych kszta tach, grubych ubra
zimowych lub tworzyw g bczas-
tych, które absorbuj  cz stotliwo .

Z OSTRZE ENIE
• System wspomagania parkowania

mo e dzia a  niew a ciwie, gdy
odbierze inne sygna y ultra-
d wi kowe (d wi k metalu lub
ha as z hamulców pneumatycznych
w samochodach dostawczych).

• Brudne czujniki nale y oczy ci
mi kk  g bk  i czyst  wod .

• Przy cofaniu nale y wykorzystywa
lusterka lub odwraca  g ow .
Nale y te  zachowa  normalne
rodki ostro no ci.

• Nie naciska  na czujniki ani nie
wstrz sa  nimi poprzez uderzenie
lub skierowanie strumienia wody z
myjki wysokoci nieniowej, gdy
powoduje to ich uszkodzenie.

• Górna cz  samochodu mo e na
parkingu uderzy  w przeszkod
przed jej wykryciem przez czujnik.
Z tego wzgl du podczas par-
kowania nale y korzysta  z
lusterek zewn trznych lub obraca
g ow .
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• Nie opiera  stopy o peda  hamulca w
czasie jazdy.

• Przestrzega  zamieszczonego w ksi ce
serwisowej harmonogramu przegl dów
okresowych samochodu i specyfikacji
producenta, zawartych w niniejszej
Instrukcji obs ugi.

JAZDA W CI KICH WARUNKACH 
DROGOWYCH
W przypadku jazdy w ci kich warunkach
drogowych (woda, nieg, lód, b oto, piasek
itp.), nale y:
• Zmniejszy  pr dko  i jecha  ostro nie,

bior c pod uwag  wyd u on  drog
hamowania.

• Unika  wykonywania nag ych mane-
wrów podczas hamowania, skr cania
lub przyspieszania.

• W samochodzie bez uk adu ABS
hamowa  wykonuj c delikatne ruchy
pulsacyjne, a  do zatrzymania
samochodu. W samochodzie z uk adem
ABS mocno nacisn  peda  hamulca,
omijaj c ewentualne przeszkody.

• W przypadku ugrz ni cia w niegu,
b ocie lub piasku rusza  z drugiego
biegu, aby unikn  po lizgu przednich
kó .

• W przypadku oblodzonej, o nie onej
lub b otnistej nawierzchni wykorzysta
piasek, a cuchy na ko a lub inne
rodków przeciwpo lizgowe, aby

zapewni  przyczepno . Zobacz has o
"UWALNIANIE UGRZ NI TEGO
SAMOCHODU” w indeksie, aby
uzyska  wi cej informacji.

PO LIZG HYDRODYNAMICZNY
Je eli samochód wpadnie w po lizg
hydrodynamiczny na mokrej nawierzchni,
kierowca traci nad nim panowanie, gdy
ko a trac  wówczas przyczepno  z
nawierzchni  drogi.
Ryzyko wyst pienia po lizgu hydro-
dynamicznego zale y od warunków
drogowych, stanu bie nika opon i ci nienia
powietrza w oponach oraz od pr dko ci
jazdy. Zjawisko to jest bardzo niebez-
pieczne.
Najlepszym sposobem unikni cia tej
sytuacji jest zmniejszenie pr dko ci
samochodu i zachowanie szczególnej
ostro no ci na mokrych nawierzchniach.
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JAZDA PRZEZ G BOK  WOD
W razie konieczno ci przejechania przez
g bok  wod  nale y sprawdzi , czy
g boko  przejazdu nie jest zbyt du a. Zbyt
szybki przejazd przez g bok  wod  mo e
spowodowa  dostanie si  wody do silnika
poprzez wlot powietrza, czego konsekwencj
mo e by  powa ne uszkodzenie.

CI GNI CIE PRZYCZEPY

Bezpiecze stwo i komfort u ytkownika
zale  od w a ciwego u ycia odpowiedniego
sprz tu. Nale y równie  unika  przeci enia
przyczepy oraz przekraczania innych
dopuszczalnych parametrów.
Maksymalna masa obci onej przyczepy,
któr  samochód mo e uci gn , zale y od
przeznaczenia i rodzaju zamontowanego
wyposa enia specjalnego. Przed prób
pod czenia przyczepy nale y sprawdzi , czy
samochód posiada odpowiedni osprz t.
W celu zamówienia i monta u zgodnego z
wymaganiami osprz tu holowniczego
nale y zwróci  si  do autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

UMIEJSCOWIENIE HAKA 
HOLOWNICZEGO ORAZ PUNKTÓW 
MOCOWANIA URZ DZENIA 
SPRZ GAJ CEGO (Jednostka: mm)

Z OSTRZE ENIE
Przy przeje d aniu przez g bok
wod  nale y przestrzega  poni szych
zalece :
• Nie przeje d a  przez wod , je eli

si ga ona tylko nieco poni ej
podwozia samochodu

• Jecha  jak najwolniej na wysokich
obrotach silnika i na najni szym
biegu.

Z OSTRZE ENIE
Je eli nie jest u ywane odpowiednie
wyposa enie i sposób jazdy nie jest
w a ciwy, mo na straci  kontrol  w czasie
ci gni cia przyczepy. Dla przyk adu,
je eli przyczepa jest zbyt ci ka, hamulce
mog  dzia a  niew a ciwie — albo nawet
wcale. Zarówno kierowca, jak i
pasa erowie mog  ulec powa nym
obra eniom. Mo na ci gn  przyczep
tylko po spe nieniu wszystkich warunków
podanych w tej cz ci. Nale y zwróci  si
do autoryzowanego serwisu Chevroleta
po porad  i informacje o sposobie
ci gni cia przyczepy przez ten samochód.
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HAK HOLOWNICZY Z OD CZANYM 
ZACZEPEM KULOWYM
Mocowanie g owicy zaczepu kulowego
1. Zdj  os on  g owicy zaczepu kulo-

wego i umie ci  j  w bezpiecznym
miejscu.

2. Upewni  si , czy g owica zaczep
kulowy jest gotowa do zamocowania.

• W o y  kluczyk blokuj cy g owicy
zaczep kulowy (4) w zamek g owicy
zaczepu kulowego (3).

• Obróci  kluczyk w dó  w po o enie
odblokowania.

• Wska nik na g owicy zaczepu kulo-
wego powinien by  koloru czerwonego
(1).

• Mi dzy ga k  a g owic  zaczepu kulo-
wego jest szczelina (2).

3. W o y  g owic  zaczepu kulowego (3)
do góry w mocowanie (1), a  styki (2) w
g owicy zaczepu kulowego znajd  si  w
gnie dzie mocowania g owicy zaczepu
kulowego.
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4. Nacisn  g owic  zaczepu kulowego (3)
wprzód i w dó , a  do jej zamocowania i
zablokowania na miejscu.
Wska nik na g owicy zaczepu kulowego
zmieni kolor na zielony (2), a styki
g owicy zaczepu kulowego (4) b d
osadzone w gnie dzie mocowania (1).

5. Przekr ci  kluczyk blokuj cy do góry,
aby zablokowa  g owic  zaczepu
kulowego na miejscu, a nast pnie wyj
kluczyk.

Sprawdzi , czy g owica zaczepu kulowego
jest w a ciwie zamocowana:
• Wska nik na g owicy zaczepu

kulowego jest zielony
• Mi dzy stykami na g owicy zaczepu

kulowego a gniazdem na mocowaniu
nie ma szczeliny.

• G owica zaczepu kulowego jest mocno
osadzona w mocowaniu.

• Kluczyk jest zablokowany w górnym
po o eniu.

• Kluczyk jest wyj ty z g owicy zaczepu
kulowego.

Zdejmowanie g owicy zaczepu 
kulowego
1. W o y  kluczyk blokuj cy g owic

zaczepu kulowego w zamek g owicy
zaczepu kulowego.

2. Obróci  kluczyk w dó  w po o enie
odblokowania.

3. Nacisn  d wigni  blokady g owicy
zaczepu kulowego.

4. Obróci  d wigni  do przodu o 1/4
obrotu.
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5. Podnie  i poci gn  g owic  zaczepu
kulowego na zewn trz, aby wyj  j  z
mocowania.

6. Za o y  os on  g owicy zaczepu
kulowego w obudow  mocowania.

ZA ADUNEK PRZYCZEPY
W a ciwy za adunek przyczepy wymaga
znajomo ci sposobu pomiaru masy
ca kowitej przyczepy i nacisku na hak
holowniczy. Masa ca kowita przyczepy
jest sum  masy samej przyczepy oraz jej
adunku. Mo na j  zmierzy  ustawiaj c

za adowan  przyczep  na wadze wozowej.
Nacisk na hak holowniczy to si a pionowa
wywierana na hak holowniczy przez
umieszczony na normalnej wysoko ci
dyszel w pe ni za adowanej przyczepy.
Si  t  mo na zmierzy  za pomoc  wagi
azienkowej.

Masa za adowanej przyczepy (masa
ca kowita przyczepy) nie powinna nigdy
przekracza  podanych warto ci.
Dopuszczalne obci enia przyczepy maj
zastosowanie przy pokonywaniu
wzniesie  o nachyleniu do 12%.
Obci enie tylnej osi po podczepieniu
przyczepy do w pe ni za adowanego
samochodu (w cznie z kierowc  i
pasa erami) nie mo e przekroczy
dopuszczalnego limitu.

Z OSTRZE ENIE
• G owica zaczepu kulowego musi

by  mocno osadzona w obudowie
sprz gu.

• G owica zaczepu kulowego musi
by  zablokowana a kluczyk musi
by  wyj ty.

• Holowanie przyczepy turystycznej/
baga owej jest dozwolone tylko po
prawid owym zamocowaniu g o-
wicy zaczepu kulowego. Je eli
prawid owe zamocowanie g owicy
zaczepu kulowego nie jest mo liwe,
nale y zwróci  si  do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
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Maksymalne limity obci enia
(jednostka: kg)

Z NIEBEZPIECZE STWO
Masa ca kowita samochodu z
przyczep  nie mo e przekroczy
dopuszczalnej masy ca kowitej
pojazdu.
Dopuszczalna masa ca kowita
samochodu to suma masy samego
samochodu, kierowcy, pasa erów,
baga u lub adunku oraz masy haka
holowniczego i nacisku na hak
holowniczy.

Z OSTRZE ENIE
Podczas ci gni cia przyczepy, trzeci
rz d foteli nie powinien by
zajmowany przez pasa erów.

2.4D 3.0D
Olej 
nap -
dowy

M/T

z 
hamulcami 1,500 - 2,000

bez 
hamulców 750 - 750

A/T

z 
hamulcami 1,500 1,700 1,700

bez 
hamulców 750 750 750

Z NIEBEZPIECZE STWO
Podane masy przyczepy maj  zasto-
sowanie do wysoko ci maks. 1 000 m
n.p.m.
Na wi kszych wysoko ciach nad
poziomem morza spada moc silnika,
przez co pe ne wykorzystanie
dopuszczalnego obci enia przy-
czepy w terenie górzystym mo e nie
by  mo liwe.
• Na wysoko ciach powy ej

1000 m n.p.m. nale y zmniejszy
maksymalnie dopuszczalne obci -
enie przyczepy o 10% na ka de

kolejne 1 000 m wysoko ci.
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HAMULCE PRZYCZEPY
W przypadku korzystania z hamulców
przyczepy turystycznej/baga owej nale y
przestrzega  wszystkich zalece  jej
producenta. Nigdy nie nale y mody-
fikowa  uk adu hamulcowego samochodu.

WIAT A PRZYCZEPY
Sprawdzi , czy przyczepa posiada
o wietlenie spe niaj ce wymagania prze-
pisów krajowych i lokalnych. Przed
ruszeniem sprawdzi  dzia anie wszystkich
wiate  przyczepy.

OPONY
Podczas holowania przyczepy nale y
dopilnowa , aby ci nienie w oponach by o
zgodne z warto ciami wskazanymi w
rozdziale 8.

A CUCHY ZABEZPIECZAJ CE
Pomi dzy samochodem a przyczep
nale y zawsze przeci gn  a cuchy
zabezpieczaj ce. Powinny one krzy owa
si  pod dyszlem przyczepy, aby nie opad
on na drog  w razie od czenia od haka
holowniczego. Sposób mocowania
a cuchów zabezpieczaj cych powinien

by  zgodny z zaleceniami producenta.
Nale y zawsze pozostawi  luz
umo liwiaj cy swobodne skr canie. Nie
dopu ci , aby a cuchy zabezpieczaj ce
ci gn y si  po nawierzchni drogi.

P YN HAMULCOWY
P yn hamulcowy nale y wymienia  co
roku, je eli wyst puj  nast puj ce
okoliczno ci.
• Cz ste ci gni cie przyczepy.
• Jazda w terenie pagórkowatym lub

górzystym.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Niew a ciwy sposób za adunku,
boczne podmuchy wiatru, prze-
je d aj ce obok du e ci arówki lub
nierówno ci drogi mog  powodowa
ko ysanie boczne lub oddzielenie
przyczepy.
• Zmniejszy  nacisk na hak

holowniczy poprzez odpowiednie
rozmieszczenie adunku w
przyczepie.

• Osobno zmierzy  na wadze mas
za adowanej przyczepy oraz nacisk
na hak holowniczy.

• Sprawdzi  w organie
rejestracyjnym danego kraju lub
regionu maksymaln  mas
ca kowit  zestawu drogowego.
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OLEJ DO AUTOMATYCZNEJ 
SKRZYNI BIEGÓW
Wymiana oleju skrzyni biegów nie jest
konieczna. Nie jest równie  wymagana
rutynowa kontrola oleju. Kontrola oleju
skrzyni biegów jest niezb dna tylko w
przypadku objawów wskazuj cych na
problemy z olejem.

ZALECENIA ODNO NIE JAZDY Z 
PRZYCZEP
Podczas ci gni cia przyczepy samochód
zachowuje si  inaczej ni  w warunkach
normalnej jazdy.
Ze wzgl dów bezpiecze stwa nale y
przestrzega  nast puj cych zalece :
• Przed rozpocz ciem jazdy z przyczep

w ruchu ulicznym prze wiczy
skr canie, hamowanie i cofanie z
przyczep . Nie ci gn  przyczepy w
ruchu ulicznym przy braku przekonania
o w asnych umiej tno ciach w zakresie
bezpiecznej obs ugi samochodu z
przyczep .

• Przed rozpocz ciem jazdy sprawdzi ,
czy o wietlenie przyczepy dzia a
prawid owo.

• Nie przekracza  pr dko ci 80km/godz.
lub maksymalnej pr dko ci

dopuszczalnej przepisami prawa ruchu
drogowego, zale nie od tego, która z
tych pr dko ci jest ni sza.

• Przy wje d aniu na wzniesienie nie
przekracza  pr dko ci 30km/godz. na
pierwszym biegu i 50km/godz. na
drugim biegu.

• Przy skr cie zwraca  uwag , czy ilo
miejsca jest wystarczaj ca do
wykonania manewru. Unika
gwa townych manewrów.

• Unika  gwa townego ruszania,
przyspieszania i hamowania.

• Unika  ostrych skr tów i zmian pasa
ruchu.

• Jecha  z umiarkowan  pr dko ci .
• Przy cofaniu zawsze zapewni  sobie

pomoc innej osoby.
• Uwzgl dni  odpowiednio d ug  drog

hamowania.
• Droga hamowania wyd u a si  podczas

ci gni cia przyczepy.
• Przed rozpocz ciem zje d ania ze

stromego lub d ugiego wzniesienia
zmniejszy  pr dko  i zredukowa  bieg.

• Unika  zbyt d ugotrwa ego lub zbyt
cz stego wciskania peda u hamulca, co
mo e spowodowa  przegrzanie
hamulców oraz zmniejszenie ich
skuteczno ci.

• Po zaparkowaniu zawsze zablokowa
ko a samochodu i przyczepy. Mocno
za czy  hamulec postojowy.

• Nie zaleca si  parkowania na stromych
zboczach.
Stanowczo zaleca si  unika
parkowania samochodu z przyczep  na
wzniesieniach.

• W przypadku zaj cia nieprzewidzianej
sytuacji, np. odczepienia dyszla
przyczepy, znajduj ce si  w pobli u
osoby mog  dozna  obra e  cia a, a
samochód i przyczepa mog  zosta
uszkodzone.

• Je eli osoba wyjmuj ca kliny spod kó
stanie bezpo rednio za przyczep , mo e
dozna  obra e . W przypadku po lizgu
hamulców lub obsuni cia si  dyszla,
przyczepa mo e stoczy  si  w dó .
Upewni  si , e osoba wyjmuj ca kliny
spod kó  stoi z boku przyczepy.

• Zapozna  si  z instrukcjami producenta
przyczepy.
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POKONYWANIE WZNIESIE
Przed rozpocz ciem zje d ania z d ugiego
lub stromego wzniesienia zmniejszy
pr dko  i zredukowa  bieg. Bez
zredukowania biegu mo e by  konieczne
intensywne korzystanie z hamulców, a  do
ich przegrzania i utraty skuteczno ci.
Przy podje d aniu na d ugie wzniesienie
zredukowa  bieg i zmniejszy  pr dko  do
oko o 70 km/godz. w celu ograniczenia
ryzyka przegrzania silnika i skrzyni
biegów.

PARKOWANIE NA WZNIESIENIACH
Stanowczo zaleca si  unika  parkowania
samochodu z przyczep  na wzniesieniach.
W przypadku zaj cia nieprzewidzianej
sytuacji, zestaw móg by zacz  si  toczy .
W konsekwencji tego znajduj ce si  w
pobli u osoby mog  dozna  obra e  cia a, a
samochód i przyczepa mog  zosta
uszkodzone.
Je eli jednak nie mo na unikn  zaparko-
wania na wzniesieniu, nale y przestrzega
nast puj cych zalece :
1. Wcisn  peda  hamulca za czaj c

hamulce kó , lecz jeszcze nie ustawia
d wigni zmiany biegów w po o eniu
postojowym (P) w przypadku auto-
matycznej skrzyni biegów lub na biegu w
przypadku manualnej skrzyni biegów.

2. Poprosi  inn  osob  o pod o enie
klocków klinowych pod ko a przyczepy.

3. Po pod o eniu klocków klinowych na
miejsce, zwalnia  peda  hamulca a ,
klocki klinowe przejm  obci enie.

4. Ponownie wcisn  peda  hamulca.
Nast pnie za czy  hamulec postojowy,
po czym ustawi  d wigni  zmiany
biegów w po o eniu postojowym (P) w
przypadku automatycznej skrzyni biegów
lub na pierwszym albo wstecznym biegu
w przypadku manualnej skrzyni biegów.

5. Zwolni  peda  hamulca.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Otwarcie szyby tylnej klapy, gdy
samochód ci gnie przyczep , mo e
spowodowa  przedostawanie si  do
wn trza tlenku w gla (CO). Jest on
gazem bezbarwnym i bezwonnym.
Mo e spowodowa  utrat  przytom-
no ci lub mier .
• Nie je dzi  z otwart  szyb  tylnej

klapy tylnej. Je eli nie mo na tego
unikn , zamkn  wszystkie
pozosta e szyby, w czy  wentylacj
w "TRYBIE NAWIEWU

WIE EGO POWIETRZA", otwo-
rzy  rodkowe i boczne wyloty
nawiewu powietrza i uruchomi
dmuchaw  na du ej pr dko ci.
(Zobacz has o "WENTYLACJA" w
indeksie).
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RUSZANIE PO ZAPARKOWANIU 
SAMOCHODU NA WZNIESIENIU
1. Wcisn  i przytrzyma  peda  hamulca

przez czas:
•uruchomienia silnika
•w czenia biegu i
•zwolnienia hamulca postojowego.

2. Zwolni  peda  hamulca.
3. Ruszy  powoli, oddalaj c nieco

przyczep  od klocków klinowych.
4. Zatrzyma  si  i poprosi  kogo  o

zabranie klocków klinowych.

PRZEGL DY SAMOCHODU 
U YTKOWANEGO Z PRZYCZEP
Samochód cz sto ci gn cy przyczep
wymaga cz stszych przegl dów
okresowych. Wi cej dodatkowych infor-
macji mo na znale  w harmonogramie
przegl dów, znajduj cym si  w ksi ce
serwisowej. Elementy, na które nale y
szczególnie zwraca  uwag , to olej do
przek adni automatycznej (uwa a , aby nie
przepe ni ), olej silnikowy, pasek
nap dowy, uk ad ch odzenia, p yn
hamulcowy i regulacja hamulców. Ka dy z
powy szych elementów zosta  opisany w
niniejszej Instrukcji obs ugi, a indeks u atwi
ich szybkie odszukanie. Zalecamy zapozna
si  ze stosownymi zaleceniami przed
wyruszeniem w drog  z przyczep .
Okresowo sprawdza  dokr cenie wszys-
tkich rub i nakr tek haka holowniczego.

GAZY SPALINOWE 
(TLENEK W GLA)
Gazy spalinowe zawieraj  tlenek w gla
(CO), który jest gazem bezbarwnym i
bezwonnym. D ugotrwa e nara enie na
dzia anie tlenku w gla mo e doprowadzi
do utraty przytomno ci i mierci.
W przypadku jakichkolwiek podejrze , e
gazy spalinowe przedostaj  si  do wn trza
samochodu, nale y niezw ocznie zwróci
si  do warsztatu celem dokonania prze-
gl du. Zalecamy korzystanie z us ug auto-
ryzowanego serwisu Chevroleta.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Aby unikn  przedostania si  tlenku
w gla do wn trza samochodu, nale y
sprawdza  uk ad wydechowy i nadwozie
zgodnie z nast puj cymi zaleceniami:
• Przy ka dej wymianie oleju.
• Ka dorazowo po zauwa eniu zmiany

odg osów pracy uk adu wydechowego.
• W przypadku uszkodzenia lub korozji

uk adu wydechowego, spodu nadwozia
b d  tylnej cz ci samochodu.

• Nie pozostawia  samochodu z
w czonym silnikiem w zamkni tych
lub niewentylowanych pomiesz-
czeniach, np. w gara ach. Wypro-
wadzi  samochód na wolne powietrze.

(Ci g dalszy)
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OCHRONA RODOWISKA

TECHNOLOGIA PRZYSZ O CI
Na etapie projektowania oraz w procesie
produkcji samochodu zastosowano
materia y nieszkodliwe dla rodowiska, w
znacznym stopniu nadaj ce si  do
powtórnego przetworzenia. Równie
stosowana technologia produkcji jest
przyjazna dla rodowiska.
Odpady produkcyjne poddawane s
recyklingowi, a odzyskane materia y
ponownie wykorzystywane. Zmniejszenie
ilo ci zu ywanej wody oraz energii
przyczynia si  do oszcz dzania zasobów
naturalnych.
Nowoczesna konstrukcja samochodu
oznacza tak e atwo  jego demonta u
oraz segregowania poszczególnych
rodzajów materia ów w celu ich
ponownego wykorzystania.
W produkcji nie u ywa si  surowców
takich, jak azbest czy kadm. W uk adzie
klimatyzacji stosowany jest czynnik
ch odniczy nie zawieraj cy freonu.

Z OMOWANIE SAMOCHODU
Informacje na temat z omowania samo-
chodu s  dost pne pod adresem inter-
netowym http://www.chevroleteurope.com

Z NIEBEZPIECZE STWO
(Ci g dalszy)
• Nie przebywa  w zaparkowanym

samochodzie z pracuj cym
silnikiem przed d u szy okres czasu.

• Po zatrzymaniu samochodu na
dowolny okres czasu na otwartej
przestrzeni ustawi  wentylacj  w
trybie nawiewu wie ego powietrza
w celu doprowadzenia do wn trza
samochodu powietrza z zewn trz.
(Zobacz has o "RECYRKULA-
CJA" w indeksie).

• Nie je dzi  z otwart  tyln  klap .
Je eli nie mo na tego unikn ,
zamkn  wszystkie szyby, ustawi
wentylacj  w trybie nawiewu
wie ego powietrza i uruchomi

dmuchaw  na du ej pr dko ci.
(Zobacz has o "RECYRKULA-
CJA" w indeksie).
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KRATKI NAWIEWU 
POWIETRZA
Boczne kratki nawiewu powietrza
Boczne kratki nawiewu powietrza
umo liwiaj  kierowanie strumienia
powietrza w okolice kierowcy i pasa era
z przodu lub na szyby boczne.

Wyloty nawiewu na szyb  przedni
Wyloty nawiewu na szyb  przedni  kieruj
strumie  powietrza na szyb  przedni ,
umo liwiaj c jej odszronienie.

rodkowe wyloty nawiewu
Regulowane rodkowe wyloty nawiewu
powietrza umo liwiaj  kierowanie
strumienia powietrza w dowoln  stron .

Wyloty nawiewu w przestrzeni na nogi
Wyloty nawiewu w przestrzeni na nogi
kieruj  strumie  powietrza w okolice stóp
kierowcy i pasa era z przodu.
Wyloty nawiewu na szyby w drzwiach 
przednich
Wyloty nawiewu na szyby drzwi przednich
kieruj  strumie  powietrza na szyby
boczne w celu ich odszronienia, g ównie w
okolicach lusterek zewn trznych.
Tylne kratki nawiewu powietrza
Ch odne lub ogrzewane powietrze jest
doprowadzane w okolice stóp pasa erów z
ty u za po rednictwem przewodu
przebiegaj cego pod przednimi fotelami.
Zamykanie rodkowych i bocznych 
kratek nawiewu powietrza
W celu zamkni cia przep ywu powietrza
przez wyloty nale y obróci  pokr t o
znajduj ce si  poni ej lub obok ka dego
wylotu nawiewu.
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PANEL STEROWANIA
1. Pokr t o regulacji temperatury.
2. Pokr t o regulacji pr dko ci dmuchawy.
3. Pokr t o wyboru trybu rozdzia u

powietrza.
4. Przycisk klimatyzacji (A/C).

5. Przycisk recyrkulacji powietrza.
6. Przycisk odszraniacza tylnej szyby i

lusterek zewn trznych.

POKR T O REGULACJI 
TEMPERATURY
Pokr t o regulacji temperatury umo liwia
ustawienie temperatury powietrza dop y-
waj cego do kabiny przez kratki nawiewu
powietrza.
Ustawienie pokr t a na niebieskim polu
powoduje dop yw ch odnego powietrza, a
na czerwonym – ogrzanego.
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POKR T O REGULACJI 
PR DKO CI DMUCHAWY
Intensywno  nap ywu powietrza mo na
regulowa  pokr t em regulacji pr dko ci
dmuchawy. Obrót pokr t a w praw
stron  powoduje zwi kszenie pr dko ci
obrotowej wirnika dmuchawy, a obrót w
lewo – jej zmniejszenie.
Pokr t o regulacji pr dko ci dmuchawy
nastawiane jest od pozycji wy czone do
stopnia 4.

POKR T O WYBORU TRYBU 
ROZDZIA U POWIETRZA
Pokr t o wyboru trybu rozdzia u
powietrza umo liwia wybranie sposobu
rozdzia u strumienia powietrza.
Pokr t o mo na ustawi  w jednym z
pi ciu po o e :

Przód  (W) 
Powietrze przep ywa przez rodkowe i
boczne kratki nawiewu.
Rozdzia  dwupoziomowy  (E)
Strumie  powietrza jest rozdzielany na
dwa sposoby.
Cz  powietrza przep ywa przez otwory
nawiewu w przestrzeni na nogi, a
pozosta a cz  przez rodkowe i boczne
kratki nawiewu.
Pod oga  (Q)
W tym trybie wi kszo  powietrza
przep ywa przez wyloty nawiewu w
przestrzeni na nogi. Cz  powietrza
zostanie równie  skierowana do wylotów
nawiewów szyby przedniej, wylotów
nawiewów bocznych i tylnych. Pod
przednimi fotelami nie nale y umieszcza
adnych przedmiotów, aby nie blokowa

dop ywu powietrza do tylnej cz ci
kabiny.
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Pod oga/Szyby  (S)
W tym trybie powietrze przep ywa przez
wyloty nawiewu na szyb  przedni , na
szyby boczne przednich drzwi i do
przestrzeni na nogi. Niewielka ilo
powietrza kierowana jest do wylotów
nawiewów bocznych.
Szyby  (N)
Wi ksza cz  powietrza przep ywa przez
wyloty nawiewu na szyb  przedni  i
szyby boczne przednich drzwi. Niewielka
ilo  powietrza kierowana jest do
wylotów nawiewów bocznych.

PRZYCISK TRYBU RECYRKULACJI
Przycisk ten nale y nacisn  w czasie
jazdy przy du ym zapyleniu lub
zadymieniu, a tak e w celu szybkiego
och odzenia lub ogrzania kabiny. Za wieci
si  wówczas kontrolka trybu recyrkulacji,
a powietrze z kabiny b dzie kr y  w
obiegu zamkni tym.
Ponowne naci ni cie przycisku trybu
recyrkulacji spowoduje nap yw do kabiny
powietrza z zewn trz. Kontrolka zga nie.
W przypadku korzystania z trybu
recyrkulacji przez d u szy okres czasu
szyby mog  ulec zaparowaniu. Nale y
wówczas ponownie nacisn  przycisk
trybu recyrkulacji w celu doprowadzenia
powietrza z zewn trz.

Z OSTRZE ENIE
Jazda przez d u szy czas z w czon
recyrkulacj  powietrza mo e dopro-
wadzi  do senno ci osób we wn trzu
pojazdu.
• W celu doprowadzenia powietrza

z zewn trz okresowo wy cza
recyrkulacj  powietrza.
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KLIMATYZACJA
Agregat ch odniczy uk adu klimatyzacji
och adza powietrze w kabinie samochodu
oraz usuwa z niego wilgo , kurz i py ki.
Po odpowiednim ustawieniu pokr t a
regulacji temperatury do kabiny
dop ywa  b dzie ogrzane powietrze,
nawet przy w czonej klimatyzacji.

PRZYCISK A/C W czanie klimatyzacji (A/C):
1. Uruchomi  silnik.
2. Nacisn  przycisk A/C. (Na

potwierdzenie dzia ania klimatyzacji
za wieci si  kontrolka)

3. Ustawi  pr dko  dmuchawy.

Wy czanie klimatyzacji (A/C):
Nacisn  ponownie przycisk A/C. (Kont-
rolka zga nie na potwierdzenie wy czenia
klimatyzacji).

UWAGA
Po zako czeniu jazdy z w czon
klimatyzacj  mo na czasem
zauwa y  skropliny pod komor
silnika. Jest to zjawisko normalne,
gdy  uk ad ch odzenia usuwa wilgo
z powietrza.

UWAGA
Poniewa  spr arka uk adu klima-
tyzacji korzysta z mocy silnika, po
jej w czeniu mo na zauwa y
niewielki spadek mocy i osi gów
samochodu.

Z OSTRZE ENIE
Korzystanie z uk adu klimatyzacji
podczas podjazdu na d ugie
wzniesienie lub przy du ym nat eniu
ruchu mo e spowodowa  przegrzanie
silnika. (zobacz has o „PRZE-
GRZANIE SILNIKA” w indeksie).
• Obserwowa  wska nik tempe-

ratury.
• Wy czy  klimatyzacj , je eli

wska nik zasygnalizuje prze-
grzanie silnika.

Nieprzestrzeganie powy szych
zalece  mo e doprowadzi  do uszko-
dzenia samochodu.

UWAGA
Klimatyzacja nie dzia a, gdy pokr t o
regulacji pr dko ci dmuchawy znaj-
duje si  w pozycji wy czonej (OFF).
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CH ODZENIE
Tryb maksymalnej intensywno ci 
ch odzenia
Aby uzyska  maksymaln  intensywno
ch odzenia przy wysokiej temperaturze
zewn trznej lub w przypadku pozosta-
wienia samochodu na s o cu przez d u szy
okres czasu:
1. Uchyli  lekko szyby w celu

wypuszczenia nagrzanego powietrza.
2. W czy  klimatyzacj . (Za wieci si

kontrolka)
3. Nacisn  przycisk recyrkulacji.

(Za wieci si  kontrolka)
4. Ustawi  pokr t o wyboru trybu

rozdzia u powietrza w po o eniu
PRZÓD (w).

5. Obróci  pokr t o regulacji temperatury
do oporu w lewo (pocz tek niebieskiego
pola).

6. Ustawi  pokr t o regulacji pr dko ci
dmuchawy na maksymaln  pr dko .

Normalne ch odzenie
1. W czy  przycisk klimatyzacji (A/C).

(Za wieci si  kontrolka)
2. Nacisn  przycisk recyrkulacji.

(Za wieci si  kontrolka)
3. Ustawi  pokr t o wyboru trybu

rozdzia u powietrza w po o eniu
PRZÓD (w) lub ROZDZIA
DWUPOZIOMOWY (e).

4. Ustawi  pokr t o regulacji temperatury
na niebieskim polu.

5. Pokr t em regulacji pr dko ci dmu-
chawy ustawi  dan  intensywno
nawiewu.

OGRZEWANIE
Maksymalna intensywno  ogrzewania
Tryb maksymalnej intensywno ci
ogrzewania umo liwia szybkie ogrzanie
kabiny. Nie nale y go u ywa  przez
d u szy okres czasu, gdy  powietrze stanie
si  nie wie e, a szyby mog  ulec
zaparowaniu. W celu usuni cia zapa-
rowania szyb nale y wy czy  recyr-
kulacj , co pozwoli na dop yw wie ego
powietrza.
Aby uzyska  maksymaln  intensywno
ogrzewania:
1. Wy czy  klimatyzacj .

(Kontrolka zga nie)
2. Nacisn  przycisk recyrkulacji.

(Za wieci si  kontrolka)
3. Ustawi  pokr t o wyboru trybu

rozdzia u powietrza w po o eniu
ROZDZIA  DWUPOZIOMOWY
(e) lub POD OGA (q).

4. Obróci  pokr t o regulacji temperatury
do oporu w prawo (koniec czerwonego
pola).

5. Pokr t em regulacji pr dko ci dmu-
chawy ustawi  maksymaln  intensyw-
no  nawiewu.
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Normalna intensywno  ogrzewania
1. Wy czy  klimatyzacj . (Kontrolka

zga nie)
2. Wy czy  recyrkulacj . (Kontrolka

zga nie)
3. Ustawi  pokr t o wyboru trybu

rozdzia u powietrza w po o eniu
POD OGA (q) lub ROZDZIA
DWUPOZIOMOWY (e).

4. Ustawi  pokr t o regulacji temperatury
na czerwonym polu.

5. Pokr t em regulacji pr dko ci dmu-
chawy ustawi  dan  intensywno
nawiewu.

WENTYLACJA
Rozdzia  dwupoziomowy
Tego ustawienia nale y u ywa  w
ch odne, lecz s oneczne dni. Cieplejsze
powietrze kierowane jest na stopy,
natomiast ch odne powietrze z zewn trz
na górn  cz  cia a.
Aby u y  takiego ustawienia:
1. Wy czy  przycisk recyrkulacji.

(Kontrolka zga nie)
2. Ustawi  pokr t o wyboru trybu

rozdzia u powietrza w po o eniu
ROZDZIA -DWUPOZIOMOWY
(e).

3. Pokr t em regulacji temperatury
ustawi  dan  temperatur .

4. Pokr t em regulacji pr dko ci dmu-
chawy ustawi  dan  intensywno
nawiewu.

Wentylacja
Aby skierowa  strumie  powietrza do
rodkowych i bocznych kratek nawiewu:

1. Wy czy  klimatyzacj . (Kontrolka
zga nie)

2. Wy czy  recyrkulacj . (Kontrolka
zga nie)

3. Ustawi  pokr t o wyboru trybu
rozdzia u powietrza w po o eniu
PRZÓD (w) lub ROZDZIA
DWUPOZIOMOWY (e).

4. Ustawi  pokr t o regulacji temperatury
na niebieskim polu.

5. Pokr t em regulacji pr dko ci dmu-
chawy ustawi  dan  intensywno
nawiewu.
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ODSZRANIANIE I USUWANIE 
ZAPAROWANIA SZYB
Odszranianie szyby przedniej:
1. Ustawi  pokr t o wyboru trybu

rozdzia u powietrza w po o eniu
SZYBY (n).

2. Ustawi  pokr t o regulacji temperatury
na czerwonym polu.

3. Pokr t em regulacji pr dko ci dmu-
chawy ustawi  najwi ksz  intensyw-
no  nawiewu, co pozwoli na szybkie
odszronienie szyby.

W celu unikni cia oszronienia szyby
przedniej i skierowania ogrzanego
powietrza do przestrzeni na nogi, nale y
ustawi  pokr t o wyboru trybu rozdzia u
powietrza w po o eniu STOPY/SZYBY
(s).

NAGRZEWNICA DODATKOWA
(TYLKO silnik wysokopr ny)
Nagrzewnica dodatkowa jest zasilana
pr dem elektrycznym i znajduje si  w
module klimatyzacji. Urz dzenie to pop-
rawia efekt ogrzewania poprzez wzrost
temperatury powietrza wpadaj cego do
kabiny pasa erskiej.

UWAGA
Po wybraniu trybu SZYBY (n) lub
POD OGA/SZYBY (s) nast puje
automatyczne w czenie klima-
tyzacji i powietrza zewn trznego,
przez co zwi ksza si  skuteczno
odszraniania.

Z OSTRZE ENIE
Ró nica pomi dzy temperatur
powietrza zewn trznego a tempe-
ratur  szyb mo e spowodowa  ich
zaparowanie, ograniczaj c widocz-
no .
• Przy wyj tkowo du ej wilgotno ci

powietrza zewn trznego nie usta-
wia  pokr t a rozdzia u powietrza
w po o eniu POD OGA/SZYBY
(s) lub SZYBY (n), gdy pokr t o
regulacji temperatury znajduje si
na niebieskim polu.

Mo e to doprowadzi  do wypadku, a
w konsekwencji do uszkodzenia
samochodu i obra e  cia a.
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AUTOMATYCZNE 
STEROWANIE 
OGRZEWANIEM, 
WENTYLACJ  I 
KLIMATYZACJ

OPIS OGÓLNY
Uk ad w pe ni automatycznej regulacji
temperatury (FATC) samoczynnie
kontroluje temperatur  we wn trzu auta i
zapewnia maksymalny komfort bez
wzgl du na panuj c  pogod , por  roku
czy temperatur  panuj c  na zewn trz.
Wybrana temperatura zostaje osi gni ta po
ustawieniu trybu AUTO.
Wymagana temperatura jest regulowana
sygna em czujnika temperatury wew-
n trznej, czujnika temperatury p ynu
ch odz cego, czujnika nas onecznienia i
czujnika temperatury otoczenia.

Czujnik nas onecznienia
Czujnik promieni s onecznych jest umiesz-
czony pomi dzy wylotami nawiewu na
szyb  przedni .
Czujnik ten wykrywa nat enie promieni
s onecznych przy pracy w trybie AUTO.

Czujnik temperatury
Informacja o temperaturze wewn trz
kabiny samochodu wykorzystywana jest
do okre lania wymaga  w zakresie
wentylacji przy pracy w trybie AUTO.

Z OSTRZE ENIE
Na czujniku nie nale y umieszcza
naklejek ani jakichkolwiek innych
przedmiotów. Mo e to spowodowa
wadliwe dzia anie czujnika.

Z OSTRZE ENIE
Czujnika temperatury nie nale y
zakrywa  naklejkami, poniewa  nie
b dzie funkcjonowa  prawid owo.
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PANEL WY WIETLACZA
1. Nastawa temperatury
2. Wska nik odszraniania
3. Wska nik wyboru trybu rozdzia u

powietrza
4. Wska nik uk adu klimatyzacji
5. Temperatura zewn trzna

6. Wska nik trybu AUTO
7. Wska nik trybu dop ywu powietrza z

zewn trz
8. Wska nik trybu recyrkulacji
9. Wska nik dzia ania dmuchawy
10.Wska nik pr dko ci dmuchawy

AUTOMATYCZNA REGULACJA 
TEMPERATURY
Gdy uk ad FATC pracuje w trybie AUTO,
wystarczy tylko ustawi  dan
temperatur  wewn trzn .
Przycisk AUTO
Po naci ni ciu przycisku AUTO tempe-
ratura wewn trzna b dzie regulowana
automatycznie w taki sposób, aby
zrówna a si  z temperatur  ustawion
przez u ytkownika. Uk ad b dzie automa-
tycznie sterowa  trybem rozdzia u
powietrza, pr dko ci  dmuchawy oraz
klimatyzacj  i recyrkulacj  powietrza.
Wska nik trybu AUTO pojawi si  na
wy wietlaczu DIC (Centrum infor-
macyjne kierowcy) znajduj cym si
po rodku tablicy rozdzielczej.

C7E4019B
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Ustawianie wybranej temperatury
Obraca  pokr t em regulacji temperatury
do momentu wy wietlenia danej
warto ci.
W prawo: Wy wietlana temperatura
wzrasta co 0,5°C (1°F).
W lewo: Wy wietlana temperatura maleje
co 0,5°C (1°F).
Temperatur  mo na ustawi  w zakresie od
18°C do 32°C.

Naci ni cie przycisku OFF spowoduje
wy czenie systemu.

REGULACJA R CZNA
Przycisk A/C
W cza i wy cza klimatyzacj . Po jego
naci ni ciu tryb AUTO zostanie
wy czony, a kontrolka zga nie.
Po w czeniu klimatyzacji (A) za wieci
si  kontrolka uk adu klimatyzacji.
Naci ni cie przycisku A/C powoduje
wy czenie klimatyzacji, a naci ni cie
przycisku OFF wy cza ca y system.
Zobacz „PRZYCISK A/C” we wcze -
niejszej cz ci tego rozdzia u.

UWAGA
Po ustawieniu temperatury na
warto  „HI” (maksymalna) lub
„Lo” (minimalna) dmuchawa b dzie
dzia a  przez ca y czas, nawet po
osi gni ciu zadanej temperatury.
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Zmiana wyboru trybu rozdzia u 
powietrza
Po naci ni ciu przycisku MODE tryb
AUTO zostanie wy czony, a tryb
rozdzia u powietrza b dzie si  zmienia
wed ug nast puj cego schematu: 
PRZÓD (w) h ROZDZIA
DWUPOZIOMOWY (e) h
POD OGA (q) h POD OGA/
SZYBY (s)
Aby uzyska  wi cej informacji na ten
temat, zobacz „POKR T O WYBORU
TRYBU ROZDZIA U POWIETRZA”
we wcze niejszej cz ci niniejszego
rozdzia u.

Przycisk trybu recyrkulacji
Umo liwia wybór trybu dop ywu powie-
trza z zewn trz lub recyrkulacji powietrza
wewn trznego.
Zobacz „PRZYCISK TRYBU RECYR-
KULACJI” we wcze niejszej cz ci tego
rozdzia u.

Pokr t o regulacji pr dko ci 
dmuchawy
Umo liwia regulacj  pr dko ci obrotowej
wentylatora dmuchawy.
Po obróceniu tego pokr t a tryb AUTO
zostanie wy czony.
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ODSZRANIANIE
Aby odszroni  przedni  szyb , nacisn
przycisk SZYBY (n). Tryb klimatyzacji i
dop ywu powietrza zewn trznego s
w czane automatycznie.
Za pomoc  pokr t a regulacji pr dko ci
dmuchawy ustawi  intensywno
nawiewu.
Tryb ten mo na anulowa  ponownie
naciskaj c przycisk odszraniania lub
przycisk klimatyzacji, pokr t o wyboru
trybu rozdzia u powietrza lub przycisk
AUTO.
Zobacz „ODSZRANIANIE I USUWANIE
ZAPAROWANIA SZYB” we wcze -
niejszej cz ci tego rozdzia u.

APS
APS (czujnik zanieczyszcze ) automa-
tycznie zasysa zewn trzne powietrze do
przedzia u pasa erskiego lub zmienia tryb
powietrza zewn trznego w tryb
recyrkulacji w celu odci cia dop ywu
spalin z zewn trz oraz zabezpiecza
powietrze w kabinie pasa erskiej przed
zanieczyszczeniami.
W celu w czenia tego trybu, wcisn
przycisk APS. Spowoduje to za wiecenie
si  kontrolki w przycisku.
Aby wy czy  funkcj , nacisn  przycisk
jeszcze raz. Kontrolka zga nie, co
potwierdzi, e tryb APS jest wy czony.

W przypadku korzystania z trybu APS
przez d u szy czas szyby mog  ulec
zaparowaniu. Je eli wyst pi zaparowanie,
wy czy  tryb APS i w czy  tryb
dop ywu powietrza zewn trznego.
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WSKA NIK TEMPERATURY 
ZEWN TRZNEJ
Temperatura zewn trzna jest wy wietlana
w centrum informacyjnym kierowcy.
Zobacz has o „CENTRUM INFOR-
MACYJNE KIEROWCY” w indeksie.
Czujnik temperatury znajduje si  w
okolicy przedniego zderzaka.
Ze wzgl du na umiejscowienie czujnika,
temperatura nawierzchni drogi lub ciep o
silnika mo e mie  wp yw na odczyt
temperatury w czasie jazdy z ma
pr dko ci  lub podczas pracy silnika na
biegu ja owym.

ZMIANA JEDNOSTEK 
TEMPERATURY
Aby zmieni  jednostk  temperatury,
nale y:
1. Nacisn  i przytrzyma  przycisk SET w

centrum informacyjnym kierowcy przez
ponad 2 sekundy. Jednostka temperatury
b dzie miga .

2. Nacisn  przycisk R lub C, aby
zmieni  jednostk  temperatury (°C f
°F).

ELEMENTY STEROWANIA 
KLIMATYZACJ  NA 
KIEROWNICY
E: Nacisn , aby zmieni  kierunek
nawiewu powietrza.
w9x: Nacisn , aby zwi kszy  lub
zmniejszy  pr dko  dmuchawy.

L7D2092A
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WSKAZÓWKI DOTYCZ CE 
OBS UGI UK ADU 
WENTYLACJI
W przypadku zaparkowania samochodu na
s o cu, przed w czeniem klimatyzacji
nale y uchyli  szyby.
W celu usuni cia zaparowania szyb przy
deszczowej pogodzie lub przy wysokiej
wilgotno ci powietrza, zmniejszy  wilgot-
no  poprzez w czenie klimatyzacji.
Przynajmniej raz w tygodniu w cza
klimatyzacj  na kilka minut, nawet zim
lub w przypadku, gdy jest ona u ywana
tylko sporadycznie. Zapewni to odpowie-
dnie smarowanie spr arki i uszczelek oraz
wyd u y okres u ytkowania uk adu klima-
tyzacji.
Jazda w ruchu ulicznym, wymagaj cym
cz stego zatrzymywania si , mo e obni y
sprawno  uk adu klimatyzacji.
Spr arka uk adu klimatyzacji nie dzia a,
gdy pokr t o regulacji pr dko ci dmu-
chawy znajduje si  w pozycji wy czonej
(OFF). 
Je eli samochód jest wyposa ony w filtr
uk adu klimatyzacji, niezb dna jest jego

odpowiednia obs uga okresowa. Zobacz
has o „FILTR UK ADU KLIMA-
TYZACJI” w indeksie. Filtr ten usuwa
kurz, py ki oraz inne lotne substancje
dra ni ce z powietrza doprowadzanego z
zewn trz.
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RADIOODTWARZACZ CD 
Z SYSTEMEM RDS
Przed pierwszym u yciem urz dzenia
nale y dok adnie zapozna  si  z
poni szymi instrukcjami.

Z OSTRZE ENIE
Bezpiecze stwo na drodze jest
bezwzgl dnie najwa niejsze. System
audio nale y obs ugiwa  tylko wtedy,
gdy pozwalaj  na to warunki dro-
gowe. Przed wyruszeniem w drog
nale y zapozna  si  z zasadami
obs ugi systemu audio. Zawsze musi
istnie  mo liwo  us yszenia w
samochodzie syreny policyjnej, stra y
po arnej czy karetki pogotowia.
Dlatego te  g o no  systemu audio
nale y ka dorazowo ustawia  na
rozs dnym poziomie.

Z OSTRZE ENIE
System audio mo e ulec uszkodzeniu
podczas uruchamiania silnika za
pomoc  przewodów rozruchowych.
Dlatego nale y go wcze niej
wy czy .

<Bez Nawigacji>
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1. Przycisk Power

Gdy zasilanie jest w czone:
Krótkie naci ni cie:uaktywnia lub wy -
cza funkcj  ca kowitego wyciszenia
d wi ku.
D ugie naci ni cie:wy cza system audio.
Gdy zasilanie jest wy czone:
Naci ni cie tego przycisku powoduje
w czenie zasilania.

2. Przycisk Volume
Regulacja nat enia i barwy d wi ku w
trybie regulacji d wi ku.

3. Przycisk BLUETOOTH
S u y do wyboru funkcji BLUETOOTH
widocznych na wy wietlaczu.

4. Przycisk TP/INFO
Krótkie naci ni cie: Ustawienie odbioru
komunikatów o ruchu drogowym.
D ugie naci ni cie: Powoduje wy -
wietlenie podstawowych informacji
dotycz cych uaktywnianych trybów i
funkcji. Pokazywane s  tak e informacje
o odbieranej stacji radiowej i odtwarzanej
p ycie.

<Z Nawigacj >
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5. Przycisk CD/AUX
Umo liwia zmian  trybu CD na AUX
lub odwrotnie.

6. Przycisk GGTUNE
W trybie radioodtwarzacza s u y do
wybierania stacji radiowej (strojenie w
dó ).
W trybie odtwarzacza CD s u y do
przeszukiwania odtwarzanej p yty do
ty u.

7. Przycisk HHTUNE
W trybie radioodtwarzacza s u y do
wybierania stacji radiowej (strojenie w
gór ).
W trybie odtwarzacza CD s u y do
przeszukiwania odtwarzanej p yty do
przodu.

8. Przycisk EJECT
S u y do wysuwania p yty z odtwa-
rzacza.

9. Przyciski wyboru funkcji
S u  do wybierania funkcji widocznych
na wy wietlaczu.

10.Przycisk DIR
S u y do wsuwania p yty w odtwarzacz.

11.Przycisk |GSEEK
Krótkie naci ni cie: Umo liwia wyszu-
kanie kolejnej s yszalnej stacji o wy szej
cz stotliwo ci.

D ugie naci ni cie: Umo liwia u ycie
funkcji automatycznego zapisu stacji.

12.Przycisk H| SEEK
Krótkie naci ni cie: Umo liwia wyszu-
kanie poprzedniej s yszalnej stacji o
ni szej cz stotliwo ci.
D ugie naci ni cie: Umo liwia u ycie
funkcji automatycznego zapisu stacji.

13.Przycisk BAND (bez Nawigacji)
Umo liwia prze czanie mi dzy zakre-
sami AM i FM.
Przycisk BAND/MEDIA (z Nawigacj )
Krótkie naci ni cie: Umo liwia
prze czanie mi dzy zakresami AM i
FM.
D ugie naci ni cie: Umo liwia
prze czanie mi dzy funkcjami A/NAVI.

14.Przycisk FAV Powoduje przej cie do
kolejnej grupy zaprogramowanych stacji
radiowych.

15.Przycisk MENU SOUND
S u y do wybierania trybów zmiany
charakterystyki d wi ku, regulacji
g o no ci przód-ty  oraz lewo-prawo.

W CZANIE I WY CZANIE 
SYSTEMU
W czanie

Nacisn  przycisk [POWER], aby
w czy  zasilanie radioodtwarzacza.

Wy czanie
Nacisn  i przytrzyma  przycisk
[POWER] przez ponad 1 sekund , aby
wy czy  w czony radioodtwarzacz.

WYCISZANIE D WI KU
Nacisn  przycisk [POWER], aby wyciszy
d wi k we w czonym radioodtwarzaczu.

REGULACJA G O NO CI
Obróci  pokr t o regulacji g o no ci w
prawo, aby zwi kszy  nat enie d wi ku.
Obróci  pokr t o regulacji g o no ci w
lewo, aby zmniejszy  nat enie d wi ku.
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REGULACJA BARWY D WI KU

Regulacja niskich tonów
Nacisn  przycisk [AUDIO], aby
wy wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"Bass" i obróci  pokr t o [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

Regulacja rednich tonów
Nacisn  przycisk [AUDIO], aby
wy wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"Mid" i obróci  pokr t o [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

Regulacja tonów wysokich
Nacisn  przycisk [AUDIO], aby
wy wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"Treb" i obróci  pokr t o [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

Funkcja regulacji tonów przód-ty
Nacisn  przycisk [AUDIO], aby
wy wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"Fad" i obróci  pokr t o [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

Wybór zaprogramowanych ustawie  
korektora
Nacisn  przycisk [AUDIO], aby
wy wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„P EQ”, aby wy wietli  menu zapro-
gramowanych ustawie  korektora.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod
wybranym trybem korektora.
Aby anulowa  wybrane ustawienia korek-
tora, nacisn  ponownie przycisk pod
opcj  [P-EQ] w opisany sposób.
Dost pne s  nast puj ce tryby korektora:
POP, Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.

TRYB ODBIORNIKA 
RADIOWEGO

WYBÓR TRYBU RADIOODBIORNIKA
Nacisn  przycisk [BAND], aby przej  z
innego trybu do trybu radioodbiornika.

ZMIANA ZAKRESU
Prze czenie mi dzy zakresami AM i FM
nast puje po ka dym naci ni ciu przycisku
[BAND] (lub BAND/MEDIA).

R CZNE DOSTRAJANIE W GÓR /W 
DÓ
Nacisn przycisk [GGTUNE]/
[HHTUNE], aby zwi kszy /zmniejszy
cz stotliwo .
Po ka dym naci ni ciu
przycisku [GGTUNE]/[HHTUNE]
cz stotliwo  wzrasta/maleje o 1 poziom.

AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE W 
GÓR /W DÓ
W celu automatycznego wyszukania
kolejnej/poprzedniej stacji nacisn
przycisk [|GSEEK]/[H|SEEK].
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PAMI  ULUBIONYCH STACJI
Dost pnych jest 6 stron pami ci do
zaprogramowania ulubionych stacji, co
daje mo liwo  zapisania 48 stacji na
pa mie AM lub FM.
W celu zaprogramowania stacji, nale y:

Krok 1: Odszuka  dan  stacj ,
korzystaj c z funkcji wyszukiwania lub
przycisku r cznego strojenia.
Krok 2: Wybra  stron  pami ci,
naciskaj c przycisk [FAV].
Krok 3: Nacisn  i przytrzyma  przez
ponad 1 sekund  przycisk funkcyjny z
cyfr , pod któr  ma zosta  zapisana
stacja.

Wed ug powy szej procedury w pami ci
mo na zapisa  48 ulubionych stacji.

W CZANIE ODBIORU 
ULUBIONYCH STACJI
Ulubione stacje zaprogramowane w
pami ci mo na wywo a  wed ug poni szej
procedury:

Krok 1: Wybra  stron  pami ci,
naciskaj c przycisk [FAV].
Krok 2: Nacisn  przycisk funkcyjny,
odpowiadaj cy numerowi, pod którym
zaprogramowana jest wybrana stacja.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO 
ZAPAMI TYWANIA STACJI

Automatyczne zapami tywanie stacji
D ugo nacisn  przycisk [|GSEEK] lub 
[H|SEEK]. Odbiornik radiowy automa-
tycznie wyszuka i zapisze w pami ci
12 stacji.

FUNKCJA RDS

W czanie/wy czanie funkcji AF
Funkcja AF dostraja radioodbiornik do
stacji o najlepszym sygnale.
Nacisn  przycisk Menu w trybie
odbiornika radiowego, aby zosta o
wy wietlone menu odbiornika.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RDS”, aby zosta o wy wietlone menu
funkcji RDS.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„AF”.
Spowoduje to odpowiednio w czenie lub
wy czenie funkcji AF.
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W czanie/wy czanie 
automatycznego prze czania na 
rozg o nie regionalne
Funkcja automatycznego prze czania na
rozg o nie regionalne powoduje auto-
matyczne dostrojenie odbiornika radio-
wego do rozg o ni regionalnej.
Nacisn  przycisk Menu w trybie
odbiornika radiowego, aby zosta o
wy wietlone menu odbiornika.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RDS”, aby zosta o wy wietlone menu
funkcji RDS.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„REG”.
Spowoduje to odpowiednio w czenie lub
wy czenie funkcji rozg o ni regionalnych.

Odbiór komunikatów o ruchu 
drogowym
Aby ods uchiwa  komunikaty o ruchu
drogowym, nacisn  przycisk [TP/INFO]
– odbiornik radiowy w czy komunikaty
o ruchu drogowym.
Aby wy czy  komunikaty o ruchu
drogowym, nacisn  przycisk [TP/INFO],
gdy radio znajduje si  w trybie komu-
nikatów o ruchu drogowym.

Wyszukiwanie stacji nadaj cej 
komunikaty o ruchu drogowym
Naci ni cie przycisku [TP/INFO], gdy
odbierana jest stacja, na której nie s
nadawane komunikaty o ruchu
drogowym, spowoduje wyszukanie
najbli szej stacji, na której s  nadawane
takie komunikaty.

ODTWARZANIE P YT CD
Po wsuni ciu ka dej p yty CD na
wy wietlaczu pojawi si  napis „Radio”, a
podczas adowania p yty b dzie widoczny
napis „File check”.
Z chwil  rozpocz cia odtwarzania na
wy wietlaczu pojawi si  nazwa i numer
utworu.
Po wy czeniu zap onu lub radio-
odtwarzacza urz dzenie pozostanie w
trybie odtwarzacza p yt CD. Po w czeniu
zap onu p yt  CD znajduj c  si  w
odtwarzaczu mo na odtworzy  dopiero po
w czeniu radioodtwarzacza. Po w czeniu
zap onu oraz radioodtwarzacza i wybraniu
trybu odtwarzacza CD p yta b dzie
odtwarzana od miejsca, w którym
nast pi o zatrzymanie.
Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu
mo na umie ci  pojedyncze p yty CD o
rednicy 8 cm. Pe nowymiarowe oraz ma e

p yty CD wsuwa si  w taki sam sposób.
Podczas odtwarzania p yty CD-R jako
d wi ku mo e ulec pogorszeniu w wyniku
nieodpowiedniej jako ci no nika,
niew a ciwej metody zapisu p yty, s abej
jako ci nagranych plików b d  post po-
wania z p yt . Mo e doj  do
przeskakiwania d wi ku, a tak e pro-
blemów z odszukaniem danego utworu i
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wsuwaniem/wysuwaniem p yty. W takiej
sytuacji nale y sprawdzi  powierzchni
p yty. Uszkodzona p yta CD, np. pop kana
lub porysowana, nie b dzie prawid owo
odtwarzana. Je eli powierzchnia p yty jest
zabrudzona, zobacz cz  „Post powanie z
p ytami CD”.
Je li na p ycie nie ma widocznych
uszkodze , nale y sprawdzi  odtwarzacz,
wsuwaj c nieuszkodzon  p yt .
Na p yty nie nale y nakleja  adnych
etykiet, poniewa  mog yby one utkn  w
odtwarzaczu. W przypadku p yt nagranych
na komputerze, które wymagaj  opisu,
najlepiej opisa  p yt  specjalnym
pisakiem. Je eli na wy wietlaczu pojawi si

komunikat o b dzie, zobacz „Komunikaty
odtwarzacza CD” w dalszej cz ci.

WYBÓR TRYBU ODTWARZACZA CD
Nacisn  przycisk [CD/AUX], aby przej
z innego trybu do trybu odtwarzania p yty.

ADOWANIE P YTY
Wsun  p yt  w szczelin  opisem do góry.
Radioodtwarzacz automatycznie wci gnie
p yt  i rozpocznie odtwarzanie.

WYSUWANIE P YTY CD
Nacisn  przycisk [EJECT]: p yta
wysunie si  z radioodtwarzacza.
Wyj  p yt  z tacki.

WSTRZYMANIE
Nacisn  przycisk [CD/AUX], aby
wstrzyma  odtwarzanie p yty CD.
Na ekranie b dzie miga  napis
„PAUSE”.
Aby wznowi  odtwarzanie, ponownie
nacisn  przycisk [CD/AUX].
Je eli do radioodtwarzacza jest pod czone
urz dzenie zewn trzne, funkcja wstrzymy-
wania odtwarzania nie dzia a.

NAST PNY/POPRZEDNI UTWÓR
Nacisn przycisk [GGTUNE]/
[HHTUNE], aby odtworzy  nast pny/
poprzedni utwór.

NAST PNY/POPRZEDNI KATALOG
Nacisn przycisk [|GSEEK]/
[H|SEEK], aby odtworzy  nast pny/
poprzedni utwór.

Z UWAGA

Naklejanie etykiet na p yty,
wsuwanie kilku p yt na raz i
podejmowanie prób odtwarzania
porysowanych lub uszkodzonych
p yt mo e spowodowa  uszkodzenie
odtwarzacza CD. Korzystaj c z
odtwarzacza CD, u ywa  wy cznie
odpowiednio oznakowanych p yt w
dobrym stanie, wsuwa  tylko jedn
p yt  jednocze nie oraz utrzymywa
odtwarzacz i szczelin  na p yty w
czysto ci.
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SZYBKIE PRZESZUKIWANIE DO 
PRZODU/DO TY U
Nacisn  i przytrzyma  przycisk 
[GGTUNE]/[HHTUNE], aby przeszuka
utwór do przodu/do ty u.

RPT (POWTÓRZENIE)
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RPT”, aby odtwarza  ci gle bie cy
utwór.
W celu wy czenia powtarzania ponownie
nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RPT”.

RDM (LOSOWO):
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RDM”, aby odtwarza  utwory w
kolejno ci losowej.
W celu wy czenia powtarzania ponownie
nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RDM”.

INT (PRZESZUKIWANIE):
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„INT”, aby odtworzy  kolejno pierwsze
sekundy wszystkich utworów.
W celu wy czenia powtarzania ponownie 
nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj  
„INT”.

ODTWARZANIE P YT Z 
UTWORAMI W FORMACIE 
MP3/WMA

FORMAT MP3/WMA
W przypadku nagrywania na komputerze
p yty z utworami w formacie MP3/WMA:
• Nale y zapisa  pliki MP3/WMA na

p ycie CD-R.
• Nie nale y umieszcza  na jednej p ycie

standardowych plików audio oraz
plików MP3/WMA.

• Nale y si  upewni , e pliki MP3/
WMA maj  rozszerzenia "mp3" lub
"wma". W przeciwnym razie pliki
mog  nie zosta  odtworzone.

• Pliki nale y nagra  ze sta  lub zmienn
przep ywno ci  danych. Je eli utwory
zostan  nagrane przy zastosowaniu
znaczników ID3 w wersji 1 b d 2, na
wy wietlaczu b dzie widoczny tytu
utworu, nazwa wykonawcy i tytu  p yty.

• Nale y utworzy  struktur  folderów,
która u atwi wyszukiwanie utworów w
czasie jazdy. Utwory nale y pogru-
powa  wed ug albumów, tworz c
osobny folder dla ka dego albumu. W
ka dym folderze lub albumie mo e si
znajdowa  najwy ej 18 utworów.
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• W przypadku nagrywania p yty MP3/
WMA w trybie wielosesyjnym nale y
pami ta  o sfinalizowaniu p yty.
Najlepiej od razu nagra  p yt  w
ca o ci.

Odtwarzacz jest w stanie odczyta  i
odtworzy  maksymalnie 50 folderów, 5
sesji i 999 plików. D ugie nazwy plików i
folderów niepotrzebnie zajmuj  miejsce na
p ycie. Dlatego nale y ograniczy  d ugo
nazw plików i folderów. Mo na równie
odtwarza  p yty z plikami MP3/WMA,
które nagrano bez tworzenia folderów.
System mo e obs ugiwa  do 8 poziomów
folderów, jednak t  struktur  warto
upro ci  do minimum, aby ograniczy
stopie  skomplikowania i zamieszanie
podczas wyszukiwania konkretnego
folderu w trakcie odtwarzania p yty. Je eli
na p ycie znajdzie si  wi cej ni  50
folderów, 5 sesji i 999 plików, odtwarzacz
umo liwi nawigacj  w zakresie
maksymalnej liczby folderów, sesji i
plików: wszystkie elementy przekra-
czaj ce limity b d  pomijane.

KATALOG G ÓWNY
Katalog g ówny jest traktowany jako
folder. Je eli znajduj  si  w nim
skompresowane pliki audio, zostanie
wy wietlona nazwa katalogu ROOT.
Dost p do wszystkich plików w katalogu
g ównym jest mo liwy przed przej ciem
do wszystkich innych katalogów.

PUSTY KATALOG LUB FOLDER
Je eli katalog g ówny lub jeden z folderów
w strukturze zawiera wy cznie foldery/
podfoldery bez skompresowanych plików,
odtwarzacz przejdzie do nast pnego
folderu w strukturze, który zawiera takie
pliki. Nazwa i numer pustego folderu nie
zostan  wy wietlone.

Brak folderów
Je eli na p ycie CD znajduj  si  tylko
skompresowane pliki, zostan  one
umieszczone w katalogu g ównym. W
przypadku takich p yt CD funkcja
wybierania nast pnego i poprzedniego
folderu nie b dzie dzia a . Nazwa folderu
b dzie wy wietlana jako ROOT.
Je eli na p ycie CD znajduj  si  tylko
skompresowane pliki audio, a nie ma
adnych folderów, pliki zostan

umieszczone w katalogu g ównym. Nazwa
folderu b dzie wy wietlana jako ROOT.

KOLEJNO  ODTWARZANIA
Utwory s  odtwarzane w nast puj cej
kolejno ci:
• Odtwarzanie rozpoczyna si  od pierw-

szego utworu w katalogu g ównym.
• Po odtworzeniu wszystkich utworów z

katalogu g ównego pliki b d  odtwa-
rzane zgodnie z numeracj .

• Po odtworzeniu ostatniego utworu z
ostatniego katalogu, urz dzenie zacznie
odtwarza  pierwszy utwór z pierwszego
folderu w katalogu g ównym.
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SYSTEM I NAZWY PLIKÓW
Wy wietlany jest tytu  utworu zapisany w
znaczniku ID3. Je eli tytu  utworu nie
zosta  zapisany w znaczniku ID3, b dzie
wy wietlana nazwa pliku bez rozszerzenia
(takiego jak MP3/WMA).
Tytu y utworów przekraczaj ce 32 znaki
lub 4 strony b d  skracane. Na wy wiet-
laczu nie b d  widoczne cz ci wyrazów z
ostatniej strony tekstu ani rozszerzenia
nazw plików.

ODTWARZANIE PLIKÓW MP3/WMA
Po w czeniu zap onu lekko wsun  p yt
w szczelin  etykiet  do góry. Odtwarzacz
wci gnie p yt , po czym zostanie
wy wietlony napis "Loading", "File
check", a nast pnie MP3  lub WMA.
Powinno nast pi  rozpocz cie odtwarzania
p yty. P yty nie mo na wsun  przy
wy czonym zasilaniu akcesoriów.
W miar  odtwarzania kolejnych plików na
wy wietlaczu b d  widoczne numery
cie ek i tytu y utworów.

Po wy czeniu zap onu lub radio-
odtwarzacza urz dzenie pozostanie w
trybie odtwarzacza p yt CD. Po w czeniu
zap onu p yt  CD mo na odtworzy
dopiero po w czeniu radioodtwarzacza.
Po w czeniu zap onu oraz radio-
odtwarzacza i wybraniu trybu odtwarzacza
CD p yta b dzie odtwarzana od miejsca, w
którym nast pi o zatrzymanie.
Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu
mo na umie ci  pojedyncze p yty CD o
rednicy 8 cm. Pe nowymiarowe oraz ma e

p yty CD wsuwa si  w taki sam sposób.
Podczas odtwarzania p yty CD-R jako
d wi ku mo e ulec pogorszeniu w wyniku
nieodpowiedniej jako ci no nika,
niew a ciwej metody zapisu p yty, s abej
jako ci nagranych plików b d  post po-
wania z p yt . Mo e doj  do przeska-
kiwania d wi ku, a tak e problemów z
odszukaniem danego utworu i wsu-
waniem/wysuwaniem p yty. W takiej
sytuacji nale y sprawdzi  powierzchni
p yty. Uszkodzona p yta CD, np. pop kana
lub porysowana, nie b dzie prawid owo
odtwarzana. Je eli powierzchnia p yty jest
zabrudzona, zobacz cz  Post powanie z
p ytami CD.

Je li na p ycie nie ma widocznych
uszkodze , nale y sprawdzi  odtwarzacz,
wsuwaj c nieuszkodzon  p yt .
Na p yty nie nale y nakleja  adnych
etykiet, poniewa  mog yby one utkn  w
odtwarzaczu. W przypadku p yt nagranych
na komputerze, które wymagaj  opisu,
najlepiej opisa  p yt  specjalnym
pisakiem.

Z UWAGA

Naklejanie etykiet na p yty, wsu-
wanie kilku p yt na raz i
podejmowanie prób odtwarzania
porysowanych lub uszkodzonych p yt
mo e spowodowa  uszkodzenie
odtwarzacza CD. Korzystaj c z
odtwarzacza CD, u ywa  wy cznie
odpowiednio oznakowanych p yt w
dobrym stanie, wsuwa  tylko jedn
p yt  jednocze nie oraz utrzymywa
odtwarzacz i szczelin  na p yty w
czysto ci.
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Je eli na wy wietlaczu pojawi si
komunikat o b dzie, zobacz "Komuni-
katy odtwarzacza CD" w dalszej cz ci.
Podczas odtwarzania plików MP3/WMA
wszystkie funkcje odtwarzacza CD z
wyj tkiem poni szych dzia aj  tak samo.
Zobacz "Odtwarzanie p yt CD" we
wcze niejszej cz ci.

TRYB CA EGO FOLDERU/
KATALOGU
Po wybraniu trybu ca ego folderu funkcje
powtarzania, przeszukiwania oraz
odtwarzania w kolejno ci losowej dotycz
ca ego folderu.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"ALL" , napis "Al"  na wy wietlaczu
zostanie zast piony napisem "DIR". 
W celu wy czenia trybu katalogu pono-
wnie nacisn  przycisk funkcyjny pod
opcj  "DIR".

WY WIETLANIE INFORMACJI 
FORMATU ID3 TAG
Nacisn  przycisk [TP/INFO], aby
wy wietli  informacje dotycz ce bie cych
plików, zapisane w znacznikach ID3.

KOMUNIKATY 
ODTWARZACZA CD
CHECK CD: Wy wietlenie tego komuni-
katu lub wy czenie odtwarzacza CD mo e
by  spowodowane jedn  z nast puj cych
przyczyn:
• Odtwarzacz rozgrza  si  do wysokiej

temperatury. Po ostygni ciu odtwarzacz
powinien dzia a  normalnie.

• Droga jest bardzo wyboista. Po
wjechaniu na równiejsz  nawierzchni
drogi odtwarzacz powinien dzia a  nor-
malnie.

• P yta CD jest zabrudzona, porysowana,
mokra lub zosta a w o ona odwrotnie.

• Powietrze jest bardzo wilgotne. W
takim wypadku nale y odczeka  mniej
wi cej godzin  i ponowi  prób .

• Niezgodny format p yty CD. Zobacz
„Format MP3” we wcze niejszej cz ci
niniejszego rozdzia u.

• Móg  wyst pi  problem podczas
nagrywania p yty.

• Etykieta p yty mog a utkn  w
odtwarzaczu.

Je eli p yta nie jest odtwarzana prawid owo
z innego powodu, nale y w czy  spraw-
dzon  p yt .
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Je eli okre lony b d si  powtarza lub nie
mo na go skorygowa , nale y skontak-
towa  si  z przedstawicielem handlowym.
Je eli na wy wietlaczu widoczny jest
komunikat o b dzie, nale y go spisa  i
przekaza  przedstawicielowi handlowemu
w momencie zg aszania usterki.

TRYB AUX
Radioodtwarzacz jest wyposa ony w
dodatkowe gniazdo wej ciowe typu jack (o
rednicy 3,5 mm), znajduj ce si  na dole

po prawej stronie panelu g ównego.
Nie jest to wyj cie audio, dlatego nie
nale y do niego pod cza  s uchawek.
Do gniazda mo na jednak pod czy
zewn trzne ród o d wi ku, takie jak iPod,
laptop, odtwarzacz MP3, zmieniacz p yt
CD lub odbiornik XM™itd.

WYBÓR TRYBU AUX
Nacisn  przycisk [CD/AUX], aby przej
z innego trybu odtwarzania.
Je eli gniazdo zewn trzne typu jack nie
wykryje obecno ci wtyku, tryb AUX
zostanie zablokowany.

ZABEZPIECZENIE
Zabezpieczenie chroni radioodtwarzacz
przed kradzie .
Zabezpieczenie polega na zarejestrowaniu
kodu identyfikacyjnego, który b dzie
wymagany do odblokowywania
urz dzenia. Je li system audio zostanie
skradziony lub zamontowany w innym
samochodzie, nie b dzie dzia a .
Ustawianie zabezpieczenia (rejestrowanie
kodu identyfikacyjnego)
Wy czy  urz dzenie.
INacisn przycisk [POWER], przy-

trzymuj c jednocze nie wci ni ty
przycisk [TP/INFO] oraz lewy skrajny
przycisk funkcyjny.

Zostanie uaktywniony tryb rejestracji kodu
identyfikacyjnego, a na wy wietlaczu
pojawi  si  cyfry od 1 do 6.
INaciskaj c przyciski wyboru funkcji

pod pozycjami 1 – 6 na wy wietlaczu,
wprowadzi  czterocyfrowy kod
identyfikacyjny.

INacisn  przycisk [POWER].
Kod identyfikacyjny zostanie zarejestro-
wany i wy czy si  zasilanie systemu
audio.
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WY CZANIE BLOKADY
Wy czy  urz dzenie.
INacisn  przycisk [POWER],

przytrzymuj c jednocze nie wci ni ty
przycisk [TP/INFO] oraz lewy skrajny
przycisk funkcyjny.

Zostanie uaktywniony tryb rejestracji kodu
identyfikacyjnego, a na wy wietlaczu
pojawi  si  cyfry od 1 do 6.
INaciskaj c przyciski wyboru funkcji

pod pozycjami "1 – 6 " na
wy wietlaczu, wprowadzi  cztero-
cyfrowy kod identyfikacyjny.

INacisn  przycisk [POWER].
Je eli wprowadzony zostanie poprawny
kod, blokada zostanie usuni ta i system
audio zostanie wy czony.

TRYB BLUETOOTH

BLUETOOTH
Nacisn  przycisk [BLUETOOTH].
Nast pi przej cie do procedury wyszuki-
wania powi zanych urz dze .

Procedura wyszukiwania 
powi zanych urz dze
Krok 1: Nacisn  przycisk pod napisem
"WYSZUKIWANIE URZ DZE " na
wy wietlaczu.
Krok 2: Odszuka  i wybra  nazw
urz dzenia "CAR AUDIO" w menu

czno ci Bluetooth telefonu.
Na wy wietlaczu powinna by  widoczna
przez 3 sekundy nazwa pod czonego
urz dzenia.
Po zako czeniu procedury czenia system
audio powinien prze czy  si  z powrotem
na "Wybór trybu" i powinien pojawi  si
napis "BT".

Wykonywanie po cze
Krok 1: Nacisn  przycisk pod napisem
"Po czenie" na wy wietlaczu.
Krok 2: Nacisn  przycisk pod napisem
"Ostatnie po czenie" na wy wietlaczu.
System audio powinien wy wietla  napis
" czenie…" oraz "Po czony".

UWAGA
Gdy kod zostanie zdefiniowany,
konieczne b dzie ka dorazowe
wprowadzanie go przy w czaniu
systemu audio. Dlatego nale y go
zapami ta .
Je eli 10 razy pod rz d zostanie
wprowadzony b dny kod, system
audio zostanie ca kowicie zablo-
kowany na oko o godzin . Po up ywie
tego czasu mo liwe b dzie podj cie
kolejnej próby wprowadzenia kodu
zabezpieczaj cego.
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Po czenie przychodz ce
System audio powinien wy wietla  przez
3 sekundy napis "Po czenie przy-
chodz ce…", a nast pnie "Numer
po czenia przychodz cego", a  do
naci ni cia przez u ytkownika przycisku
"ODBIERZ" lub "ODRZU ".
1. Po naci ni ciu przycisku "ODBIERZ",

system audio w czy tryb aktywnego
po czenia.

2. Po naci ni ciu przycisku "ODRZU ",
system audio powróci do ostatniego
trybu.

Aktywne po czenie
Nacisn  przycisk pod napisem "MIC
MUTE" za pomoc  telefonu, aby wyciszy
mikrofon.
Nacisn  przycisk pod napisem
"ZASTRZE ONY" lub przycisk POWER
w czasie u ywania telefonu, aby zmieni
tryb na "prywatny".
Nacisn  przycisk pod napisem
"ZAWIE " w czasie u ywania telefonu,
aby przywróci  ostatni tryb systemu audio.

TRYB A2DP
Nacisn  przycisk pod napisem "AUDIO-
ODTWARZANIE" na wy wietlaczu.
IODTWARZANIE

Nacisn  przycisk pod [9], aby
odtworzy  pliki MP3 z pod czonego
zestawu.

IWstrzymanie
Nacisn  przycisk pod [||], aby
wstrzyma  aktualnie odtwarzany plik
MP3. 

INast pny/poprzedni utwór
Nacisn  przycisk pod [R/C], aby
prze czy  odtwarzanie pliku MP3 do
nast pnego/poprzedniego utworu.

Po czenie automatyczne
Opcja 1: System audio spróbuje auto-
matycznie pod czy  wcze niejsze
urz dzenie BT po w czeniu zasilania
radioodtwarzacza.
Opcja 2: Gdy wcze niej pod czone do
zestawu urz dzenie BT znajdzie si
ponownie w zasi gu modu u audio po
uprzednim oddaleniu o ponad 10 m
od zestawu, system audio spróbuje
automatycznie pod czy  to
urz dzenie BT.
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PRZYCISKI STEROWANIA NA 
KIEROWNICY
1. Przycisk Power

W czanie zasilania: Nacisn  przycisk.
Wy czanie zasilania: Ponownie
nacisn  przycisk na ponad 1 sekund .
Wyciszanie d wi ku: Nacisn  przycisk
przy w czonym zasilaniu.

2. Przycisk zwi kszania g o no ci
Zwi kszenie g o no ci o 1 poziom:
Nacisn  przycisk na mniej ni  1
sekund , aby zwi kszy  poziom
g o no ci.
Automatyczne zwi kszanie g o no ci:
Nacisn  przycisk na ponad 1 sekund ,
aby stopniowo zwi ksza  poziom
g o no ci.

3. Przycisk zmniejszania g o no ci
Nacisn  przycisk w celu zmniejszenia
g o no ci.
Zmniejszenie g o no ci o 1 poziom:
Nacisn  przycisk na mniej ni  1
sekund , aby zmniejszy  poziom
g o no ci.
Ci g e zmniejszanie g o no ci: Nacisn
przycisk na ponad 1 sekund , aby
stopniowo zmniejsza  poziom g o no ci.

4. Przycisk SEEK 
1.TRYB ODBIORNIKA RADIO-

WEGO: Nacisn  przycisk na mniej
ni  1 sekund , aby przej  do
zaprogramowanej stacji radiowej.
(Ulubiona stacja #1h#2h#3h#4...).

Nacisn  przycisk na ponad 1†sekund ,
aby wyszuka  nast pn  stacj .
2.TRYB ODTWARZACZA P YT CD:
Nacisn  przycisk na mniej ni
1 sekund , aby przej  do nast pnego
utworu. ( cie ka01 h cie ka02 h...)
Nacisn  przycisk na ponad 1†sekund ,
aby przewin  odtwarzany utwór do
przodu.

5. Przycisk MODE 
Po ka dym naci ni ciu przycisku
nast puje zmiana trybu odtwarzania w
nast puj cej kolejno ci:
FMhAMhCD(MP3/WMA)h(AUX)
h FM...

6. PO CZENIE
Krótkie naci niecie: nawi zanie po -
czenia (pierwsze naci ni cie), wybie-
ranie (drugie naci ni cie)
D ugie naci ni cie: rezygnacja z
po czenia.
W przypadku po czenia przy-
chodz cego, Krótkie naci ni cie:
odebranie po czenia.
D ugie naci ni cie: rezygnacja z po -
czenia.
W trybie aktywnego po czenia, D ugie
naci ni cie: zawieszenie po czenia.

*Zale no  temperaturowa
WSZYSTKIE funkcje powinny dzia a  w
zakresie temperatur od -20°C do +70°C.
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RADIOODTWARZACZ CD ZE 
ZMIENIACZEM P YT i 
SYSTEMEM RDS
Przed pierwszym u yciem urz dzenia
nale y dok adnie zapozna  si  z
poni szymi instrukcjami.

Z OSTRZE ENIE
Bezpiecze stwo na drodze jest
bezwzgl dnie najwa niejsze. System
audio nale y obs ugiwa  tylko wtedy,
gdy pozwalaj  na to warunki
drogowe. Przed wyruszeniem w drog
nale y zapozna  si  z zasadami
obs ugi systemu audio. Zawsze musi
istnie  mo liwo  us yszenia w
samochodzie syreny policyjnej, stra y
po arnej czy karetki pogotowia.
Dlatego te  g o no  systemu audio
nale y ka dorazowo ustawia  na
rozs dnym poziomie.

Z OSTRZE ENIE
System audio mo e ulec uszkodzeniu
podczas uruchamiania silnika za
pomoc  przewodów rozruchowych.
Dlatego nale y go wcze niej
wy czy .
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1. Przycisk Power
Gdy zasilanie jest w czone:
Krótkie naci ni cie: uaktywnia lub
wy cza funkcj  ca kowitego wyciszenia
d wi ku. 
D ugie naci ni cie: wy cza system
audio.
Gdy zasilanie jest wy czone:
Naci ni cie tego przycisku powoduje
w czenie zasilania.

2. Przycisk Volume
Regulacja nat enia i barwy d wi ku w
trybie regulacji d wi ku.

3. Przycisk BLUETOOTH
S u y do wyboru funkcji BLUETOOTH
widocznych na wy wietlaczu.

4. Przycisk TP/INFO
Krótkie naci ni cie: Ustawienie odbioru
komunikatów o ruchu drogowym.
D ugie naci ni cie: Powoduje wy wiet-
lenie podstawowych informacji
dotycz cych uaktywnianych trybów i
funkcji. Pokazywane s  tak e informacje
o odbieranej stacji radiowej i odtwa-
rzanej p ycie.

5. Przycisk CD/AUX
Umo liwia zmian  trybu CD na AUX
lub odwrotnie.

6. Przycisk GGTUNE
W trybie radioodtwarzacza s u y do
wybierania stacji radiowej (strojenie w
dó ). W trybie odtwarzacza CD s u y do
przeszukiwania odtwarzanej p yty do
ty u.

7. Przycisk HHTUNE
W trybie radioodtwarzacza s u y do
wybierania stacji radiowej (strojenie w
gór ). W trybie odtwarzacza CD s u y
do przeszukiwania odtwarzanej p yty do
przodu.

8. Przycisk EJECT
S u y do wysuwania p yty z odtwa-
rzacza.

9. Przyciski wyboru funkcji
S u  do wybierania funkcji widocznych
na wy wietlaczu.

10.Przycisk LOAD S u y do wsuwania
p yty w odtwarzacz.

11.

11. Przycisk |GSEEK
Krótkie naci ni cie: Umo liwia
wyszukanie kolejnej s yszalnej stacji o
wy szej cz stotliwo ci.
D ugie naci ni cie: Umo liwia u ycie
funkcji automatycznego zapisu stacji.

12.Przycisk H| SEEK
Krótkie naci ni cie: Umo liwia wyszu-
kanie poprzedniej s yszalnej stacji o
ni szej cz stotliwo ci.
D ugie naci ni cie: Umo liwia u ycie
funkcji automatycznego zapisu stacji.

13.Przycisk BAND
Umo liwia prze czanie mi dzy zakresami
AM i FM.
14.Przycisk FAV Powoduje przej cie do

kolejnej grupy zaprogramowanych stacji
radiowych.

15.Przycisk MENU SOUND
S u y do wybierania trybów zmiany
charakterystyki d wi ku, regulacji
g o no ci przód-ty  oraz lewo-prawo.
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W CZANIE I WY CZANIE 
SYSTEMU
W czanie

Nacisn  przycisk [POWER], aby
w czy  zasilanie radioodtwarzacza.

Wy czanie
Nacisn  i przytrzyma  przycisk
[POWER] przez ponad 1 sekund , aby
wy czy  w czony radioodtwarzacz.

WYCISZANIE D WI KU
Nacisn  przycisk [POWER], aby
wyciszy  d wi k we w czonym radio-
odtwarzaczu.

REGULACJA G O NO CI
Obróci  pokr t o regulacji g o no ci w
prawo, aby zwi kszy  nat enie d wi ku.
Obróci  pokr t o regulacji g o no ci w
lewo, aby zmniejszy  nat enie d wi ku.

REGULACJA BARWY D WI KU

Regulacja niskich tonów
Nacisn przycisk [AUDIO], aby wy -
wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"Bass" i obróci  pokr t o [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

Regulacja rednich tonów
Nacisn  przycisk [AUDIO], aby
wy wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"Mid" i obróci  pokr t o [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

Regulacja tonów wysokich
Nacisn  przycisk [AUDIO], aby
wy wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"Treb"  i obróci  pokr t o [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

Kompensacja d wi ku
Nacisn  przycisk [AUDIO], aby
wy wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"Bal" i obróci  pokr t o [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

Funkcja regulacji tonów przód-ty
Nacisn  przycisk [AUDIO], aby
wy wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"Fad" i obróci  pokr t o [VOLUME] w
prawo lub w lewo.



 OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I SYSTEM AUDIO 4-35

Wybór zaprogramowanych ustawie  
korektora
Nacisn  przycisk [AUDIO], aby
wy wietli  menu ustawie  audio.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj  „P
EQ”, aby wy wietli  menu zapro-
gramowanych ustawie  korektora.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod
wybranym trybem korektora.
Aby anulowa  wybrane ustawienia korek-
tora, nacisn  ponownie przycisk pod
opcj  [P-EQ] w opisany sposób.
Dost pne s  nast puj ce tryby korektora:
POP, Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.

TRYB ODBIORNIKA 
RADIOWEGO

WYBÓR TRYBU RADIOODBIORNIKA
Nacisn  przycisk [BAND], aby przej  z
innego trybu do trybu radioodbiornika.

ZMIANA ZAKRESU
Prze czenie mi dzy zakresami AM i FM
nast puje po ka dym naci ni ciu przycisku
[BAND].

R CZNE DOSTRAJANIE W GÓR /W 
DÓ
Nacisn przycisk [GGTUNE]/
[HHTUNE], aby zwi kszy /zmniejszy
cz stotliwo .
Po ka dym naci ni ciu przycisku 
[GGTUNE]/[HHTUNE] cz stotliwo
wzrasta/maleje o 1 poziom.

AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE W 
GÓR /W DÓ
W celu automatycznego wyszukania
kolejnej/poprzedniej stacji nacisn
przycisk [|GSEEK]/[H|SEEK].

PAMI  ULUBIONYCH STACJI
Dost pnych jest 6 stron pami ci do
zaprogramowania ulubionych stacji, co
daje mo liwo  zapisania 48 stacji na
pa mie AM lub FM.
W celu zaprogramowania stacji, nale y:

Krok 1: Odszuka  dan  stacj ,
korzystaj c z funkcji wyszukiwania lub
przycisku r cznego strojenia.
Krok 2: Wybra  stron  pami ci,
naciskaj c przycisk [FAV].
Krok 3: Nacisn  i przytrzyma  przez
ponad 1 sekund  przycisk funkcyjny z
cyfr , pod któr  ma zosta  zapisana
stacja.

Wed ug powy szej procedury w pami ci
mo na zapisa  48 ulubionych stacji.
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W CZANIE ODBIORU 
ULUBIONYCH STACJI
Ulubione stacje zaprogramowane w pami ci
mo na wywo a  wed ug poni szej
procedury:

Krok 1: Wybra  stron  pami ci,
naciskaj c przycisk [FAV].
Krok 2: Nacisn  przycisk funkcyjny,
odpowiadaj cy numerowi, pod którym
zaprogramowana jest wybrana stacja.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO 
ZAPAMI TYWANIA STACJI

Automatyczne zapami tywanie stacji
D ugo nacisn  przycisk [|GSEEK] lub
[H|SEEK]. Odbiornik radiowy automa-
tycznie wyszuka i zapisze w pami ci 12
stacji.

FUNKCJA RDS

W czanie/wy czanie funkcji AF
Funkcja AF dostraja radioodbiornik do stacji
o najlepszym sygnale.
Nacisn  przycisk Menu w trybie odbiornika
radiowego, aby zosta o wy wietlone menu
odbiornika.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RDS”, aby zosta o wy wietlone menu
funkcji RDS.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„AF”.
Spowoduje to odpowiednio w czenie lub
wy czenie funkcji AF.

W czanie/wy czanie 
automatycznego prze czania na 
rozg o nie regionalne
Funkcja automatycznego prze czania na
rozg o nie regionalne powoduje auto-
matyczne dostrojenie odbiornika radiowego
do rozg o ni regionalnej.
Nacisn  przycisk Menu w trybie odbiornika
radiowego, aby zosta o wy wietlone menu
odbiornika.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RDS”, aby zosta o wy wietlone menu
funkcji RDS.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„REG”.

Spowoduje to odpowiednio w czenie lub
wy czenie funkcji rozg o ni regionalnych.

Odbiór komunikatów o ruchu 
drogowym
Aby ods uchiwa  komunikaty o ruchu
drogowym, nacisn  przycisk [TP/INFO] –
odbiornik radiowy w czy komunikaty o
ruchu drogowym.
Aby wy czy  komunikaty o ruchu
drogowym, nacisn  przycisk [TP/INFO],
gdy radio znajduje si  w trybie komunikatów
o ruchu drogowym.

Wyszukiwanie stacji nadaj cej 
komunikaty o ruchu drogowym
Naci ni cie przycisku [TP/INFO], gdy
odbierana jest stacja, na której nie s
nadawane komunikaty o ruchu drogowym,
spowoduje wyszukanie najbli szej stacji, na
której s  nadawane takie komunikaty.
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ODTWARZANIE P YT CD
Po wsuni ciu ka dej p yty CD na
wy wietlaczu pojawi si  napis „Radio”, a
podczas adowania p yty b dzie widoczny
napis „File check”.
Z chwil  rozpocz cia odtwarzania na
wy wietlaczu pojawi si  nazwa i numer
utworu.
Po wy czeniu zap onu lub radio-
odtwarzacza urz dzenie pozostanie w
trybie odtwarzacza p yt CD. Po w czeniu
zap onu p yt  CD znajduj c  si  w
odtwarzaczu mo na odtworzy  dopiero po
w czeniu radioodtwarzacza. Po w czeniu
zap onu oraz radioodtwarzacza i wybraniu
trybu odtwarzacza CD p yta b dzie
odtwarzana od miejsca, w którym
nast pi o zatrzymanie.
Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu
mo na umie ci  pojedyncze p yty CD o
rednicy 8 cm. Pe nowymiarowe oraz ma e

p yty CD wsuwa si  w taki sam sposób.
Podczas odtwarzania p yty CD-R jako
d wi ku mo e ulec pogorszeniu w wyniku
nieodpowiedniej jako ci no nika,
niew a ciwej metody zapisu p yty, s abej
jako ci nagranych plików b d  post po-
wania z p yt . Mo e doj  do

przeskakiwania d wi ku, a tak e
problemów z odszukaniem danego
utworu i wsuwaniem/wysuwaniem p yty.
W takiej sytuacji nale y sprawdzi
powierzchni  p yty. Uszkodzona p yta CD,
np. pop kana lub porysowana, nie b dzie
prawid owo odtwarzana. Je eli
powierzchnia p yty jest zabrudzona,
zobacz cz  „Post powanie z p ytami
CD”.
Je li na p ycie nie ma widocznych
uszkodze , nale y sprawdzi  odtwarzacz,
wsuwaj c nieuszkodzon  p yt .
Na p yty nie nale y nakleja  adnych
etykiet, poniewa  mog yby one utkn  w
odtwarzaczu. W przypadku p yt nagranych
na komputerze, które wymagaj  opisu,
najlepiej opisa  p yt  specjalnym
pisakiem.

Je eli na wy wietlaczu pojawi si
komunikat o b dzie, zobacz "Komuni-
katy odtwarzacza CD" w dalszej cz ci.

WYBÓR TRYBU ODTWARZACZA CD
Nacisn  przycisk [CD/AUX], aby przej
z innego trybu do trybu odtwarzania p yty.

Z UWAGA

Naklejanie etykiet na p yty,
wsuwanie kilku p yt na raz i
podejmowanie prób odtwarzania
porysowanych lub uszkodzonych p yt
mo e spowodowa  uszkodzenie
odtwarzacza CD. Korzystaj c z
odtwarzacza CD, u ywa  wy cznie
odpowiednio oznakowanych p yt w
dobrym stanie, wsuwa  tylko jedn
p yt  jednocze nie oraz utrzymywa
odtwarzacz i szczelin  na p yty w
czysto ci.
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ADOWANIE P YTY
Ten odtwarzacz obs uguje do 6 p yt.

Krok 1: Nacisn  [LOAD], po czym
radioodtwarzacz wy wietli liczb
wolnych miejsc na p yty.
Krok 2: Nacisn  przycisk funkcyjny,
odpowiadaj cy numerowi wybranego
miejsca na p yt .
Krok 3: Wsun  p yt  w szczelin
opisem do góry. Radioodtwarzacz
automatycznie wci gnie p yt  i
rozpocznie odtwarzanie.

W celu w o enia kilku p yt, nale y:
Krok 1: Nacisn  i przytrzyma  przycisk
LOAD przez 1 sekund . Rozlegnie si
sygna  d wi kowy, a na wy wietlaczu
pojawi si  komunikat o adowaniu kilku
p yt.
Krok 2: Przy wk adaniu p yt post powa
zgodnie z wy wietlanymi poleceniami.

Odtwarzacz CD mo e obs ugiwa  do 6
p yt.

WYSUWANIE P YTY CD
Nacisn  przycisk [EJECT], aby
wy wietli  liczb  p yt w o onych do
odtwarzacza.
Nacisn  przycisk funkcyjny odpo-
wiadaj cy numerowi p yty, która ma zosta
wyj ta z radioodtwarzacza.
Wyj  p yt  z tacki.
Nacisn  przycisk [EJECT] i przytrzyma
ponad 1 sekund , aby wysun  kolejno
znajduj ce si  w odtwarzaczu p yty.

WSTRZYMANIE
Nacisn  przycisk [CD/AUX], aby
wstrzyma  odtwarzanie p yty CD.
Na ekranie b dzie miga  napis „PAUSE”.
Aby wznowi  odtwarzanie, ponownie
nacisn  przycisk [CD/AUX].
Je eli do radioodtwarzacza jest pod czone
urz dzenie zewn trzne, funkcja wstrzymy-
wania odtwarzania nie dzia a.

NAST PNA/POPRZEDNIA P YTA
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"DISC+/DISC-", aby zmieni  p yt , po
czym radioodtwarzacz rozpocznie odtwa-
rzanie pierwszego utworu Nast pnej/
Poprzedniej p yty.

NAST PNY/POPRZEDNI UTWÓR
Nacisn przycisk [GGTUNE]/
[HHTUNE], aby odtworzy  nast pny/
poprzedni utwór.

NAST PNY/POPRZEDNI KATALOG
Nacisn  przycisk [|GSEEK]/[H|SEEK],
aby odtworzy  nast pny/poprzedni utwór.

SZYBKIE PRZESZUKIWANIE DO 
PRZODU/DO TY U
Nacisn i przytrzyma przycisk
[GGTUNE]/[HHTUNE], aby przeszuka
utwór do przodu/do ty u.

UWAGA
Nacisn  ponownie przycisk LOAD,
aby wstrzyma  adowanie kolejnych
p yt.
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RPT (POWTÓRZENIE)
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RPT”, aby odtwarza  ci gle bie cy utwór.
W celu wy czenia powtarzania ponownie
nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RPT”.

RDM (LOSOWO):
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RDM”, aby odtwarza  utwory w kolejno ci
losowej.
W celu wy czenia powtarzania ponownie
nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„RDM”.

INT (PRZESZUKIWANIE):
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„INT”, aby odtworzy  kolejno pierwsze
sekundy wszystkich utworów.
W celu wy czenia powtarzania ponownie
nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
„INT”.

ODTWARZANIE P YT Z 
UTWORAMI W FORMACIE 
MP3/WMA

FORMAT MP3/WMA
W przypadku nagrywania na komputerze
p yty z utworami w formacie MP3/WMA:
• Nale y zapisa  pliki MP3/WMA na

p ycie CD-R.
• Nie nale y umieszcza  na jednej p ycie

standardowych plików audio oraz plików
MP3/WMA.

• Nale y si  upewni , e pliki MP3/WMA
maj  rozszerzenia "mp3" lub "wma". W
przeciwnym razie pliki mog  nie zosta
odtworzone.

• Pliki nale y nagra  ze sta  lub zmienn
przep ywno ci  danych. Je eli utwory
zostan  nagrane przy zastosowaniu
znaczników ID3 w wersji 1 b d  2, na
wy wietlaczu b dzie widoczny tytu
utworu, nazwa wykonawcy i tytu  p yty.

• Nale y utworzy  struktur  folderów, która
u atwi wyszukiwanie utworów w czasie
jazdy. Utwory nale y pogrupowa  wed ug
albumów, tworz c osobny folder dla
ka dego albumu. W ka dym folderze lub
albumie mo e si  znajdowa  najwy ej 18
utworów.

• W przypadku nagrywania p yty MP3/
WMA w trybie wielosesyjnym nale y
pami ta  o sfinalizowaniu p yty. Najlepiej
od razu nagra  p yt  w ca o ci.
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Odtwarzacz jest w stanie odczyta  i
odtworzy  maksymalnie 50 folderów, 5
sesji i 999 plików. D ugie nazwy plików i
folderów niepotrzebnie zajmuj  miejsce na
p ycie. Dlatego nale y ograniczy  d ugo
nazw plików i folderów. Mo na równie
odtwarza  p yty z plikami MP3/WMA,
które nagrano bez tworzenia folderów.
System mo e obs ugiwa  do 8 poziomów
folderów, jednak t  struktur  warto
upro ci  do minimum, aby ograniczy
stopie  skomplikowania i zamieszanie
podczas wyszukiwania konkretnego
folderu w trakcie odtwarzania p yty. Je eli
na p ycie znajdzie si  wi cej ni  50
folderów, 5 sesji i 999 plików, odtwarzacz
umo liwi nawigacj  w zakresie
maksymalnej liczby folderów, sesji i
plików: wszystkie elementy przekra-
czaj ce limity b d  pomijane.

KATALOG G ÓWNY
Katalog g ówny jest traktowany jako
folder. Je eli znajduj  si  w nim
skompresowane pliki audio, zostanie
wy wietlona nazwa katalogu ROOT.
Dost p do wszystkich plików w katalogu
g ównym jest mo liwy przed przej ciem
do wszystkich innych katalogów.

PUSTY KATALOG LUB FOLDER
Je eli katalog g ówny lub jeden z folderów
w strukturze zawiera wy cznie foldery/
podfoldery bez skompresowanych plików,
odtwarzacz przejdzie do nast pnego
folderu w strukturze, który zawiera takie
pliki. Nazwa i numer pustego folderu nie
zostan  wy wietlone.

Brak folderów
Je eli na p ycie CD znajduj  si  tylko
skompresowane pliki, zostan  one
umieszczone w katalogu g ównym. W
przypadku takich p yt CD funkcja
wybierania nast pnego i poprzedniego
folderu nie b dzie dzia a .

Nazwa folderu b dzie wy wietlana jako
ROOT.
Je eli na p ycie CD znajduj  si  tylko
skompresowane pliki audio, a nie ma
adnych folderów, pliki zostan

umieszczone w katalogu g ównym. Nazwa
folderu b dzie wy wietlana jako ROOT.

KOLEJNO  ODTWARZANIA
Utwory s  odtwarzane w nast puj cej
kolejno ci:
• Odtwarzanie rozpoczyna si  od

pierwszego utworu w katalogu
g ównym.

• Po odtworzeniu wszystkich utworów z
katalogu g ównego pliki b d  odtwa-
rzane zgodnie z numeracj .

• Po odtworzeniu ostatniego utworu z
ostatniego katalogu, urz dzenie zacznie
odtwarza  pierwszy utwór z pierwszego
folderu w katalogu g ównym.
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SYSTEM I NAZWY PLIKÓW
Wy wietlany jest tytu  utworu zapisany w
znaczniku ID3. Je eli tytu  utworu nie
zosta  zapisany w znaczniku ID3, b dzie
wy wietlana nazwa pliku bez rozszerzenia
(takiego jak MP3/WMA).
Tytu y utworów przekraczaj ce 32 znaki
lub 4 strony b d  skracane. Na wy wiet-
laczu nie b d  widoczne cz ci wyrazów z
ostatniej strony tekstu ani rozszerzenia
nazw plików.

ODTWARZANIE PLIKÓW MP3/WMA
Po w czeniu zap onu lekko wsun  p yt
w szczelin  etykiet  do góry. Odtwarzacz
wci gnie p yt , po czym zostanie
wy wietlony napis "Loading", "File
check", a nast pnie MP3 lub WMA.
Powinno nast pi  rozpocz cie odtwarzania
p yty.
P yty nie mo na wsun  przy wy czonym
zasilaniu akcesoriów.
W miar  odtwarzania kolejnych plików na
wy wietlaczu b d  widoczne numery
cie ek i tytu y utworów. 

Po wy czeniu zap onu lub radio-
odtwarzacza urz dzenie pozostanie w
trybie odtwarzacza p yt CD. Po w czeniu
zap onu p yt  CD mo na odtworzy
dopiero po w czeniu radioodtwarzacza. Po
w czeniu zap onu oraz radioodtwarzacza i
wybraniu trybu odtwarzacza CD p yta
b dzie odtwarzana od miejsca, w którym
nast pi o zatrzymanie.
Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu
mo na umie ci  pojedyncze p yty CD o
rednicy 8 cm. Pe nowymiarowe oraz ma e

p yty CD wsuwa si  w taki sam sposób.
Podczas odtwarzania p yty CD-R jako
d wi ku mo e ulec pogorszeniu w wyniku
nieodpowiedniej jako ci no nika,
niew a ciwej metody zapisu p yty, s abej
jako ci nagranych plików b d  post -
powania z p yt . Mo e doj  do
przeskakiwania d wi ku, a tak e
problemów z odszukaniem danego
utworu i wsuwaniem/wysuwaniem p yty.
W takiej sytuacji nale y sprawdzi
powierzchni  p yty. Uszkodzona p yta CD,
np. pop kana lub porysowana, nie b dzie
prawid owo odtwarzana. Je eli powierz-
chnia p yty jest zabrudzona, zobacz cz
„Post powanie z p ytami CD”.

Je li na p ycie nie ma widocznych
uszkodze , nale y sprawdzi  odtwarzacz,
wsuwaj c nieuszkodzon  p yt .
Na p yty nie nale y nakleja  adnych
etykiet, poniewa  mog yby one utkn  w
odtwarzaczu. W przypadku p yt nagranych
na komputerze, które wymagaj  opisu,
najlepiej opisa  p yt  specjalnym pisakiem.

Z UWAGA

Naklejanie etykiet na p yty,
wsuwanie kilku p yt na raz i
podejmowanie prób odtwarzania
porysowanych lub uszkodzonych
p yt mo e spowodowa  uszkodzenie
odtwarzacza CD. Korzystaj c z
odtwarzacza CD, u ywa  wy cznie
odpowiednio oznakowanych p yt w
dobrym stanie, wsuwa  tylko jedn
p yt  jednocze nie oraz utrzymywa
odtwarzacz i szczelin  na p yty w
czysto ci.
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Je eli na wy wietlaczu pojawi si
komunikat o b dzie, zobacz "Komuni-
katy odtwarzacza CD" w dalszej cz ci.
Podczas odtwarzania plików MP3WMA
wszystkie funkcje odtwarzacza CD z
wyj tkiem poni szych dzia aj  tak samo.
Zobacz "Odtwarzanie p yt CD" we
wcze niejszej cz ci.

TRYB CA EGO FOLDERU/
KATALOGU
Po wybraniu trybu ca ego folderu funkcje
powtarzania, przeszukiwania oraz odtwa-
rzania w kolejno ci losowej dotycz  ca ego
folderu.
Nacisn  przycisk funkcyjny pod opcj
"ALL" , napis "Al"  na wy wietlaczu
zostanie zast piony napisem "DIR".
W celu wy czenia trybu katalogu
ponownie nacisn  przycisk funkcyjny pod
opcj  "DIR".

WY WIETLANIE INFORMACJI 
FORMATU ID3 TAG
Nacisn  przycisk [TP/INFO], aby
wy wietli  informacje dotycz ce bie cych
plików, zapisane w znacznikach ID3.

KOMUNIKATY 
ODTWARZACZA CD
CHECK CD: Wy wietlenie tego komuni-
katu lub wy czenie odtwarzacza CD mo e
by  spowodowane jedn  z nast puj cych
przyczyn:
• Odtwarzacz rozgrza  si  do wysokiej

temperatury. Po ostygni ciu odtwarzacz
powinien dzia a  normalnie.

• Droga jest bardzo wyboista. Po
wjechaniu na równiejsz  nawierzchni
drogi odtwarzacz powinien dzia a
normalnie.

• P yta CD jest zabrudzona, porysowana,
mokra lub zosta a w o ona odwrotnie.

• Powietrze jest bardzo wilgotne. W
takim wypadku nale y odczeka  mniej
wi cej godzin  i ponowi  prób .

• Niezgodny format p yty CD. Zobacz
„Format MP3” we wcze niejszej cz ci
niniejszego rozdzia u.

• Móg  wyst pi  problem podczas
nagrywania p yty.

• Etykieta p yty mog a utkn  w
odtwarzaczu.

Je eli p yta nie jest odtwarzana prawid owo
z innego powodu, nale y w czy
sprawdzon  p yt .
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Je eli okre lony b d si  powtarza lub nie
mo na go skorygowa , nale y skontak-
towa  si  z przedstawicielem handlowym.
Je eli na wy wietlaczu widoczny jest
komunikat o b dzie, nale y go spisa  i
przekaza  przedstawicielowi handlowemu
w momencie zg aszania usterki.

TRYB AUX
Radioodtwarzacz jest wyposa ony w
dodatkowe gniazdo wej ciowe typu jack (o
rednicy 3,5 mm), znajduj ce si  na dole po

prawej stronie panelu g ównego.
Nie jest to wyj cie audio, dlatego nie
nale y do niego pod cza  s uchawek.
Do gniazda mo na jednak pod czy
zewn trzne ród o d wi ku, takie jak iPod,
laptop, odtwarzacz MP3, zmieniacz p yt
CD lub odbiornik XM™itd.

WYBÓR TRYBU AUX
Nacisn  przycisk [CD/AUX], aby przej
z innego trybu odtwarzania.
Je eli gniazdo zewn trzne typu jack nie
wykryje obecno ci wtyku, tryb AUX
zostanie zablokowany.

ZABEZPIECZENIE
Zabezpieczenie chroni radioodtwarzacz
przed kradzie .
Zabezpieczenie polega na zarejestrowaniu
kodu identyfikacyjnego, który b dzie
wymagany do odblokowywania
urz dzenia. Je li system audio zostanie
skradziony lub zamontowany w innym
samochodzie, nie b dzie dzia a .
Ustawianie zabezpieczenia (rejestrowanie
kodu identyfikacyjnego)
Wy czy  urz dzenie.
INacisn  przycisk [POWER], przy-

trzymuj c jednocze nie wci ni ty
przycisk [TP/INFO] oraz lewy skrajny
przycisk funkcyjny.

Zostanie uaktywniony tryb rejestracji kodu
identyfikacyjnego, a na wy wietlaczu
pojawi  si  cyfry od 1 do 6.
INaciskaj c przyciski wyboru funkcji

pod pozycjami "1 – 6" na wy wie-
tlaczu, wprowadzi  cztero-cyfrowy kod
identyfikacyjny.

U Nacisn  przycisk [POWER].
Kod identyfikacyjny zostanie zarejestro-
wany i wy czy si  zasilanie systemu
audio.
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WY CZANIE BLOKADY
Wy czy  urz dzenie.
INacisn  przycisk [POWER],

przytrzymuj c jednocze nie wci ni ty
przycisk [TP/INFO] oraz lewy skrajny
przycisk funkcyjny.

Zostanie uaktywniony tryb rejestracji
kodu identyfikacyjnego, a na wy wie-
tlaczu pojawi  si  cyfry od 1 do 6.
INaciskaj c przyciski wyboru funkcji

pod pozycjami 1 – 6 na wy wietlaczu,
wprowadzi  czterocyfrowy kod identy-
fikacyjny.

U Nacisn  przycisk [POWER].
Je eli wprowadzony zostanie poprawny
kod, blokada zostanie usuni ta i system
audio zostanie wy czony.

TRYB BLUETOOTH

BLUETOOTH
Nacisn  przycisk [BLUETOOTH].
Nast pi przej cie do procedury wyszuki-
wania powi zanych urz dze .

Procedura wyszukiwania 
powi zanych urz dze
Krok 1: Nacisn  przycisk pod napisem
"WYSZUKIWANIE URZ DZE " na
wy wietlaczu.
Krok 2: Odszuka  i wybra  nazw
urz dzenia "CAR AUDIO" w menu

czno ci Bluetooth telefonu.
Na wy wietlaczu powinna by  widoczna
przez 3 sekundy nazwa pod czonego
urz dzenia.
Po zako czeniu procedury czenia
system audio powinien prze czy  si  z
powrotem na "Wybór trybu" i powinien
pojawi  si  napis "BT".

Wykonywanie po cze
Krok 1: Nacisn  przycisk pod napisem
"Po czenie" na wy wietlaczu.
Krok 2: Nacisn  przycisk pod napisem
"Ostatnie po czenie" na wy wietlaczu.
System audio powinien wy wietla  napis
" czenie…" oraz "Po czony".

UWAGA
Gdy kod zostanie zdefiniowany,
konieczne b dzie ka dorazowe
wprowadzanie go przy w czaniu
systemu audio. Dlatego nale y go
zapami ta .
Je eli 10 razy pod rz d zostanie
wprowadzony b dny kod, system
audio zostanie ca kowicie zabloko-
wany na oko o godzin . Po up ywie
tego czasu mo liwe b dzie podj cie
kolejnej próby wprowadzenia kodu
zabezpieczaj cego.
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Po czenie przychodz ce
System audio powinien wy wietla  przez
3 sekundy napis "Po czenie przy-
chodz ce…", a nast pnie "Numer
po czenia przychodz cego", a  do
naci ni cia przez u ytkownika przycisku
"ODBIERZ" lub "ODRZU ".
1. Po naci ni ciu przycisku "ODBIERZ",

system audio w czy tryb aktywnego
po czenia.

2. Po naci ni ciu przycisku "ODRZU ",
system audio powróci do ostatniego
trybu.

Aktywne po czenie
Nacisn  przycisk pod napisem "MIC
MUTE" za pomoc  telefonu, aby wyciszy
mikrofon.
Nacisn  przycisk pod napisem
"ZASTRZE ONY" lub przycisk POWER
w czasie u ywania telefonu, aby zmieni
tryb na "prywatny".
Nacisn  przycisk pod napisem
"ZAWIE " w czasie u ywania telefonu,
aby przywróci  ostatni tryb systemu audio.

TRYB A2DP
Nacisn  przycisk pod napisem
"AUDIOODTWARZANIE" na
wy wietlaczu.
IODTWARZANIE

Nacisn  przycisk pod [9], aby
odtworzy  pliki MP3 z pod czonego
zestawu.

IWstrzymanie
Nacisn  przycisk pod [||], aby
wstrzyma  aktualnie odtwarzany plik
MP3.

INast pny/poprzedni utwór
Nacisn  przycisk pod [R/C], aby
prze czy  odtwarzanie pliku MP3 do
nast pnego/poprzedniego utworu.

Po czenie automatyczne
Opcja 1: System audio spróbuje
automatycznie pod czy  wcze niejsze
urz dzenie BT po w czeniu zasilania
radioodtwarzacza.
Opcja 2: Gdy wcze niej pod czone do
zestawu urz dzenie BT znajdzie si
ponownie w zasi gu modu u audio po
uprzednim oddaleniu o ponad 10 m od
zestawu, system audio spróbuje automa-
tycznie pod czy  to urz dzenie BT.
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PRZYCISKI STEROWANIA NA 
KIEROWNICY
1. Przycisk Power

W czanie zasilania: Nacisn  przycisk.
Wy czanie zasilania: Ponownie
nacisn  przycisk na ponad 1 sekund .
Wyciszanie d wi ku: Nacisn  przycisk
przy w czonym zasilaniu.

2. Przycisk zwi kszania g o no ci
Zwi kszenie g o no ci o 1 poziom:
Nacisn  przycisk na mniej ni  1
sekund , aby zwi kszy  poziom
g o no ci.
Automatyczne zwi kszanie g o no ci:
Nacisn  przycisk na ponad 1 sekund ,
aby stopniowo zwi ksza  poziom
g o no ci.

3. Przycisk zmniejszania g o no ci
Nacisn  przycisk w celu zmniejszenia
g o no ci.
Zmniejszenie g o no ci o 1 poziom:
Nacisn  przycisk na mniej ni  1
sekund , aby zwi kszy  poziom
g o no ci.
Ci g e zmniejszanie g o no ci: Nacisn
przycisk na ponad 1 sekund , aby stop-
niowo zmniejsza  poziom g o no ci.

4. Przycisk SEEK 
1) TRYB ODBIORNIKA RADIO-
WEGO: Nacisn  przycisk na mniej ni
1 sekund , aby przej  do zaprogra-
mowanej stacji radiowej. (Ulubiona
stacja #1h #2 h #3 h #4...) 

Nacisn  przycisk na ponad 1†sekund ,
aby wyszuka  nast pn  stacj .

2) TRYB ODTWARZACZA P YT CD:
Nacisn  przycisk na mniej ni
1 sekund , aby przej  do nast pnego
utworu. ( cie ka01 h cie ka02 h...) 

Nacisn  przycisk na ponad 1†sekund ,
aby przewin  odtwarzany utwór do
przodu.
5. Przycisk MODE 

Po ka dym naci ni ciu przycisku
nast puje zmiana trybu odtwarzania w
nast puj cej kolejno ci:
FMhAMhCD(MP3/WMA)h
(AUX)hFM...

6. CALL 
Krótkie naci ni cie: nawi zanie
po czenia (pierwsze naci ni cie),
wybieranie (drugie naci ni cie)
D ugie naci ni cie: rezygnacja z
po czenia.
W przypadku po czenia przy-
chodz cego, Krótkie naci ni cie:
odebranie po czenia.
D ugie naci ni cie: rezygnacja z
po czenia.
W trybie aktywnego po czenia, D ugie
naci ni cie: zawieszenie po czenia.

* Zale no  temperaturowa
WSZYSTKIE funkcje powinny dzia a  w
zakresie temperatur od -20°C do +70°C.
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KO O ZAPASOWE, 
PODNO NIK I NARZ DZIA 
SAMOCHODOWE
Ko o zapasowe, podno nik i narz dzia
samochodowe umieszczone s  bezpiecznie
w przedziale baga owym i pod tylnym
zderzakiem.
W niektórych modelach stosuje si
podno nik uruchamiany korb .
Narz dzia samochodowe na wyposa eniu
pojazdu mog  ró ni  si  od opisanych w
niniejszej instrukcji.

Zdj  ta my mocuj ce torb  z narz dziami.

Wyjmowanie podno nika i narz dzi 
samochodowych
1. Otworzy  klap  tyln .
2. Poci gn  wyk adzin  i ustali

po o enie ruby motylkowej.
3. Odkr ci  rub  motylkow  z pod-

no nika, obracaj c w lewo.
4. Wyj  podno nik i torb  z narz dziami.
5. Zdj  ta my z torby z narz dziami.

Nast pnie wyj  klucz do kó  i korbk
podno nika.

Z NIEBEZPIECZE STWO

Zawsze przechowywa  podno nik,
ko o zapasowe oraz inne narz dzia i
wyposa enie zamocowane bez-
piecznie w odpowiednim miejscu.
• Nie wolno przechowywa  pod-

no nika, ko a zapasowego lub
innego wyposa enia w kabinie.

W przypadku gwa townego zatrzy-
mania samochodu lub kolizji,
niezamocowane wyposa enie mo e
przemie ci  si  wewn trz samochodu
i spowodowa  obra enia cia a.
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Wyjmowanie ko a zapasowego
1. Za pomoc  rubokr ta z p ask

ko cówk  podwa y  za lepk  otworu
powy ej zderzaka tylnego.

2. U y  klucza do kó  z zestawu narz dzi
dostarczanego z samochodem, aby
odkr ci  rub  mocuj c  ko o
zapasowe.

3. Odczepi  link  wspornika ko a umiesz-
czon  pod tylnym zderzakiem.

4. Zdj  ko o zapasowe ze wspornika.

Dane techniczne podno nika
Maksymalne obci enie robocze: 900 kg

ZESTAW NAPRAWCZY DO 
OPON

PRZECHOWYWANIE ZESTAWU 
NAPRAWCZEGO DO OPON
Aby uzyska  dost p do zestawu
naprawczego do opon:
1. Otworzy  drzwi ty u nadwozia.
2. Podnie  pokryw .

UWAGA
Aby zapobiec grzechotaniu podno -
nika i narz dzi podczas jazdy,
zamocowa  je bezpiecznie pod
wyk adzin .

Z NIEBEZPIECZE STWO

Podno nik jest przeznaczony
wy cznie do u ytku z zakupionym
samochodem.
• Nie u ywa  podno nika dostar-

czonego wraz z tym samochodem
do unoszenia innych samochodów.

• Nie przekracza  dopuszczalnego
obci enia podno nika.

U ywanie podno nika do naprawy
innego samochodu mo e spowodowa
uszkodzenie podno nika b d
samochodu oraz grozi odniesieniem
obra e  cia a.

<Wersja 7-miejscowa>
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3. Wyj  zestaw naprawczy do opon.
Aby schowa  zestaw naprawczy do opon,
wykona  czynno ci w odwrotnej
kolejno ci.

Je li pojazd jest wyposa ony w zestaw
naprawczy do opon, mo e nie posiada
ko a zapasowego, narz dzi do wymiany
ko a, a niektóre pojazdy mog  nie posiada
schowka na ko o zapasowe.
Zestaw naprawczy do opon s u y do
tymczasowego uszczelniania przebitych
opon, pod warunkiem e otwór znajduje
si  w bie niku i jego rednica nie
przekracza 6 mm. Zestawu mo na równie
u ywa  do uzupe niania ci nienia w
oponach.
Je li opona spad a z obr czy, ma
uszkodzony bok lub przebicie jest du e,
takie uszkodzenie uniemo liwia skuteczne
u ycie zestawu naprawczego do opon.

Z NIEBEZPIECZE STWO

Pozostawianie pojazdu z silnikiem
pracuj cym na biegu ja owym w
zamkni tym, s abo wentylowanym
pomieszczeniu jest niebezpieczne.
Spaliny mog  dosta  si  do wn trza
samochodu. Zawieraj  one
bezbarwny i bezzapachowy tlenek
w gla (CO).
Gaz te mo e spowodowa  utrat
przytomno ci a nawet mier . Nigdy
nie wolno uruchamia  silnika w
zamkni tym pomieszczeniu bez
dop ywu wie ego powietrza.

Z NIEBEZPIECZE STWO

Nadmierne ci nienie w oponie mo e
spowodowa  jej rozerwanie i
obra enia cia a kierowcy lub
pasa erów. Nale y koniecznie
przeczyta  i stosowa  si  do instrukcji
obs ugi zestawu naprawczego do opon
oraz pompowa  opon  do zalecanego
ci nienia. Nie wolno przekracza
zalecanego ci nienia.

Z NIEBEZPIECZE STWO

Przechowywanie zestawu napraw-
czego do opon lub innego wyposa enia
w kabinie samochodu mo e by
przyczyn  obra e . W razie
gwa townego zatrzymania samochodu
lub kolizji niezamocowane
wyposa enie mo e uderzy  kierowc
lub pasa era. Przechowywa  zestaw
naprawczy do opon w miejscu do tego
przeznaczonym.

<Wersja 5-miejscowa>
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Nale y przeczyta  wszystkie instrukcje
dotycz ce zestawu naprawczego do opon i
przestrzega  ich.
Zestaw zawiera
(1).Wska nik ci nienia
(2).Przycisk do likwidacji ci nienia (koloru

bia ego)
(3).W cznik wyboru
(4).Przycisk w cznika (koloru pomara -

czowego)
(5).Zbiornik z uszczelniaczem do opon
(6).Przewód gi tki przeznaczony

wy cznie do powietrza (czarny
przewód z bia  ko cówk )

(7).Przewód gi tki do uszczelniacza/
powietrza (przewód przezroczysty z
pomara czow  ko cówk )

(8).Wtyczka zasilaj ca

USZCZELNIACZ DO OPON
Nale y przeczyta  instrukcje bezpiecznego
u ytkowania zamieszczone na etykiecie
pojemnika z uszczelniaczem i przestrzega
ich.
Sprawdzi  dat  przydatno ci uszczelniacza
podan  na pojemniku. Pojemnik z
uszczelniaczem nale y wymieni  przed
up ywem daty przydatno ci.
Zamienne pojemniki z uszczelniaczem
dost pne s  u lokalnego dealera. Patrz
punkt „Demonta  i monta  pojemnika z
uszczelniaczem” zamieszczony poni ej.
Ilo  uszczelniacza w pojemniku
wystarcza do uszczelnienia jednej opony.
Po wykorzystaniu nale y wymieni
pojemnik z uszczelniaczem i przewód
gi tki do uszczelnienia/powietrza. Patrz
punkt „Demonta  i monta  pojemnika z
uszczelniaczem” zamieszczony poni ej.
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TYMCZASOWE USZCZELNIANIE I 
POMPOWANIE PRZEBITEJ OPONY 
ZA POMOC  ZESTAWU 
NAPRAWCZEGO DO OPON
Przed u yciem zestawu naprawczego do
opon w niskiej temperaturze otoczenia
nale y pozostawi  go w ciep ym
pomieszczeniu przez pi  minut celem
podgrzania.
Pozwoli to szybciej napompowa  opon .
W razie przebicia opony, aby unikn
dalszego uszkodzenia opony i obr czy, nie
wolno kontynuowa  jazdy. Ze zmniejszon
pr dko ci  zjecha  do najbli szego
miejsca o równym pod o u. Nale y
w czy  wiat a awaryjne.

Nie wyjmowa  adnych przedmiotów
wbitych w opon .
1. Wyj  zestaw naprawczy do opon  ze

schowka.
2. Rozwin  przewód gi tki do

uszczelniacza/powietrza (7) i przewód
zasilaj cy z wtyczk  (8).

3. Ustawi  zestaw na pod o u.
Upewni  si , e zaworek opony znajduje
si  blisko pod o a, aby si gn  do niego
przewód gi tki.

4. Zdj  ko paka zaworka przebitej opony,
obracaj c w lewo.

5. Pod czy  przewód gi tki przeznaczony
do uszczelniacza/powietrza (7) do
zaworu. Obróci  w prawo a  do
uszczelnienia po czenia.

6. W o y  wtyczk  (8) w gniazdo zasilania
akcesoriów w samochodzie. Od czy
wszystkie akcesoria od innych gniazd
zasilania.
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Je li pojazd wyposa ony jest w gniazdo
zasilania akcesoriów, nie wolno pod cza
zestawu do gniazda zapalniczki.
Je li pojazd wyposa ony jest wy cznie w
gniazdo zapaliczki, nale y go u y .
Zachowa  ostro no , aby nie cisn
przewodu zasilaj cego drzwiami lub szyb .
7. Uruchomi  silnik. Podczas korzystania

ze spr arki silnik samochodu powinien
pracowa .

8. Przekr ci  w cznik wyboru (3) w lewo,
w pozycj  Uszczelniacz + Powietrze.

9. Nacisn  przycisk w cznika (4), aby
w czy  zestaw naprawczy do opon.
Spr arka wt oczy uszczelniacz i
powietrze do opony.
Pocz tkowo, gdy spr arka wt acza do
opony uszczelniacz, manometr (1)
pokazuje wysokie ci nienie. Po
rozprowadzeniu uszczelniacza w oponie
ci nienie wskazywane przez manometr
szybko spada i zaczyna ponownie rosn
w miar  pompowania opony samym
powietrzem.

10.Napompowa  opon  do zalecanego
ci nienia, korzystaj c z manometru (1).
Warto  zalecanego ci nienia w
ogumieniu mo na znale  na naklejce z
informacjami o oponach i obci eniu.
Gdy spr arka pracuje, manometr (1)
mo e wskazywa  warto  wy sz  od
rzeczywistej. Aby odczyta  dok adn
warto  ci nienia w oponie, nale y
wy czy  spr ark . Spr ark  mo na
w cza  i wy cza  a  do osi gni cia
prawid owego ci nienia.

11.Nacisn  przycisk w cznika (4), aby
wy czy  zestaw naprawczy do opon.
Opona nie jest szczelna i powietrze
wyp ywa z niej dopóty, dopóki
samochód nie ruszy i w oponie nie
zostanie rozprowadzony uszczelniacz. W
zwi zku z tym niezw ocznie po
wykonaniu czynno ci opisanych w
punkcie 11 nale y przej  do czynno ci
opisanych w punktach od 12 do 18.
Przy obchodzeniu si  z zestawem
naprawczym do opon nale y zachowa
ostro no , poniewa  po u yciu mo e
by  on rozgrzany.

Z OSTRZE ENIE

Je li po oko o 25 minutach nie jest
mo liwe uzyskanie zalecanego
ci nienia w oponie, nie mo na
kontynuowa  jazdy samochodem.
Opona jest zbyt powa nie uszko-
dzona i napompowanie jej za pomoc
zestawu naprawczego do opon nie jest
mo liwe. Wyj  wtyczk  z gniazda
zasilania akcesoriów i odkr ci
przewód gi tki od zaworu opony.
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12.Wyj  wtyczk  (8) z gniazda zasilania
akcesoriów w poje dzie.

13.Obróci  przewód do uszczelniacza/
powietrza (7) w lewo, aby odkr ci  go
od zaworka opony.

14.Za o y  ko pak na zaworek opony.
15.Ponownie umie ci  przewód gi tki do

uszczelniacza/powietrza (7) i przewód
z wtyczk  (8) w oryginalnym po o eniu
w zestawie.

16.Je li mo liwe by o napompowanie
przebitej opony do zalecanego ci -
nienia, zdj  naklejk  ostrzegawcz  z
informacj  o pr dko ci maksymalnej z
pojemnika z uszczelniaczem (5) i
przyklei  w dobrze widocznym miejscu
w samochodzie.

Do czasu naprawy lub wymiany opony
nie wolno przekracza  pr dko ci
podanej na tej naklejce.

17.W o y  zestaw do przeznaczonego do
tego celu schowka w poje dzie.

18.Niezw ocznie przejecha  samochodem
odleg o  oko o 8 km, aby umo liwi
rozprowadzenie uszczelniacza w
oponie.

19.Zatrzyma  samochód w bezpiecznym
miejscu i sprawdzi  ci nienie w oponie.
Post powa  zgodnie z opisem podanym
w punktach od 1 do 11 w rozdziale
„Pompowanie opony (nieprzebitej) za
pomoc  zestawu naprawczego do
opon”.
Je li ci nienie w oponie spadnie poni ej
warto ci zalecanej o wi cej ni  68 kPa,
nie wolno kontynuowa  jazdy. Opona
jest zbyt powa nie uszkodzona i nie
mo na jej uszczelni .
Je li spadek ci nienia w oponie nie
przekracza 68 kPa poni ej warto ci
zalecanej, uzupe ni  ci nienie w oponie
do warto ci zalecanej. 

20.Zetrze  uszczelniacz z obr czy, opony
lub pojazdu.

21.Wyrzuci  zu yty pojemnik po uszczel-
niaczu (5) i przewód gi tki
uszczelniacza/powietrza (7) w siedzibie
lokalnego dealera lub zgodnie z
miejscowymi przepisami i zwyczajami.

22.Wymieni  pojemnik na nowy, dost pny
u dealera.

23.Po tymczasowym uszczelnieniu opony
za pomoc  zestawu naprawczego do
opon skierowa  samochód do auto-
ryzowanego dealera, znajduj cego si  w
odleg o ci nie wi kszej ni  161 km, aby
zleci  napraw  i wymian  opony.
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POMPOWANIE OPONY 
(NIEPRZEBITEJ) ZA POMOC  
ZESTAWU NAPRAWCZEGO DO 
OPON
Aby wykorzysta  spr ark  do pompo-
wania opony wy cznie powietrzem, bez
uszczelniacza:

W razie przebicia opony, aby unikn
dalszego uszkodzenia opony i obr czy, nie
wolno kontynuowa  jazdy. Ze zmniejszon
pr dko ci  zjecha  do najbli szego miejsca
o równym pod o u. Nale y w czy  wiat a
awaryjne.
1. Wyj  zestaw naprawczy do opon ze

schowka.
2. Rozwin  przewód gi tki przeznaczony

wy cznie do powietrza (6) i przewód
zasilaj cy z wtyczk  (8).

3. Ustawi  zestaw na pod o u.
Upewni  si , e zaworek opony znajduje
si  blisko pod o a, aby si gn  do niego
przewód gi tki.

4. Zdj  ko pak z zaworka opony,
obracaj c w lewo.

5. Za o y  przewód gi tki przeznaczony
wy cznie do powietrza (6) na zawór
opony i obróci  w prawo a  do
uszczelnienia po czenia.

6. W o y  wtyczk  (8) w gniazdo zasilania
akcesoriów w samochodzie. Od czy
wszystkie akcesoria od innych gniazd
zasilania.
Je li pojazd wyposa ony jest w gniazdo
zasilania akcesoriów, nie wolno
pod cza  zestawu do gniazda zapal-
niczki.
Je li pojazd wyposa ony jest wy cznie
w gniazdo zapaliczki, nale y go u y .
Zachowa  ostro no , aby nie cisn
przewodu zasilaj cego drzwiami lub
szyb .

7. Uruchomi  silnik. Podczas korzystania
ze spr arki silnik samochodu powinien
pracowa .

8. Przekr ci  w cznik wyboru (3) w lewo,
w pozycj  „Tylko powietrze”.

9. Nacisn  przycisk w cznika (4), aby
w czy  spr ark .
Spr arka nape ni opon  wy cznie
powietrzem.



5-10 SYTUACJE AWARYJNE

10.Napompowa  opon  do zalecanego
ci nienia, korzystaj c z manometru (1).
Warto  zalecanego ci nienia w
ogumieniu mo na znale  na naklejce z
informacjami o oponach i obci eniu.
Gdy spr arka pracuje, manometr (1)
mo e wskazywa  warto  wy sz  od
rzeczywistej. Aby odczyta  dok adn
warto  ci nienia w oponie, nale y
wy czy  spr ark . Spr ark  mo na
w cza  i wy cza  a  do osi gni cia
prawid owego ci nienia.
W przypadku napompowania opony do
ci nienia wy szego ni  zalecane mo na
je wyregulowa , naciskaj c przycisk
likwidacji ci nienia (4) do momentu
uzyskania prawid owego wskazania
manometru.

Opcja ta jest dost pna tylko wtedy, gdy
u ywa si  przewodu gi tkiego przezna-
czonego wy cznie do powietrza (6).

11.Nacisn  przycisk w cznika (4), aby
wy czy  zestaw naprawczy do opon.
Przy obchodzeniu si  z zestawem
naprawczym do nale y zachowa
ostro no , poniewa  po u yciu mo e
by  on rozgrzany.

12.Wyj  wtyczk  (8) z gniazda zasilania
akcesoriów w poje dzie.

13.Od czy  przewód gi tki przeznaczony
wy cznie do powietrza (6) do zaworka
opony, obracaj c w lewo. Za o y
ko pak na zaworku opony.

14.Ponownie umie ci  przewód gi tki
przeznaczony wy cznie do powietrza
(6) i przewód zasilaj cy z wtyczk  (8)
w oryginalnym po o eniu w zestawie.

15.W o y  zestaw do przeznaczonego do
tego celu schowka w poje dzie.

Zestaw naprawczy do opon wyposa ony
jest w adapter, umieszczony w dolnej
cz ci obudowy, który s u y do
pompowania materacy, pi ek itd.
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DEMONTA  I MONTA  POJEMNIKA Z 
USZCZELNIACZEM
Aby wymontowa  pojemnik z
uszczelniaczem:
1. Rozwin  oba przewody gi tkie.
2. Wysun  pojemnik z obudowy

spr arki.
3. Odkr ci  przewód gi tki pod czony do

pojemnika.
4. Wymieni  pojemnik na nowy, dost pny

u dealera.
5. Przymocowa  i dokr ci  przewód gi tki

do pojemnika.

6. Wsun  pojemnik na miejsce. Upewni
si , e jest on osadzony w gnie dzie
obudowy spr arki.

7. Umie ci  oba przewody gi tkie w
oryginalnym po o eniu.

ZMIANA KO A Z PRZEBIT  
OPON
Przed zmian  ko a z przebit  opon  nale y
zapozna  si  z poni szymi instrukcjami
bezpiecze stwa.

rodki ostro no ci przy zmianie ko a
1. W czy  wiat a awaryjne.
2. Zjecha  z drogi w bezpieczne miejsce, z

dala od ruchu drogowego.
3. Zaparkowa  na twardym i poziomym

pod o u. Patrz „PARKOWANIE
POJAZDU” w indeksie alfabetycznym.

4. Wy czy  silnik i wyj  kluczyk ze
stacyjki.

5. W czy  hamulec postojowy.
6. Poprosi  wszystkich pasa erów o

wyj cie z samochodu i przej cie w
bezpieczne miejsce.

7. Zablokowa  ko o znajduj ce si  po
przek tnej od zmienianego, podk adaj c
za nim i przed nim kliny, drewniane
klocki lub kamienie.

Nieprzestrzeganie tych rodków bezpie-
cze stwa mo e spowodowa  zsuni cie si
samochodu z podno nika i powa ne
obra enia cia a.
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Zmiana ko a z przebit  opon
1. Wyj  podno nik, klucz do kó , korb

podno nika i ko o zapasowe ze schowka
w przedziale baga owym i spod zderzaka
tylnego.

2. Za pomoc  klucza do kó  poluzowa  o
jeden obrót nakr tki mocuj ce ko o.

3. W o y  korb  i klucz do kó  w
podno nik.

4. Obróci  klucz do kó  w lewo, aby
nieznacznie podnie  g owic
podno nika.

5. Ustawi  podno nik zgodnie z poni szym
rysunkiem. W przedniej i tylnej cz ci
pojazdu, pod drzwiami, umieszczone s
wyci cia.

6. Umie ci  podno nik pionowo pod
wyci ciem z przodu lub z ty u
samochodu obok zmienianego ko a.

Z OSTRZE ENIE

Nie wolno odkr ca  adnych nakr tek
przed podniesieniem ko a nad pod o e.

Z OSTRZE ENIE

Nie wolno podejmowa  próby
podniesienia pojazdu zanim podno nik
nie znajdzie si  we w a ciwym
po o eniu, odpowiednio ustawiony
wzgl dem pod o a i pojazdu.

<Podno nik z korbk >
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7. Podnie  pojazd, obracaj c klucz do kó
lub korbk  w prawo a  do bezpiecznego
osadzenia g owicy podno nika w
odpowiednim wyci ciu, tak aby ko o
znalaz o si  oko o 2,5 cm nad ziemi .

8. Ca kowicie odkr ci  w lewo nakr tki
mocuj ce ko o.

9. Zdj  obr cz ko a z opon .
10.Za o y  ko o zapasowe na pia cie ko a.

Z OSTRZE ENIE

Gdy pojazd zaczyna si  podnosi ,
upewni  si , e podno nik jest usta-
wiony prawid owo i pojazd nie zsunie
si .

UWAGA
Nie podnosi  pojazdu wy ej ni  jest
to niezb dne do zmiany ko a.

Z NIEBEZPIECZE STWO

• Nigdy nie wolno uruchamia
silnika ani wchodzi  pod samo-
chód, gdy jest on podparty na
podno niku.

Pojazd mo e zsun  si  z podno nika,
co grozi powa nymi obra eniami lub
mierci .

Z OSTRZE ENIE

• Nie wolno pokrywa  nakr tek kó
olejem ani smarem.

• Zawsze u ywa  odpowiednich
nakr tek do kó .

• Jak najszybciej skierowa  samo-
chód do warsztatu, aby zleci
dokr cenie nakr tek kó  zgodnie ze
specyfikacj . Zalecamy skorzys-
tanie z us ug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

Nieprawid owo dokr cone nakr tki
mog  si  poluzowa .

<Podno nik z korbk >
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11.Ponownie za o y  nakr tki mocuj ce
ko o. Dokr ci  ka d  nakr tk  r k , tak
aby docisn  ko o do piasty.

12.Obróci  klucz do kó  lub korbk  w lewo
i opu ci  pojazd na pod o e.

13.Mocno dokr ci  nakr tki mocuj ce ko a
momentem 125 N •m naprzemian po
przek tnej w ustalonej kolejno ci.
1 2 3 4 5 (patrz rysunek
poni ej)

14.Zaczepi  wspornik ko a na ci gnie i
dokr ci  rub  w otworze nad
zderzakiem tylnym momentem 6 Nm,
aby podnie  wspornik.

15.Zaczepi  link  i w o y  za lepk  na
swoje miejsce.

16.Zamocowa  podno nik i narz dzia na
swoim miejscu oraz w o y  ko o z
przebit  opon  do przedzia u
baga owego.

Z NIEBEZPIECZE STWO

Upewni  si , e u yto w a ciwych
rub/nakr tek i dokr cono je

prawid owym momentem.
Niew a ciwe nakr tki lub ruby b d
nieprawid owy moment dokr cania
mog  by  przyczyn  poluzowania a
nawet odpadni cia ko a i dopro-
wadzi  do wypadku.

Z OSTRZE ENIE

Nie wolno przechowywa  ko a z
przebit  opon  pod zderzakiem
tylnym, w miejscu przeznaczonym na
ko o zapasowe. Umieszczone w tej
pozycji ko o z przebit  opon  mo e
odpa .

Z NIEBEZPIECZE STWO

Nie wolno przechowywa  podno nika
i narz dzi samochodowych w kabinie.
W przypadku gwa townego zatrzy-
mania samochodu lub kolizji, nieza-
mocowane wyposa enie mo e prze-
mie ci  si  wewn trz samochodu i
spowodowa  obra enia cia a.
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UWAGA
Dojazdowe ko o zapasowe przez-
naczone jest do u ytku tymczasowego.
Jak najszybciej skontaktowa  si  z
warsztatem w celu wymiany ko a
zapasowego na pe nowymiarowe.
Zalecamy skorzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE

Podczas korzystania z podno nika
pojazd mo e utraci  stabilno  i
przemie ci  si  powoduj c
uszkodzenie mienia i obra enia cia a.
• Podno nik stanowi cy wyposa enie

pojazdu nale y ustawia  w
prawid owej pozycji.

• W celu podniesienia pojazdu
podno nik nale y ustawi
prostopadle do pod o a.

• Nie wolno wchodzi  pod
podniesiony pojazd oparty na
podno niku.

• Nie uruchamia  pojazdu pod-
partego na podno niku.

• Przed podniesieniem pojazdu
poprosi  wszystkich pasa erów o
jego opuszczenie oraz przej cie w
miejsce oddalone od samochodu i
ruchu drogowego.

• U ywa  podno nika wy cznie do
zmiany kó .

• Nie podnosi  pojazdu na pochy ym
lub liskim pod o u.

• Podno nik opiera  w odpowiednich
punktach znajduj cych si  najbli ej
zmienianego ko a.

• Unieruchomi  ko o znajduj ce si
po przek tnej od zmienianego.

(ci g dalszy)

Z OSTRZE ENIE

(ci g dalszy)
• Przed podniesieniem samochodu

upewni  si , e w czony jest
hamulec postojowy i pierwszy lub
wsteczny bieg (mechaniczna
skrzynia biegów) b d  d wignia
skrzyni biegów jest ustawiona w
po o eniu P (automatyczna skrzynia
biegów).

• Nie podnosi  pojazdu ani nie
zmienia  ko a w poje dzie w pobli u
ruchu drogowego.

Z OSTRZE ENIE

Je li warunki nie pozwalaj  na
podniesienie pojazdu lub brak jest
pewno ci co do bezpiecznego
wykonania czynno ci nale y tele-
fonicznie wezwa  pracowników
warsztatu naprawczego lub pomoc
drogow .
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URUCHAMIANIE SILNIKA 
PRZY U YCIU PRZEWODÓW 
ROZRUCHOWYCH

Pojazd z roz adowanym akumulatorem
mo na uruchomi  doprowadzaj c do niego
moc elektryczn  z akumulatora znajduj cego
si  w innym poje dzie.Z OSTRZE ENIE

Nie wolno uruchamia  samochodu
przez pchanie lub ci gni cie.
Takie uruchamianie mo e uszkodzi
katalizator i automatyczn  skrzyni
biegów i doprowadzi  do obra e  cia a.

Z NIEBEZPIECZE STWO

Akumulator mo e wybuchn . Mo e to
doprowadzi  do oparze  elektrolitem
oraz zwarcia elektrycznego, które grozi
pora eniem pr dem i uszkodzeniem
pojazdu.
• Nie wolno wystawia  akumulatora

na dzia anie p omieni lub iskier.
• Nie pochyla  si  nad akumulatorem

przy wspomaganym rozruchu
zewn trznym pojazdu.

(ci g dalszy)

Z NIEBEZPIECZE STWO

(ci g dalszy)
• Nie wolno dopu ci  do zetkni cia

ko cówek przewodów.
• Pracuj c w pobli u akumulatora

nale y u ywa  rodki ochrony oczu.
• Nie wolno dopu ci  do zetkni cia si

elektrolitu z oczami, skór , tkani-
nami lub powierzchniami lakiero-
wanymi.

• Upewni  si , akumulator zewn -
trzny, u ywany do wspomagania
rozruchu, ma takie samo napi cie co
akumulator, do którego jest
pod czany.

• Nie od cza  roz adowanego akumu-
latora od samochodowej instalacji
elektrycznej.

Nieprzestrzeganie tych rodków
bezpiecze stwa lub instrukcji urucha-
miania silnika za pomoc  wspo-
magaj cego akumulatora zewn trz-
nego mo e spowodowa  wybuch
akumulatora, skutkuj cy poparze-
niami elektrolitem lub zwarciem
elektrycznym.
Zwarcie mo e przyczyni  si  do
uszkodzenia instalacji elektrycznej w
obu pojazdach oraz spowodowa
powa ne obra enia cia a.



 SYTUACJE AWARYJNE 5-17

Przed uruchamianiem silnika przy 
u yciu przewodów rozruchowych
1. W czy  hamulec postojowy.
2. W poje dzie z automatyczn  skrzyni

biegów ustawi  d wigni  skrzyni biegów
w pozycji PARKOWANIE a w poje dzie z
mechaniczn  skrzyni  biegów – w pozycji
NEUTRALNEJ.

3. Wy czy  wszystkie urz dzenia elek-
tryczne.

Pod czanie przewodów rozruchowych
Aby uruchomi  samochód za pomoc
akumulatora zewn trznego, pod czy
przewody rozruchowe w nast puj cej
kolejno ci:
1. Pod czy  jeden koniec pierwszego

przewodu rozruchowego do bieguna
dodatniego (znak „+” na obudowie lub
biegunie) akumulatora zewn trznego,
wspomagaj cego rozruch.

2. Pod czy  drugi koniec tego samego
przewodu rozruchowego do bieguna
dodatniego roz adowanego akumulatora
(znak „+”).

3. Pod czy  jeden koniec drugiego
przewodu rozruchowego do bieguna
ujemnego (znak „–” na obudowie lub
biegunie) akumulatora zewn trznego
wspomagaj cego rozruch.

Z OSTRZE ENIE

Przed uruchomieniem pojazdu przy
u yciu przewodów rozruchowych
pod czonych do akumulatora zewn -
trznego nale y wy czy  system audio.
W przeciwnym razie mo e doj  do
jego uszkodzenia.

Z NIEBEZPIECZE STWO

• Zawsze prowadzi  przewody roz-
ruchowe tak, aby nie mog y si  one
zaczepi  o ruchome elementy w
przedziale silnikowym.

W przeciwnym razie mo e to
skutkowa  uszkodzeniami pojazdu i
obra eniami cia a.

Z NIEBEZPIECZE STWO

NIE wolno na ko cu pod cza  prze-
wodu rozruchowego do ujemnego (–)
bieguna akumulatora w urucha-
mianym poje dzie.
• W ostatniej kolejno ci nale y

po czy  zacisk przewodu ze
stalowym wspornikiem przykr -
conym rubami do bloku silnika.

• To ostatnie po czenie powinno
znajdowa  si  jak najdalej od
akumulatora.

Pod czenie przewodu rozruchowego
do bieguna ujemnego roz adowanego
akumulatora mog oby spowodowa
wytworzenie uku elektrycznego,
wybuch akumulatora
i powa ne obra enia cia a lub
uszkodzenie pojazdu.
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4. Pod czy  drugi koniec drugiego
przewodu rozruchowego do masy
drugiego pojazdu np. do wspornika
stalowego przykr conego rubami do
bloku silnika.

5. Silnik pojazdu wspomagaj cego rozruch
przy u yciu przewodów rozruchowych
mo e pracowa  w czasie próby urucho-
mienia drugiego pojazdu.

Po uruchomieniu silnika pojazdu z
roz adowanym akumulatorem:
1. Ostro nie od czy  po czenie z mas  (-).

Zacz  od strony pojazdu z roz adowanym
akumulatorem. Nie wy cza  silnika
pojazdu z roz adowanym akumulatorem.

2. Od czy  przewód ujemny od pojazdu
wspomagaj cego rozruch.

3. Od czy  przewód „+” od obu
akumulatorów. Schowa  przewody
rozruchowe do wn ki z ko em
zapasowym.

4. Pozostawi  pracuj cy silnik pojazdu z
roz adowanym akumulatorem na oko o
20 minut.

5. W razie powtórnego roz adowania
akumulatora nale y skontaktowa  si  z
warsztatem. Zalecamy skorzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

HOLOWANIE POJAZDU
Je li wyst pi konieczno  holowania
pojazdu, nale y skontaktowa  si  z
warsztatem lub profesjonaln  firm
wiadcz c  us ugi holowania. Zalecamy

skorzystanie z us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

Holowanie pojazdu za pomoc  
holownika
1. W czy  wiat a awaryjne.
2. Ustawi  w cznik zap onu w pozycji

ACC (zasilanie akcesoriów).
3. Ustawi  d wigni  automatycznej lub

mechanicznej skrzyni biegów w pozycji
NEUTRALNEJ.

UWAGA
Próby uruchomienia silnika pojazdu z
roz adowanym akumulatorem nale y
podejmowa  okresowo w odst pach
jednominutowych. Ka da próba nie
mo e trwa  d u ej ni  15 sekund.

Z NIEBEZPIECZE STWO

• Nie wolno dopu ci , aby w holowanym
poje dzie znajdowali si  pasa erowie.

• Nigdy nie holowa  pojazdu z
pr dko ci  przekraczaj c  warto
bezpieczn  lub dozwolon  przepisami.

• Nigdy nie holowa  pojazdu z
uszkodzonymi, niezabezpieczonymi
cz ciami.

Nieprzestrzeganie tych rodków
ostro no ci mo e doprowadzi  do obra e
cia a.
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4. Zwolni  hamulec postojowy.
5. Holowa  pojazd z przednimi ko ami

uniesionymi nad jezdni .
Holowanie pojazdu z nap dem na 
cztery ko a
Najlepszym sposobem, który pozwala
unikn  wszelkich uszkodze , jest
przewo enie pojazdu z nap dem na cztery
ko a (AWD) na lawecie.

Z OSTRZE ENIE
Je li pojazd musi by  holowany ty em,
nale y umie ci  jego przednie ko a na
wózku holowniczym.
• Nigdy nie holowa  pojazdu ty em, z

przednimi ko ami tocz cymi si  po
jezdni.

Holowanie samochodu ty em, z przednimi
ko ami tocz cymi si  po jezdni mo e
spowodowa  powa ne uszkodzenia
skrzyni biegów tego samochodu.

Z OSTRZE ENIE

• Nie u ywa  linki do holowania
pojazdu.

• Korzysta  z lawety lub specjalnego
pojazdu do holowania tzw. holow-
nika.
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Je li nie mo na u y  lawety, do holowania
pojazdu wykorzysta  wózek w sposób
przedstawiony na poni szej ilustracji.

HOLOWANIE AWARYJNE
Je li us ugi holowania s  nieosi galne,
pojazd mo na holowa  tymczasowo za
pomoc  linki przymocowanej do awaryjnego
uchwytu holowniczego.

Przedni uchwyt holowniczy
Przedni uchwyt holowniczy znajduje si  pod
zderzakiem przednim. Zdj  zapor
powietrzn  od strony kierowcy i przymo-
cowa  uchwyt holowniczy. Kierowca musi
pozosta  w poje dzie, aby nim kierowa  i
obs ugiwa  hamulce.
Takie holowanie jest mo liwe wy cznie na
utwardzonej nawierzchni, przez krótki czas i
z ma  pr dko ci .

Ko a, osie, uk ad przeniesienia nap du,
uk ad kierowniczy i hamulce musz  by  w
dobrym stanie technicznym.

Z OSTRZE ENIE

W przypadku holowania pojazdu z
nap dem na cztery ko a (AWD) z
przednimi lub tylnymi ko ami
tocz cymi si  po jezdni, mo e doj  do
powa nego uszkodzenia uk adu
nap dowego.
• Nigdy nie holowa  pojazdu z

przednimi lub tylnymi ko ami
tocz cymi si  po jezdni.

Z OSTRZE ENIE

Podczas holowania pojazdu za pomoc
liny mo e doj  do jego uszkodzenia.
Aby ograniczy  zakres ewentualnych
uszkodze :
• U ywa  uchwytu holowniczego tylko

wtedy, gdy nie jest dost pny aden
inny sprz t do holowania.

• Holowa  pojazd wy cznie przodem.
• Utrzymywa  lin  z dala od zderzaka.
• Upewni  si , e oba ko ce liny

holowniczej s  bezpiecznie przymo-
cowane do uchwytów holowniczych.

• Holowanie za pomoc  liny mo e
przyczyni  si  do powa nych
uszkodze  automatycznej skrzyni
biegów. Gdy wyst pi konieczno
holowania pojazdu z automatyczn
skrzyni  biegów, skorzysta  z lawety
lub holownika.

• Unikaj c gwa townych ruchów,
powoli zatrzyma  samochód.
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Mocowanie tylnego uchwytu 
holowniczego
Do holowania drugiego pojazdu u ywa
tylnego uchwytu holowniczego. Mo na go
u ywa  wy cznie w sytuacjach
awaryjnych (np. do wyci gania
samochodu z rowu, zaspy nie nej lub
b ota).
Aby u y  tylnego uchwytu holowniczego,
wykona  nast puj ce czynno ci:
1. Znale  tylny uchwyt holowniczy pod

wyk adzin  przedzia u baga owego.
2. Zdj  za lepk  w zderzaku tylnym i

mocno wkr ci  tylny uchwyt
holowniczy.

U ywaj c tylnego uchwytu holowniczego,
zawsze ci gn  link  lub a cuch w
kierunku prostopad ym do zderzaka. Na
uchwyt holowniczy nie mog  dzia a
adne si y boczne. Aby unikn

uszkodze , nie napr a  poluzowanej linki
zbyt szybko.

Z NIEBEZPIECZE STWO

Podczas holowania za pomoc  liny
mo e doj  do utraty panowania nad
pojazdem.
• Nie wolno holowa  samochodu,

je li ma on uszkodzone ko a,
skrzyni  biegów, osie uk ad
kierowniczy lub hamulce.

• Nie wolno wyjmowa  kluczyków ze
stacyjki, poniewa  powoduje to
zablokowanie kierownicy i
sprawia, e nie mo na kierowa
samochodem.

Z OSTRZE ENIE

• Do holowania nie wolno u ywa
haka przeznaczonego do unieru-
chamiania samochodu na czas
transportu.

Mo e to prowadzi  do uszkodzenia
samochodu.

Z OSTRZE ENIE

• Do holowania drugiego pojazdu nie
wolno u ywa  haka przeznaczo-
nego do unieruchamiania pojazdu
na czas transportu.

Mo e to prowadzi  do uszkodzenia
samochodu.
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WYCI GANIE 
UGRZ NI TEGO 
SAMOCHODU
Poni sza procedura mo e u atwi
uwolnienie samochodu, który ugrz z  w
niegu, b ocie lub mi kkim gruncie.

1. Obróci  kierownic  maksymalnie w
lewo a nast pnie w prawo. Spowoduje
go oczyszczenie powierzchni w
s siedztwie przednich kó .

2. W cza  na zmian  bieg wsteczny i bieg
przedni.

3. Jak najmniej obraca  ko ami.
4. Podczas prze czania biegów zwolni

peda  przyspieszenia.
5. Przy w czonym biegu lekko naciska

peda  przyspieszenia.
Je li w kilku próbach nie uda o si
wyci gn  samochodu, mo e on wymaga
holowania. Patrz punkt „HOLOWANIE
POJAZDU" we wcze niejszej cz ci
niniejszego rozdzia u.

Z NIEBEZPIECZE STWO

W przypadku wyci gania samo-
chodu z niegu, b ota, piasku itd.:
• Najpierw sprawdzi , czy w

s siedztwie samochodu nie ma
ludzi ani adnych obiektów.

Podczas wyci gania pojazd mo e
gwa townie ruszy  do przodu lub do
ty u, powoduj c obra enia stoj cych
w pobli u ludzi lub uszkodzenia
obiektów.

UWAGA
Przy wyci ganiu ugrz ni tego
pojazdu przestrzega  poni szych
rodków ostro no ci, aby zapobiec

uszkodzeniu skrzyni biegów i innych
cz ci samochodu:
• Nie naciska  peda u przyspieszenia

w trakcie prze czania biegów lub
przed ca kowitym w czeniem
biegu przedniego lub wstecznego.

• Nie wprowadza  silnika na wysokie
obroty i unika  po lizgu
(„buksowania") kó .

• Je li w kilku próbach nie uda o si
wydosta  pojazdu, rozwa y  inne
mo liwo ci np. holowanie.
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PRZEGRZANIE
Je li wskazówka wska nika temperatury
p ynu ch odz cego znajdzie si  w polu
oznaczonym na czerwono lub istnieje
podejrzenie przegrzania silnika:
1. Zatrzyma  samochód.
2. Wy czy  klimatyzacj .
3. Na kilka minut pozostawi  silnik

pracuj cy na biegu ja owym.
4. Upewni  si , e dzia a wentylator

ch odnicy.

Je li wentylator nie dzia a i z przedzia u
silnikowego wydobywa si  para:
1. Wy czy  silnik.
2. Odsun  si  od samochodu, nie otwieraj c

pokrywy przedzia u silnikowego.
3. Poczeka  na ostygni cie silnika.
4. Gdy para przestanie si  wydobywa ,

ostro nie otworzy  pokryw  przedzia u
silnikowego.

5. Jak najszybciej skontaktowa  si  z
warsztatem. Zalecamy skorzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

Je li wentylator dzia a i para nie jest
widoczna, wykona  nast puj ce czynno ci:
1. Ostro nie otworzy  pokryw  przedzia u

silnikowego.
2. Pozostawi  silnik na biegu ja owym a  do

och odzenia.
3. Sprawdzi  poziom p ynu ch odz cego.
Je li wentylator dzia a, lecz temperatura
silnika nie spada, wykona  nast puj ce
czynno ci:
1. Wy czy  silnik.
2. Otworzy  pokryw  przedzia u

silnikowego.
3. Poczeka  na och odzenie si  silnika.
4. Sprawdzi  poziom p ynu ch odz cego.

Je li poziom p ynu ch odz cego jest niski,
sprawdzi  szczelno  poni szych elementów:
1. Ch odnica.
2. Przewody gi tkie ch odnicy.
3. Po czenia ch odnicy.
4. Przewody gi tkie nagrzewnicy.
5. Po czenia przewodów gi tkich

nagrzewnicy.
6. Pompa p ynu ch odz cego.
W przypadku wykrycia wycieku lub innego
uszkodzenia b d  dalszego ubytku p ynu
ch odz cego nale y niezw ocznie
skontaktowa  si  z warsztatem. Zalecamy
skorzystanie z us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta. Nie wolno je dzi  samochodem
do czasu naprawienia tych usterek.

Z NIEBEZPIECZE STWO

Je li z przedzia u silnikowego zacznie
wydobywa  si  para, odsun  si  od
pojazdu a  do ostygni cia silnika. Para
wodna mo e spowodowa  oparzenia.

UWAGA
Korzystanie z klimatyzacji podczas
d ugich podjazdów lub przy du ym
nat eniu ruchu drogowego mo e
doprowadzi  do przegrzania silnika.
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Z NIEBEZPIECZE STWO

Gor ce pary p ynu ch odz cego
mog  wytrysn  pod ci nieniem i
spowodowa  powa ne obra enia
cia a.
• Nie wolno odkr ca  korka

zbiornika ch odnicy, gdy silnik i
ch odnica s  gor ce.
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ZASADY BEZPIECZE STWA
Przy wykonywaniu wszelkich czynno ci
sprawdzaj cych lub obs ugowych w
poje dzie nale y przedsi wzi  rodki
ostro no ci, aby ograniczy
niebezpiecze stwo obra e  cia a lub
uszkodze  mienia.
Ogólne rodki ostro no ci, które nale y
stosowa  podczas wykonywania czynno ci
serwisowych:
• Nie wolno wykonywa  prac przy

gor cym silniku.

• Nie wolno wchodzi  pod pojazd oparty na
podno niku. Je li wyst puje konieczno
wykonania prac pod samochodem, nale y
u ywa  podpór.

• Utrzymywa  arz cy si  tyto , otwarty
ogie  i iskry z dala od akumulatora i
wszystkich elementów uk adu
paliwowego lub zwi zanych z paliwem.

• Nie wolno pod cza  ani od cza
akumulatora b d  jakichkolwiek urz dze
elektronicznych, je li w cznik zap onu
jest ustawiony w pozycji ON
(W CZONY).

• Podczas pod czania przewodów
akumulatora zwróci  szczególn  uwag
na ich biegunowo . Nie wolno pod cza
przewodu dodatniego do bieguna
ujemnego ani przewodu ujemnego do
bieguna dodatniego akumulatora.

• Pami ta , e w akumulatorze,
przewodach zap onowych i instalacji
elektrycznych p ynie pr d o wysokim
nat eniu lub napi ciu. Zachowa
ostro no , aby nie spowodowa  zwarcia.

• Je li konieczne jest uruchomienie silnika
w zamkni tym pomieszczeniu np. w
gara u, nale y upewni  si , e jest ono
w a ciwie wentylowane.

• Przechowywa  zu yty olej, p yn
ch odz cy i inne p yny eksploatacyjne w
miejscu niedost pnym dla dzieci i
zwierz t domowych.

• Nie wyrzuca  pustych pojemników po
oleju lub p ynach b d  zawieraj cych
zu yty olej lub p yn razem z odpadkami
domowymi. Korzysta  wy cznie z
autoryzowanych instalacji do utylizacji
odpadów motoryzacyjnych.

Z NIEBEZPIECZE STWO
W trakcie pracy silnika katalizator i
inne cz ci uk adu wydechowego mog
si  rozgrza  do wysokiej temperatury.
Dotykanie s siednich cz ci podczas
pracy silnika mo e by  przyczyn
powa nych oparze .

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Przed rozpocz ciem sprawdzenia lub

prac w przedziale silnikowym nale y
WY CZY  zap on i wyj  kluczyk
ze stacyjki.

Dotykanie elementów pod napi ciem
przy W CZONY zap onie mo e by
przyczyn  pora enia pr dem lub
oparze .

Z NIEBEZPIECZE STWO
Je li konieczne jest si gni cie do
przedzia u silnikowego, zdj  lu n
odzie  i bi uteri  i nie zbli a  cz ci cia a
do wentylatora, pasków ani innych
ruchomych cz ci.
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• Je li konieczne jest wykonanie
czynno ci sprawdzaj cych w przedziale
silnikowym przy pracuj cym silniku,
uwa a  na niespodziewane lub nag e
ruchy pojazdu. W samochodzie
wyposa onym w automatyczn  skrzyni
biegów ustawi  d wigni  skrzyni
biegów w pozycji PARKOWANIE lub
NEUTRALNEJ i w czy  hamulec
postojowy. W samochodzie z
mechaniczn  skrzyni  biegów ustawi
d wigni  skrzyni biegów w pozycji
neutralnej i mocno zaci gn  hamulec
postojowy.

• Aby unikn  niebezpiecze stwa
odniesienia obra e  cia a, zawsze
wy cza  zap on i wyjmowa  kluczyk ze
stacyjki przed podj ciem prac w
przedziale silnikowym, o ile procedura
nie wymaga inaczej. Je li procedura
nakazuje wykonanie czynno ci w
przedziale silnikowym przy pracuj cym
silniku, zdj  lu n  odzie  i bi uteri ,
które mog yby zaczepi  o ruchome
cz ci i spowodowa  obra enia cia a.

Wentylator ch odnicy w przedziale
silnikowym

Aby unikn  zranienia opatkami
wentylatora ch odnicy, przed podj ciem
jakichkolwiek czynno ci sprawdzaj cych w
komorze silnika nale y wy czy  silnik.
Nale y równie  pami ta , e w
elektronicznym uk adzie zap onowym
panuje wy sze napi cie ni  w systemach
konwencjonalnych. Z tego powodu
dotykanie elementów pod napi ciem przy
w czonym zap onie jest bardzo
niebezpieczne.

Z OSTRZE ENIE
Elektryczne wentylatory ch odnicy (w
przedziale silnikowym) s  sterowane
czujnikami i mog  si  w czy  w
ka dej chwili.
• Wa ne jest, aby nie zbli a  d oni,

palców ani adnych lu nych
przedmiotów do opatek
wentylatora.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Dotykanie elementów pojazdu
znajduj cych si  pod napi ciem przy
W CZONYM zap onie jest bardzo
niebezpieczne.
• Nale y pami ta , aby przed

podj ciem jakichkolwiek czynno ci
sprawdzaj cych lub obs ugowych w
przedziale silnikowym wy czy
zap on i wyj  kluczyk ze stacyjki.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi
oparzeniami, pora eniem pr dem lub
innymi obra eniami cia a.
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LISTA KONTROLNA DLA 
KIEROWCY
Aby utrzyma  bezpieczne i niezawodne
dzia anie samochodu, nale y okresowo
sprawdza  elementy zewn trzne i
wewn trzne pojazdu oraz komor  silnika.

ELEMENTY ZEWN TRZNE
Opony
• Prawid owe ci nienie w oponach (Patrz

pozycja „KO A I OPONY" indeksu
alfabetycznego)

• Brak p kni  na boku opony i na
bie niku.

• Brak cia  obcych w bie niku.
Obr cze kó
• Nakr tki i ruby powinny by  dokr -

cone prawid owym momentem (patrz
„ZMIANA KO A Z PRZEBIT
OPON " w indeksie alfabetycznym)

wiat a
• Dzia anie wszystkich wiate : drogo-

wych, mijania, tylnych, bocznych
pozycyjnych, hamowania,
przeciwmg owych i kierunkowskazów.

P yny
• Sprawdzi  poziom we wszystkich

zbiornikach p ynów w komorze silnika.

Wycieraczki przedniej szyby
• Sprawdzi  stan ramion i piór (równie

wycieraczki szyby tylnej).

WN TRZE
Uk ad kierowniczy
• Sprawdzi , czy nie wyst puje

nadmierny luz kierownicy.
Hamulec postojowy
• Upewni  si , e skok d wigni hamulca

postojowego jest prawid owy.
Deska rozdzielcza
• Sprawdzi  dzia anie wszystkich wska -

ników, lampek kontrolnych i ostrzega-
wczych.

Lusterka
• Sprawdzi , czy powierzchnia odblas-

kowa wszystkich trzech lusterek jest w
dobrym stanie i czysta.

• Sprawdzi  mo liwo  atwej regulacji
wszystkich lusterek.

Elementy steruj ce
• Sprawdzi , czy luz peda u hamulca jest

prawid owy.
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KOMORA SILNIKA
MODEL 2.4 DOHC

1. Filtr powietrza silnika
2. Miarka poziomu oleju silnikowego
3. Korek wlewu oleju silnikowego
4. Zbiornik p ynu hamulcowego

5. Zbiornik p ynu wspomagania uk adu
kierowniczego

6. Zbiornik wyrównawczy p ynu
ch odz cego silnik

7. Zbiornik p ynu sprz g owego

8. Skrzynka bezpieczników w komorze
silnika 

9. Zbiornik p ynu do spryskiwaczy szyb
10.Akumulator

* Wygl d komory silnika mo e ró ni  si  od przedstawionego na rysunku.
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MODEL 3.0 DOHC 

1. Filtr powietrza silnika
2. Korek wlewu oleju silnikowego
3. Miarka poziomu oleju silnikowego

4. Zbiornik p ynu hamulcowego
5. Zbiornik p ynu wspomagania uk adu

kierowniczego 
6. Zbiornik wyrównawczy p ynu ch odz -

cego silnik

7. Skrzynka bezpieczników w komorze
silnika

8. Zbiornik p ynu do spryskiwaczy szyb
9. Akumulator

* Wygl d komory silnika mo e ró ni  si  od przedstawionego na rysunku.
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MODEL 2.2 DIESEL 

1. Filtr powietrza silnika
2. Zbiornik p ynu wspomagania uk adu

kierowniczego
3. Korek wlewu oleju silnikowego
4. Zbiornik p ynu hamulcowego

5. Zbiornik wyrównawczy p ynu ch odz -
cego silnik

6. Zbiornik p ynu sprz g owego
7. Skrzynka bezpieczników w komorze

silnika

8. Akumulator
9. Zbiornik p ynu do spryskiwaczy szyb
10.Miarka poziomu oleju silnikowego
11.Pomocnicza skrzynka bezpieczników

* Wygl d komory silnika mo e ró ni  si  od przedstawionego na rysunku.
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OLEJ SILNIKOWY
Nale y zapewni  odpowiednie smaro-
wanie silnika, utrzymuj c prawid owy
poziom oleju silnikowego.
Ubytek niewielkiej ilo ci oleju silni-
kowego jest normalnym objawem.
Nale y regularnie sprawdza  poziom oleju
silnikowego np. podczas ka dego
tankowania paliwa.
Prawid owy odczyt oleju uzyskuje si
wtedy, gdy olej jest ciep y i pojazd stoi na
poziomym pod o u.

.

SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU 
SILNIKOWEGO
1. Zaparkowa  samochód na poziomym

pod o u.
2. Wy czy  silnik i poczeka  oko o

10 minut, aby olej sp yn  do miski
olejowej. W przeciwnym razie miarka
nie b dzie wskazywa  rzeczywistego
poziomu oleju.

3. Wyci gn  miark  i wytrze  do czysta.
Informacje o umiejscowieniu miarki
mo na znale  na poprzedniej stronie w
punkcie „KOMORA SILNIKA”.

4. W o y  miark  z powrotem.
5. Ponownie wyci gn  miark .

6. Sprawdzi , czy olej, który pozosta  na
miarce, nie jest zanieczyszczony.

7. Sprawdzi  poziom oleju widoczny na
miarce. Powinien znajdowa  si  mi dzy
znakami MIN i MAX.

Je li poziom oleju nie jest wyra nie
widoczny, sprawdzi  drug  stron  miarki.
W zale no ci od typu silnika stosowane s
ró ne rodzaje wska ników poziomu oleju.
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8. Je li poziom oleju znajduje si  poni ej
znaku MIN, nale y dola  tak  ilo  oleju
tej samej klasy, co aktualnie u ywany,
aby jego poziom podniós  si  do znaku
MAX. Nie wolno dolewa  wi cej oleju. 
Olej nale y dodawa  przez wlew oleju, po
odkr ceniu korka. Informacje o
umiejscowieniu miarki mo na znale  na
poprzedniej stronie w punkcie
„KOMORA SILNIKA”.
Specyfikacja oleju, patrz „TABELA
P YNÓW EKSPLOATACYJNYCH” w
indeksie alfabetycznym.

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO I 
FILTRA

Zanieczyszczony olej silnikowy traci
w a ciwo ci smarne. Nale y przestrzega
harmonogramu obs ugi okresowej.
Pami ta , aby przy ka dej wymianie oleju
silnikowego wymienia  równie  filtr oleju.
W przypadku, gdy samochód jest
eksploatowany w trudnych warunkach, olej i
filtr oleju nale y wymienia  cz ciej ni  jest
to zalecane w standardowych harmono-
gramach obs ugi okresowej.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Olej silnikowy ma w a ciwo ci
dra ni ce i w przypadku po kni cia
mo e by  przyczyn  choroby, a nawet
mierci.

• Przechowywa  w miejscach
niedost pnych dla dzieci.

• Unika  wielokrotnego lub
d ugotrwa ego kontaktu ze skór .

• Miejsca, które mia y kontakt z
olejem umy  natychmiast wod  i
myd em lub rodkiem do mycia r k.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Dolanie zbyt du ej ilo ci oleju mo e
negatywnie wp yn  na prac  silnika.
• Nie wolno dopu ci , aby poziom

oleju przekroczy  znak MAX na
miarce.

Nadmiernie wype niony zbiornik mo e
spowodowa  uszkodzenie pojazdu w
wyniku:
• Zwi kszenia zu ycia oleju.
• Zanieczyszczenia wiec arowych.
• Osadzania si  wi kszej ilo ci nagaru

w silniku.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Przed podj ciem pracy nale y
pami ta  o dok adnym zapoznaniu si
z procedur .
• W przypadku pojawienia w tpli-

wo ci co do mo liwo ci bezpiecznego
wykonania zadania nale y zleci
wykonanie pracy warsztatowi samo-
chodowemu. Zalecamy skorzystanie
z us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

Niestosowanie si  do powy szych
zalece  grozi obra eniami cia a lub
uszkodzeniem samochodu.
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Do trudnych warunków eksploatacji
zalicza si  mi dzy innymi:
• Cz ste uruchamianie zimnego silnika.
• Jazd  z cz stym zatrzymywaniem i

ruszaniem.
• Cz st  jazd  na krótkich odcinkach.
• Cz sta jazda przy temperaturze

zewn trznej poni ej zera.
• D ugotrwa  prac  silnika na obrotach

ja owych.
• Cz st  jazd  z nisk  pr dko ci .
• Jazd  na obszarze o du ym zapyleniu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Olej silnikowy i pojemniki z olejem
mog  stanowi  zagro enie dla
zdrowia.
• Unika  wielokrotnego lub

d ugotrwa ego kontaktu z olejem
silnikowym.

• Po zako czeniu pracy z olejem
umy  skór  i paznokcie wod  z
myd em lub detergentem do r k.
Nale y równie  przechowywa  olej
i inne toksyczne substancje w
miejscu niedost pnym dla dzieci.

Olej silnikowy mo e podra nia
skór  a w razie po kni cia mo e by
przyczyn  choroby a nawet mierci.

Z OSTRZE ENIE
Stosowanie oleju silnikowego
niezatwierdzonego przez producenta
samochodu lub niskiej jako ci b d
dodatków chemicznych do oleju
mo e spowodowa  uszkodzenie
silnika.
• Przed u yciem dodatków do oleju

nale y skorzysta  z porady
warsztatu. Zalecamy korzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
• Nie wolno pozbywa  si  oleju

silnikowego i filtra razem z
odpadkami domowymi.

• Korzysta  z us ug lokalnego
zak adu utylizacji odpadów.

Zu yty olej silnikowy i filtr zawieraj
szkodliwe substancje, które mog  by
gro ne dla ludzi i rodowiska
naturalnego.
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WYBÓR ODPOWIEDNIEGO OLEJU 
SILNIKOWEGO
Nale y stosowa  oleje silnikowe z
certyfikatem dexos. Oleje spe niaj ce
wymagania stawiane przez pojazd powinny
posiada  na pojemniku symbol certyfikacji
dexos.
Ten symbol certyfikacji oznacza, e olej
zosta  zatwierdzony jako zgodny z
parametrami dexos.

Pojazd zasta  fabrycznie nape niony olejem
silnikowym zgodnym ze specyfikacj
dexos.

Najlepszy dla pojazdu jest olej silnikowy
o klasie lepko ci SAE 5W-30. Mo na
równie  stosowa  oleje klasy SAE 0W-30,
0W-40 lub 5W-40. Nie wolno u ywa
olejów o innych klasach lepko ci, takich
jak SAE 10W-30, 10W-40 czy 20W-50.
Je li temperatura otoczenia spada do
wyj tkowo niskiego poziomu, poni ej -
29°C, nale y stosowa  olej SAE 0W -30.
Olej o tej klasie lepko ci zapewnia
atwiejszy zimny rozruch silnika w

ekstremalnie niskiej temperaturze.
Wybieraj c olej o odpowiedniej klasie
lepko ci nale y pami ta  o tym, aby by
zgodny z wymagan  specyfikacj .

Z OSTRZE ENIE
Stosowa  wy cznie zatwierdzony olej
silnikowy zgodny ze specyfikacj
dexos lub odpowiednik o w a ciwej
klasie lepko ci. Oleje silnikowe
zgodne ze specyfikacj  dexos s
oznaczone na pojemniku znakiem
dexos. Nieprzestrzeganie instrukcji
odno nie u ycia zalecanego oleju
silnikowego lub odpowiednika mo e
by  przyczyn  uszkodzenia silnika,
które nie jest obj te gwarancj . W
przypadku braku pewno ci co do
zgodno ci oleju ze specyfikacj  dexos
nale y skorzysta  z porady warsztatu
serwisowego.
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UK AD KONTROLI STOPNIA 
ZU YCIA OLEJU SILNIKOWEGO
Pojazd wyposa ony jest w system
komputerowy, który sygnalizuje potrzeb
wymiany oleju silnikowego i filtra. Termin
wymiany zale y od pr dko ci obrotowej i
temperatury silnika oraz od przebiegu
pojazdu. Ze wzgl du na warunki
eksploatacji samochodu, przebiegi przy
których jest sygnalizowana potrzeba
wymiany oleju mog  si  znacznie ró ni .
Aby uk adu kontroli stopnia zu ycia oleju
silnikowego dzia a  w a ciwie, nale y go
wyzerowa  po ka dej wymianie oleju.
Gdy system obliczy, e trwa o  oleju jest
niezadowalaj ca, wskazuje konieczno
jego wymiany. Zapala si  lampka kontrolna
silnika, sygnalizuj ca potrzeb  wymiany
oleju. Nale y jak najszybciej wymieni  olej,
przed przejechaniem kolejnego 1000 km.
Mo liwa jest sytuacja, e przy eksploatacji
w najkorzystniejszych warunkach, system
nie wskazuje potrzeby wymiany oleju przez
rok. Olej silnikowy oraz filtr nale y
wymienia  co najmniej raz w roku i wtedy
wyzerowa  system. Dealer dysponuje
wykwalifikowanymi serwisantami, którzy
wykonaj  t  prac  i wyzeruj  system.
Wa ne jest równie  regularne sprawdzanie
oleju mi dzy wymianami oraz
utrzymywanie jego w a ciwego poziomu.

Je li uk ad zosta  przypadkowo wyzerowany,
nale y wymieni  olej w ci gu 5000 km od
ostatniej wymiany oleju.
Po wymianie oleju konieczne jest
wyzerowanie uk adu kontroli stopnia zu ycia
oleju silnikowego. Zalecamy skorzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu Chevroleta.

Zerowanie uk adu kontroli stopnia
zu ycia oleju silnikowego
Uk ad kontroli stopnia zu ycia oleju
silnikowego oblicza termin wymiany oleju
silnikowego i filtra na podstawie informacji
o eksploatacji pojazdu. Po ka dej wymianie
oleju nale y wyzerowa  system, aby móg
on obliczy  termin nast pnej wymiany.
Aby wyzerowa  uk ad czasu eksploatacji
oleju silnikowego, nale y wykona  jedn  z
nast puj cych czynno ci:
• Przy u yciu testera diagnostycznego

Po wymianie oleju autoryzowany serwis
wyzeruje system za pomoc  skanera
diagnostycznego. Prosimy skontaktowa
si  z warsztatem. Zalecamy skorzystanie
z us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

• Przy u yciu peda u przyspieszenia

Silnik benzynowy
1. Przy wy czonym silniku ustawi

w cznik zap onu w pozycji ON/START
(W CZONY/ROZRUCH).

2. W ci gu pi ciu sekund trzykrotnie
ca kowicie nacisn  i zwolni  peda
przyspieszenia.

3. Przekr ci  kluczyk w pozycj  LOCK
(ZABLOKOWANY).

Je li po uruchomieniu silnika lampka
sygnalizuj ca potrzeb  wymiany oleju
silnikowego zapali si  ponownie i
pozostanie zapalona oznacza to, e uk ad
kontroli stopnia zu ycia oleju silnikowego
nie jest wyzerowany. Nale y powtórzy
procedur .

Silnik wysokopr ny
1. Wyj  kluczyk ze stacyjki zap onowej na

d u ej ni  jedn  minut . nast pnie
przekr ci  kluczyk w pozycj  ON
(W CZONY), lecz nie uruchamia
silnika.

2. Wykona  nast puj c  procedur :
1) Nacisn  peda  przyspieszenia do

oporu i przytrzyma  w tym po o eniu
przez 2 sekundy.

2) Zwolni  peda  przyspieszenia i zdj  z
niego stop  na 2 sekundy.
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3) Powtórzy  czynno ci (1, 2) jeszcze
dwukrotnie (razem trzykrotnie) w
ci gu jednej minuty.

Je li po uruchomieniu silnika lampka
sygnalizuj ca potrzeb  wymiany oleju
silnikowego zapali si  ponownie i
pozostanie zapalona oznacza to, e uk ad
kontroli stopnia zu ycia oleju silnikowego
nie jest wyzerowany. Nale y powtórzy
procedur .

ZALECANY OLEJ SILNIKOWY I 
HARMONOGRAM OBS UGI 
OKRESOWEJ
Zalecany olej silnikowy
Zalecany olej silnikowy i jego obj to , patrz
„TABELA P YNÓW EKSPLOATA-
CYJNYCH” w indeksie alfabetycznym.
Harmonogram obs ugi okresowej
Patrz „ZAPLANOWANA OBS UGA
OKRESOWA” w indeksie alfabetycznym.

P YN CH ODZ CY
Przy odpowiednim sk adzie p yn ch odz cy
zapewnia uk adowi ch odzenia i ogrzewania
doskona  ochron  przed korozj  i
zamarzaniem.
Przy zimnym silniku poziom p ynu
ch odz cego powinien znajdowa  si
mi dzy znakami MIN i MAX na jego
zbiorniku. Poziom p ynu ch odz cego wraz
z rozgrzaniem silnika i spada po jego
ostygni ciu.

Z OSTRZE ENIE
Nale y pami ta  o wyzerowaniu
uk adu kontroli stopnia zu ycia oleju
silnikowego po ka dej wymianie oleju.
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Nie wolno odkr ca  korka zbiornika p ynu ch odz cego, gdy silnik i ch odnica s  gor ce.

Je li poziom p ynu ch odz cego spadnie
poni ej znaku MIN, uzupe ni  ch odnic
mieszanin  wody zdemineralizowanej i
odpowiedniego p ynu niskokrzepliwego w
proporcji 56:44.
W celu zapewnienia lepszej ochrony przy
bardzo niskich temperaturach zewn trznych
stosowa  roztwór zawieraj cy 48 procent
wody i 52 procent p ynu niskokrzepliwego.

ST ENIE P YNU CH ODZ CEGOZ OSTRZE ENIE
Stosowanie zwyk ej wody lub
mieszaniny o nieodpowiednich
proporcjach obj to ci mo e spowo-
dowa  uszkodzenie uk adu
ch odzenia.
• W uk adzie ch odzenia nie stosowa

zwyk ej wody, alkoholu ani p ynu
niskokrzepliwego na bazie
metanolu.

• W poje dzie stosowa  wy cznie
roztwór wody zdemineralizowanej i
p ynu niskokrzepliwego, zmie-
szanych w proporcji 56:44.

W przeciwnym razie mo e doj  do
przegrzania lub nawet zapalenia si
silnika.

Klimatyzacja P yn 
niskokrzepliwy 

Woda (%)

Klimat 
umiarkowany

44% 56%

Klimat zimny 52% 48%

Z NIEBEZPIECZE STWO
Gor cy p yn ch odz cy lub jego para
mog  wytrysn  pod ci nieniem i
spowodowa  powa ne obra enia cia a.
• Nie wolno odkr ca  korka zbior-

nika p ynu ch odz cego, gdy silnik i
ch odnica s  gor ce.

Z OSTRZE ENIE
P yn ch odz cy mo e by  substancj
niebezpieczn .
• Unika  wielokrotnego lub d ugo-

trwa ego kontaktu p ynu
ch odz cego ze skór .

• Po zako czeniu pracy z p ynem
ch odz cym umy  skór  i paznokcie
wod  z myd em lub rodkiem do
mycia r k.

• Przechowywa  w miejscach
niedost pnych dla dzieci.

• P yn ch odz cy mo e podra nia
skór , a w przypadku po kni cia
mo e by  przyczyn  choroby, a
nawet mierci.



 SERWISOWANIE I PIEL GNACJA SAMOCHODU 6-15

SPECYFIKACJA P YNU 
CH ODZ CEGO I HARMONOGRAM 
OBS UGI OKRESOWEJ
Specyfikacja p ynu ch odz cego
Zalecany p yn ch odz cy i jego obj to ,
patrz „TABELA P YNÓW EKSPLOA-
TACYJNYCH” w indeksie alfabetycznym.
Harmonogram obs ugi okresowej
Patrz „ZAPLANOWANA OBS UGA
OKRESOWA” w indeksie alfabetycznym.

P YN HAMULCOWY I 
SPRZ G OWY
Samochód wyposa ony jest w zbiorniki
p ynu hamulcowego i sprz g owego.
P yn hamulcowy/sprz g owy poch ania
wilgo . Nadmierna ilo  wody w p ynie
mo e zmniejszy  sprawno  hydraulicznego
uk adu hamulcowego/sprz g owego. Aby
zapobiec korozji nale y wymienia  p yn
zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej
instrukcji obs ugi.
U ywa  wy cznie p ynu hamulcowego/
sprz g owego zalecanego przez producenta
samochodu. Utrzymywa  w a ciwy poziom
p ynów w zbiornikach. Nie dopu ci , aby
poziom p ynu spad  poni ej znaku MIN ani
wzrós  powy ej znaku MAX.
Niski poziom p ynu ch odz cego w zbiorniku
mo e wskazywa  na wyciek w uk adzie
hamulcowym lub by  normalnym objawem
zu ycia klocków hamulcowych. Nale y
skontaktowa  si  z warsztatem w celu
ustalenia, czy system wymaga naprawy. Po
wykonaniu prac w hydraulicznym uk adzie
hamulcowym w razie potrzeby nale y
uzupe ni  p yn. Zalecamy skorzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Gdy poziom p ynu hamulcowego spadnie
poni ej poziomu minimalnego, zapali si
lampka ostrzegawcza uk adu hamulcowego
(p). Patrz „LAMPKA OSTRZEGAWCZA
UK ADU HAMULCOWEGO” w indeksie
alfabetycznym.

UZUPE NIANIE P YNU 
HAMULCOWEGO/SPRZ G OWEGO
1. Dok adnie wytrze  okolice korka zbior-

nika p ynu.

Z OSTRZE ENIE
Nie ma potrzeby uzupe niania p ynu
ch odz cego cz ciej ni  zaleca
harmonogram. Konieczno  cz stego
dolewania p ynu ch odz cego mo e
oznacza , e silnik wymaga obs ugi
okresowej.
W takim przypadku nale y skontak-
towa  si  z warsztatem w celu
sprawdzenia uk adu ch odzenia.
Zalecamy skorzystanie z us ug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
• Dok adne oczyszczenie okolic korka

wlewu p ynu hamulcowego/
sprz g owego przed jego zdj ciem
jest konieczne.

Zanieczyszczenie p ynu hamulcowego/
sprz g owego mo e spowodowa
obni enie sprawno ci uk adu i
konieczno  przeprowadzenia kosztow-
nych napraw.

<P yn hamulcowy>
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2. Odkr ci  korek wlewu.
3. U ywaj c w a ciwego, zalecanego

p ynu hamulcowego/sprz g owego,
uzupe ni  poziom w zbiorniku do znaku
MAX. Zachowa  ostro no , aby nie
rozla  p ynu na powierzchnie
lakierowane. Je li jednak tak si  stanie,
natychmiast zmy  zanieczyszczon
powierzchni  zimn  wod .

4. Zakr ci  korek zbiornika. ZALECANY P YN HAMULCOWY/
SPRZ G OWY I HARMONOGRAM 
OBS UGI OKRESOWEJ
Zalecany p yn hamulcowy i sprz g owy
Zalecany p yn hamulcowy/sprz g owy i
jego obj to , patrz „TABELA P YNÓW
EKSPLOATACYJNYCH” w indeksie
alfabetycznym.
Harmonogram obs ugi okresowej
Patrz „ZAPLANOWANA OBS UGA
OKRESOWA” w indeksie alfabetycznym.

Z OSTRZE ENIE
P yn hamulcowy/sprz g owy rozlany
na silnik mo e si  zapali .
• Nie przepe nia  zbiornika.
Po ar silnika grozi obra eniami oraz
uszkodzeniem samochodu i mienia.

Z OSTRZE ENIE
• Nie pozbywa  si  zu ytego p ynu

hamulcowego/sprz g owego razem
z odpadkami domowymi.

• Korzysta  z us ug autoryzowanego
zak adu utylizacji odpadów.

Zu yty p yn hamulcowy/sprz g owy i
pojemniki z tym p ynem s
niebezpieczne dla zdrowia cz owieka
i dla rodowiska naturalnego.

Z OSTRZE ENIE
P yn hamulcowy/sprz g owy mo e
powodowa  podra nienia skóry i
oczu.
• Nie dopu ci  do zetkni cia si

p ynu hamulcowego/sprz g owego
ze skór  lub z oczami. Je li jednak
do tego dojdzie, nale y dok adnie
przemy  powierzchni  kontaktu
wod  z myd em lub detergentem
do r k.

<P yn sprz g owy>
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OLEJ PRZEK ADNIOWY
Nie ma potrzeby sprawdzania poziomu
oleju przek adniowego. Jedyn  przyczyn
ubytku oleju przek adniowego jest jego
wyciek. W takim przypadku jak
najszybciej nale y skierowa  pojazd do
serwisu i zleci  jego napraw .
Zalecany olej przek adniowy, patrz
„TABELA P YNÓW EKSPLOATA-
CYJNYCH” w indeksie alfabetycznym.

P YN WSPOMAGANIA 
UK ADU KIEROWNICZEGO
SPRAWDZANIE POZIOMU P YNU 
WSPOMAGANIA UK ADU 
KIEROWNICZEGO
Regularnie sprawdza  poziom p ynu
wspomagania uk adu kierowniczego.

1. Przekr ci  kluczyk zap onu w
po o enie LOCK/OFF i poczeka , a
komora silnika ostygnie.

2. Wytrze  do czysta korek i górn  cz
zbiornika.

3. Odkr ci  korek i wyci gn  prosto do
góry.

4. Wytrze  miark  poziomu czyst
szmat .

5. Za o y  z powrotem korek i dokr ci
do ko ca.

6. Zdj  ponownie korek i sprawdzi
wzrokowo poziom p ynu na miarce.

UWAGA
Stosowanie niew a ciwego oleju
przek adniowego mo e doprowadzi
do uszkodze  pojazdu, które nie s
obj te gwarancj . Zawsze stosowa
olej przek adniowy podany w
„TABELI P YNÓW EKSPLOATA-
CYJNYCH”.

Z OSTRZE ENIE
• Nie je dzi  samochodem przy

niewystarczaj cej ilo ci p ynu
wspomagania uk adu kierow-
niczego.

Mo e to spowodowa  uszkodzenie
uk adu wspomagania, co wi e si  z
kosztown  napraw .

Silnik wysokopr ny i silnik benzynowy 3.0

Silnik benzynowy 2.4
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Silnik wysokopr ny i silnik 
benzynowy 3.0
Gdy silnik jest gor cy, poziom powinien
si ga  do oznaczenia MAX.
Gdy silnik jest zimny, poziom p ynu
powinien znajdowa  si  mi dzy
oznaczeniami MIN i MAX na miarce.

Silnik benzynowy 2.4
Gdy silnik jest gor cy, poziom powinien
znajdowa  si  w zakresie oznaczonym
jako HOT.
Gdy silnik jest zimny, poziom p ynu
powinien znajdowa  si  w zakresie
oznaczonym jako COLD na miarce..

ZALECANY P YN WSPOMAGANIA 
UK ADU KIEROWNICZEGO I 
HARMONOGRAM OBS UGI 
OKRESOWEJ
Zalecany p yn wspomagania uk adu
kierowniczego
Zalecany p yn wspomagania uk adu
kierowniczego i jego obj to , patrz
„TABELA P YNÓW EKSPLOATA-
CYJNYCH”.
Harmonogram obs ugi okresowej
Patrz „ZAPLANOWANA OBS UGA
OKRESOWA” w indeksie alfabetycznym.

P YN DO SPRYSKIWACZY 
SZYBY PRZEDNIEJ
Przed rozpocz ciem jazdy nale y
sprawdzi , czy poziom p ynu do
spryskiwaczy w zbiorniku jest prawid owy
i czy zbiornik jest nape niony w a ciwym
roztworem.
Lampka ostrzegawcza sygnalizuj ca brak
p ynu do spryskiwaczy zapala si , gdy
poziom p ynu obni y si  do okre lonego
stanu. Gdy lampka zapali si , nale y jak
najszybciej uzupe ni  poziom p ynu do
spryskiwaczy. Patrz „LAMPKA OSTRZE-
GAWCZA NISKIEGO POZIOMU
P YNU DO SPRYSKIWACZY” w
indeksie alfabetycznym.

Z OSTRZE ENIE
Rozlany p yn mo e zapali  si  lub
spowodowa  odbarwienie pow oki
lakierniczej.
• Nie przepe nia  zbiornika.
Po ar silnika grozi obra eniami oraz
uszkodzeniem samochodu i mienia.
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Przy niskich temperaturach otoczenia nie
nape nia  zbiornika p ynu do spryskiwaczy
wi cej ni  do trzech czwartych obj to ci.
W niskiej temperaturze p yn do spryskiwaczy
mo e zamarzn  i zwi kszy  sw  obj to .
Nadmierne nape nienie zbiornika nie
pozostawia przestrzeni dla rozszerzaj cego
si  p ynu i mo e doprowadzi  do
uszkodzenia zbiornika.

WYCIERACZKI SZYBY 
PRZEDNIEJ
W a ciwie dzia aj ce wycieraczki szyby
przedniej maj  istotne znaczenie dla
widoczno ci i bezpiecze stwa jazdy.
Regularnie sprawdza  stan piór wycieraczek.
Nale y wymieni  pióra, je li s  twarde,
szorstkie, sp kane lub rozmazuj  brud na
szybie przedniej.
Cia a obce na szybie przedniej lub piórach
wycieraczek mog  zmniejszy  skuteczno
dzia ania wycieraczek. Je li wycieraczki nie
dzia aj  prawid owo, nale y oczy ci  szyb
przedni  i pióra wycieraczek, u ywaj c do
tego celu dobrej jako ci rodka czyszcz cego
lub delikatnego detergentu. Dok adnie
sp uka  wod  umyte elementy. W razie
potrzeby powtórzy  procedur .
Nie ma sposobu na usuni cie z szyby ladów
silikonu.
Dlatego te  nie nale y polerowa  szyb
rodkiem zawieraj cym silikon, gdy  mo e

on pozostawia  smugi, które b d  ogranicza
widoczno .
Do czyszczenia wycieraczek nie wolno
u ywa  rozpuszczalników, benzyny, nafty
ani rozcie czalnika do lakierów. Mog  one
spowodowa  uszkodzenie piór i powierzchni
lakierowanych.

UWAGA
Przy nape nianiu zbiornika p ynu do
spryskiwacza szyby przedniej:
• u ywa  wy cznie odpowiedniego

p ynu dost pnego w handlu;
• Nie wolno u ywa  wody

wodoci gowej. Minera y wytr caj ce
si  z wody wodoci gowej mog
spowodowa  niedro no  przewodów
spryskiwaczy szyb.

• W przypadku du ego prawdopo-
dobie stwa spadku temperatury
poni ej zera nale y u ywa
niskokrzepliwego p ynu do
spryskiwacza.

Z OSTRZE ENIE
• Nie wolno wlewa  do zbiornika

p ynu do spryskiwaczy wody ani
p ynu niskoprzepliwego do ch odnic.

Dolanie wody mo e spowodowa
zamarzni cie roztworu i uszkodzenie
uk ady spryskiwaczy szyb.
Niskokrzepliwy p yn do ch odnic mo e
spowodowa  uszkodzenie uk adu
spryskiwaczy szyb i lakieru
samochodu.
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WYMIANA PIÓR WYCIERACZEK
1. Nacisn  i przytrzyma  zacisk

mocuj cy pióro wycieraczki.
2. Zdj  pióro z ramienia wycieraczki.
3. Zamontowa  nowe pióro na ramieniu

wycieraczki.

FILTR POWIETRZA
Regularnie sprawdza  i wymienia  wk ad
filtra powietrza zgodnie z harmonogramem
czynno ci obs ugowych, podanym w
indeksie alfabetycznym.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA
Je li wk ad filtra powietrza jest brudny,
mo na podj  prób  wyczyszczenia go w
nast puj cy sposób:
1. Potrz sn  wk adem filtra powietrza,

aby usun  kurz osadzony na
powierzchni.

2. Oczy ci  wn trze obudowy filtra
powietrza.

3. Podczas czyszczenia wk adu os oni
otwart  obudow  filtra powietrza
wilgotnym kawa kiem tkaniny.

4. Oczy ci  filtr powietrza przedmuchuj c
go spr onym powietrzem w kierunku
przeciwnym do normalnego kierunku
przep ywu powietrza.

Z OSTRZE ENIE
Czyste powietrze niezb dne jest do
prawid owej pracy silnika.
• Nie je dzi  samochodem bez

za o onego wk adu filtra.
Grozi to uszkodzeniem silnika.
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HARMONOGRAM OBS UGI 
OKRESOWEJ
Patrz „ZAPLANOWANA OBS UGA
OKRESOWA” w indeksie alfabetycznym.

AKUMULATOR
Pojazd wyposa ony jest w akumulator
bezobs ugowy.

CZYSZCZENIE ZACISKÓW 
AKUMULATORA
1. Ustawi  w cznik zap onu w pozycji

OFF (WY CZONY) i wyj  kluczyk
ze stacyjki zap onowej.

2. Za pomoc  klucza poluzowa  i
zdj obejmy przewodów akumulatora z
zacisków. Najpierw zawsze od cza
ujemny (-) zacisk akumulatora.

3. Do czyszczenia zacisków u y  drucianej
szczotki lub specjalnego narz dzia.

4. Sprawdzi , czy zaciski akumulatora nie
s  pokryte bia ym lub niebieskawym
proszkiem b d cym oznak  korozji.

5. Usun  korozj  wodnym roztworem
sody oczyszczonej. Roztwór zacznie
pieni  si  i zmieni kolor na br zowy.

6. Gdy pienienie ustanie, zmy  roztwór
czyst  wod  i wysuszy  akumulator
kawa kiem tkaniny lub papierowym
r cznikiem.

7. Pod czy  obejm  do zacisku
dodatniego (+) i dokr ci  j  a nast pnie
wykona  te same czynno ci dla zacisku
ujemnego (-). Zawsze pod cza  zacisk
ujemny (-) jako ostatni.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Elektrolit mo e by  przyczyn
powa nych oparze , wybuchu i
uszkodzenia lakieru.
• Unika  kontaktu skóry i odzie y z

elektrolitem.
• Utrzymywa  otwarty ogie , iskry

arz cy si  tyto  z dala od
akumulatora.
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8. Pokry  zaciski wazelin  lub smarem do
zacisków, aby zabezpieczy  je przed
korozj .

OBS UGA OKRESOWA 
AKUMULATORA
Aby wyd u y  ywotno  akumulatora
pojazdu, nale y pami ta  przestrzeganiu
poni szych zalece :
• Zapewni  prawid owe mocowanie

akumulatora.
• Dba  o to, aby górna cz  akumulatora

by a czysta i sucha.
• Utrzymywa  zaciski i po czenia w

stanie czystym, dokr cone i pokryte
wazelin  lub smarem do zacisków.

• Niezw ocznie sp ukiwa  rozlany
elektrolit wodnym roztworem sody
oczyszczonej.

• Je li pojazd nie b dzie u ywany przez
d u szy czas, od czy  przewód od
ujemnego (-) zacisku akumulatora.

• Od czony akumulator nale y adowa
co sze  tygodni.

Z OSTRZE ENIE
• Przy pod czaniu przewodów do

akumulatora zadba  o ca kowite
osadzenie obejm. Nast pnie
dokr ci  ruby mocuj ce, tak aby
drgania nie powodowa y poluzo-
wania obejm.

• Upewni  si , e przewód czerwony
jest pod czony do dodatniego (+) a
przewód czarny do ujemnego (-)
zacisku akumulatora.

Pod czenie przewodów akumula-
tora do niew a ciwych zacisków grozi
obra eniami cia a oraz uszkodzeniem
samochodu lub innego mienia.

UWAGA
Pami ta , aby najpierw pod cza
zacisk dodatni (+) a od cza  zacisk
ujemny (-).

UWAGA
Akumulatory zawieraj  substancje
toksyczne. Zu yte akumulatory
stanowi  zagro enie dla zdrowia
ludzkiego i rodowiska naturalnego.
• Nie wolno wyrzuca  akumulatora

razem z odpadkami domowymi.
Korzysta  wy cznie z autoryzo-
wanych instalacji do utylizacji
odpadów motoryzacyjnych.
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PEDA  HAMULCA
Je li peda  hamulca nie powraca do
normalnego po o enia lub nast pi nag y
wzrost skoku hamulca, nale y odwiedzi
warsztat. Takie objawy mog  oznacza
konieczno  serwisowania uk adu hamul-
cowego.

FILTR CZ STEK STA YCH 
(DPF)
Uk ad filtra cz stek sta ych w silniku
wysokopr nym zatrzymuje cz stki sadzy
zawarte w spalinach. System wyposa ony
jest w funkcj  samoczynnego czyszczenia
uruchamian  automatycznie podczas jazdy.
Filtr oczyszcza si  dzi ki spaleniu cz stek
sadzy w wysokiej temperaturze. Proces ten
przebiega automatycznie w okre lonych
warunkach jazdy i trwa od 10 do 25 minut.
W tym czasie silnik mo e zu ywa  wi cej
paliwa. Zapach i dym towarzysz ce temu
procesowi s  objawami normalnymi.
W niektórych sytuacjach, np. podczas
pokonywania krótkich odcinków, samoistne
oczyszczenie filtra nie jest mo liwe.
Je li filtr wymaga czyszczenia lub
wcze niejsze warunki jazdy nie pozwoli y
na automatycznie uruchomienie czysz-
czenia, lampka kontrolna DPF wieci lub
miga. Nale y kontynuowa  jazd ,
utrzymuj c pr dko  obrotow  silnika
powy ej 2000 obr./min (w razie potrzeby
zredukowa  bieg) a  zga nie lampka
kontrolna. Lampka ga nie po zako czeniu
samoczynnego oczyszczania.

Zatrzymywanie si  lub wy czanie silnika
podczas procedury czyszczenia jest niew-
skazane.

Czyszczenie filtra trwa krócej w przypadku
jazdy z wy sz  pr dko ci  obrotow  silnika
i z wi kszym obci eniem.
Lampka kontrolna DPF ga nie niezw ocz-
nie po zako czeniu samooczyszczania.

Z OSTRZE ENIE
Je li procedura czyszczenia zostanie
przerwana wi cej ni  raz, wyst puje
niebezpiecze stwo powa nej awarii
silnika.
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OBR CZE KÓ  I OPONY
Opony zamontowane fabrycznie s
dopasowane do pojazdu. Oferuj
optymalny komfort jazdy, trwa o
bie nika i osi gi.

OBS UGA OKRESOWA

Utrzymywanie w oponach ci nienia
zalecanego w niniejszej instrukcji obs ugi
zapewni najbardziej efektywne po czenie
komfortu jazdy, bezpiecze stwa i osi gów.
Ci nienie nale y sprawdza  przy zimnym
ogumieniu, za pomoc  dok adnego
manometru do opon. Po sprawdzeniu
ci nienia nale y mocno dokr ci  ko paki
zaworków opon.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Pami ta  o zachowaniu poni szych
rodków ostro no ci, poniewa

podczas regeneracji filtra DPF
elementy uk adu wydechowego
nagrzewaj  si  do wysokiej
temperatury.
• atwopalne materia y, znajduj ce

si  pod samochodem, po zetkni ciu
z gor cymi cz ciami uk adu
wydechowego mog  si  zapali . Nie
wolno zatrzymywa  samochodu
nad papierami, li mi, such  traw
lub innymi materia ami atwo-
palnymi.

• Po wjechaniu do gara u nale y
natychmiast wy czy  zap on.

• Nie wolno podchodzi  do gor cych
cz ci uk adu wydechowego, w tym
do ko cówki rury wydechowej.

Z OSTRZE ENIE
U ywanie nieodpowiednich opon lub
obr czy kó  mo e prowadzi  do
kolizji.
• Przed zmian  oryginalnych opon

lub obr czy nale y skorzysta  z
porady warsztatu.

Nieprzestrzeganie tych zalece  mo e
skutkowa  obra eniami cia a oraz
uszkodzeniem pojazdu lub innego
mienia. Zalecamy skorzystanie z
us ug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Nie wolno nadmiernie obci a

samochodu.
• Zawsze je dzi  samochodem z

prawid owym ci nieniem w
ogumieniu.

• Ci nienie w ogumieniu nale y
sprawdza  przy zimnych oponach
(temperatura otoczenia).
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Prawid owe warto ci ci nienia w oponach
mo na znale  w rozdziale „DANE
TECHNICZNE POJAZDU”.
Stan opon nale y sprawdza  zawsze przed
wyruszeniem w drog . Przy ka dym
tankowaniu lub przynajmniej raz w
miesi cu nale y sprawdzi  tak e ci nienie w
oponach za pomoc  manometru.
Nieprawid owe ci nienie w oponach
powoduje:
• Zwi kszenie zu ycia opon.
• Pogorszenie w asno ci jezdnych i

bezpiecze stwa jazdy.
• Obni enie komfortu jazdy.
• Zwi kszenie zu ycia paliwa.
Zbyt niskie ci nienie w oponach mo e
prowadzi  do przegrzania i wewn trznych
uszkodze  opon, oderwania bie nika a
nawet, przy du ej pr dko ci samochodu, do
rozerwania opony. Pó niejsza korekta
ci nienia w oponach nie zapobiegnie ich
uszkodzeniu wynikaj cemu z wcze niejszej
jazdy przy niskim ci nieniu.

Dba o  o opony i obr cze kó
Naje d anie na obiekty o ostrych
kraw dziach mo e powodowa  uszkodzenie
opon i obr czy kó . Je li nie mo na tego
unikn , nale y na nie naje d a  powoli i w
miar  mo liwo ci prostopadle do kraw dzi.
Podczas parkowania nie dotyka  oponami
do kraw nika.

Okresowe sprawdzanie opon
• Okresowe sprawdzanie opon
• Widoczne uszkodzenia.
• Cia a obce.
• Przebicia.
• Przeci cia.
• P kni cia.
• Wybrzuszenia na bokach opony.
Nale y sprawdza  równie  stan obr czy kó .
Usterki opon, w tym wymienione powy ej,
mog  spowodowa  utrat  panowania nad
pojazdem, co grozi kolizj .
Je li opony lub obr cze kó  s  uszkodzone
lub wykazuj  oznaki nadmiernego zu ycia,
nale y skorzysta  z porady warsztatu.
Zalecamy skorzystanie z us ug autoryzo-
wanego serwisu Chevroleta.

UWAGA
Ci nienie w oponach nale y sprawdza
przy zimnym ogumieniu. Pomiar przy
rozgrzanych oponach jest niedok adny.
Opony rozgrzewaj  si  po przejechaniu
odleg o ci ponad 1,6 km i pozostaj
ciep e do trzech godzin po zatrzymaniu
pojazdu.

S3W6401A

Zbyt niskie 
ci nienie

Prawid owe 
ci nienie

Zbyt 
wysokie 
ci nienie
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Samochód zosta  fabrycznie wyposa ony w
opony radialne. Przy wymianie zalecamy
za o enie opon radialnych w tym samym
rozmiarze, o tym samym profilu, trwa o ci
bie nika, temperaturze pracy i indeksie
pr dko ci, co opony oryginalne.

WSKA NIK ZU YCIA OPONY
Nale y regularnie sprawdza  g boko
bie nika, korzystaj c ze wska ników
zu ycia umieszczonych w oponie. Ich
umiejscowienie wskazuj  oznaczenia na
boku opony.

Opony nale y wymienia , gdy widoczne
stan  si  wska niki zu ycia. Wska niki te
pokazuj  si  mi dzy rowkami bie nika, gdy
jego bie nika wynosi 1,6 mm lub mniej.

Z NIEBEZPIECZE STWO
Stosowanie ró nych opon mo e
spowodowa  utrat  panowania nad
samochodem. U ywanie opon o ró nych
rozmiarach lub ró nych typów mo e
ujemnie wp yn  na w asno ci jezdne
samochodu i doprowadzi  do wypadku.
U ywanie opon o ró nych rozmiarach
mo e przyczyni  si  równie  do
uszkodzenia pojazdu. Nale y pami ta  o
tym, aby na wszystkie obr cze zak ada
opony o tym samym rozmiarze i tego
samego typu.

UWAGA
W pojazdach wyposa onych w niektóre
typy silników, po zmianie oryginalnych
opon na opony o innym rozmiarze,
konieczne jest wprowadzenie danych
technicznych wymienionych opon do
modu u ECM za pomoc  testera
diagnostycznego.
Po wymianie oryginalnych opon nale y
skontaktowa  si  z warsztatem.
Zalecamy skorzystanie z us ug autory-
zowanego serwisu Chevroleta.

Z OSTRZE ENIE
• Nie wolno je dzi  samochodem ze

zu ytymi lub uszkodzonymi oponami.
Takie opony mog  spowodowa  utrat
panowania nad pojazdem i kolizj
skutkuj c  obra eniami cia a lub uszko-
dzeniem pojazdu b d  innego mienia.

UWAGA
Zawsze likwidowa  zu yte opony
zgodnie z miejscowymi przepisami w
zakresie ochrony rodowiska natural-
nego.
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PRZEK ADANIE OPON
Zazwyczaj przednie opony zu ywaj  si
szybciej ni  tylne. W celu przed u enia
ywotno ci opon i unikni cia nierównego

zu ywania si  bie nika:
1. Je li przednie opony wykazuj  wi ksze

zu ycie ni  tylne, prze o y  ko a
zgodnie ze schematem podanym
poni ej.

2. Utrzymywa  prawid owe ci nienie w
oponach.

3. Sprawdza  dokr cenie nakr tek/ rub
mocuj cych ko a.

Patrz „ZMIANA KO A Z PRZEBIT
OPON ” w indeksie alfabetycznym.

Ze wzgl dów bezpiecze stwa, wymienia
opony w przypadku, gdy g boko
bie nika spadnie do 2 – 3 mm (opony
zimowe: 4 mm).

OPONY ZIMOWE

W przypadku zmiany opon na zimowe:
• Stosowa  opony zimowe na wszystkich

czterech ko ach.
• Nie wolno przekracza  maksymalnej

pr dko ci okre lonej przez producenta
opon.

• Zawsze utrzymywa  w oponach
ci nienie okre lone przez ich produ-
centa.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• U ywa  wy cznie zalecanych

obr czy kó  i nakr tek/ rub do
mocowania kó .

Niestosowanie si  do tego zalecenia
mo e spowodowa  utrat  panowania
nad pojazdem i kolizj  skutkuj c
obra eniami cia a, uszkodzeniem
pojazdu lub innego mienia.

Z OSTRZE ENIE
W przypadku zmiany ogumienia na
zimowe nale y stosowa  wy cznie
opony zalecane przez warsztat.
Zalecamy skorzystanie z us ug auto-
ryzowanego serwisu Chevroleta.
Stosowanie niew a ciwych opon zimo-
wych mo e pogorszy  dzia anie
systemu stabilizacji toru jazdy.
Aby uzyska  szczegó owe informacje
na temat dost pno ci opon zimowych
i ich prawid owego doboru, nale y
skontaktowa  si  z autoryzowanym
serwisem Chevroleta.
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A CUCHY NA KO A
Przed za o eniem a cuchów nale y zdj
ko paki kó  (o ile s  zamontowane), aby
unikn  ich zarysowania.
• Post powa  zgodnie z instrukcjami

producenta a cuchów.
• a cuch mo na zak ada  wy cznie na

przednie ko a o rednicy 16 cali. Nie
wolno stosowa  a cuchów na oponach
innego rozmiaru.

• Po przejechaniu 1,0 km ponownie napi
a cuchy.

DOJAZDOWE KO O ZAPASOWE
Pomimo e ko o dojazdowe zosta o
ca kowicie napompowane przed zakupem
samochodu, ci nienie w oponie mo e z
czasem zmale . Nale y regularnie
sprawdza  ci nienie w oponie ko a zapaso-
wego.
Warto ci prawid owego ci nienia w
oponach, patrz „DANE TECHNICZNE
POJAZDU” w indeksie alfabetycznym.
Pr dko  samochodu z za o onym
dojazdowym ko em zapasowym nie mo e
przekracza  80 km/h.
Ko o zapasowe przeznaczone jest do
krótkotrwa ego u ycia w sytuacji awaryjnej.
Nale y je jak najszybciej wymieni  na ko o
pe nowymiarowe.

Z OSTRZE ENIE
Stosowanie a cuchów niegowych
mo e pogorszy  w asno ci jezdne
samochodu.
• Nie przekracza  pr dko ci 50 km/h

lub pr dko ci zalecanej przez
producenta a cuchów, w zale no ci
od tego, która z tych warto ci jest
ni sza.

• Unika  ostrych skr tów, wybojów i
dziur w jezdni.

• Unika  hamowania z zabloko-
waniem kó .

UWAGA
• Odpowiednimi a cuchami dla

pojazdu s  a cuchy typu S wed ug
klasyfikacji SAE.

• Po za o eniu a cuchów na ko a
nale y je dzi  z nisk  pr dko ci .

• W przypadku wyst pienia odg osów
uderze  a cuchów o samochód
nale y zatrzyma  pojazd i ponownie
napi  a cuchy.

• Je li uderzenia s  nadal s yszalne,
zmniejszy  pr dko  tak, aby usta y.

Z OSTRZE ENIE
Nie wolno wje d a  do myjni
szynowych samochodem z za o onym
ko em dojazdowym. Ko o zapasowe
mo e utkn  w szynie i ulec
zniszczeniu. Mo liwe jest równie
uszkodzenie innych cz ci samochodu.
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Nie wolno u ywa  dojazdowego ko a
zapasowego w innych pojazdach. Nie
mo na tak e czy  opony lub obr czy
dojazdowego ko a zapasowego w innymi
obr czami lub oponami. Nie pasuj  one do
siebie. Opon  i obr cz dojazdowego ko a
zapasowego nale y przechowywa  razem.

FILTR UK ADU 
KLIMATYZACJI
Filtr usuwa kurz, py ki ro lin i wiele
innych lotnych substancji dra ni cych z
powietrza pobieranego z zewn trz przez
uk ad ogrzewania i wentylacji.

WYMIANA FILTRA
1. Odkr ci  sze  wkr tów rozmiesz-

czonych wokó  schowka w desce
rozdzielczej.

2. Wyj  schowek, delikatnie ci gn c od
do u.

Z OSTRZE ENIE
• Nie wolno zak ada  a cucha na

dojazdowe ko o zapasowe.
a cuchy nie pasuj  do takich kó .

Za o enie a cucha na dojazdowe
ko o zapasowe mo e spowodowa
uszkodzenie zarówno samochodu jak
i samych a cuchów.

Z OSTRZE ENIE
Jazda z niedro nym wk adem filtra
mo e spowodowa  przegrzanie
silnika dmuchawy i jego uszkodzenie.
• Filtr nale y wymienia  zgodnie z

harmonogramem podanym w roz-
dziale „ZAPLANOWANA OB-
S UGA OKRESOWA”.
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3. Odkr ci  wkr t pokrywy filtra. 4. Wymieni  wk ad filtra.

BEZPIECZNIKI
Aby wymieni  bezpiecznik:
1. Otworzy  pokryw  bezpieczników.
2. Zidentyfikowa  uszkodzony bez-

piecznik po przepalonym elemencie.
3. Wyj  przepalony bezpiecznik za

pomoc  szczypiec do bezpieczników.
Szczypce znajduj  si  w skrzynce
bezpieczników w komorze silnika.

Z OSTRZE ENIE
Ostre kraw dzie wokó  obudowy
filtra mog  skaleczy  d onie.
• Przy wymianie filtra uk adu klima-

tyzacji nale y u ywa  r kawic
ochronnych.

UWAGA
Przy wk adaniu nowego filtra,
zwróci  uwag  na kierunek
przep ywu powietrza przez filtr.

Z OSTRZE ENIE
• Do wyjmowania przepalonych

bezpieczników nie wolno u ywa
narz dzi przewodz cych pr d
elektryczny. U ywa  wy cznie
szczypiec do bezpieczników.

U ycie metalowych przedmiotów
mo e spowodowa  zwarcie, uszko-
dzenie obwodu elektrycznego lub
po ar skutkuj ce powa nymi obra e-
niami cia a.
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4. Ustali  przyczyn  przepalenia
bezpieczników i usun  j .

5. Zamontowa  nowy bezpiecznik o pr dzie
znamionowym podanym w niniejszej
instrukcji obs ugi. (Patrz schemat
skrzynki bezpieczników w dalszej cz ci
niniejszego rozdzia u)

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW
• Wewn trzna skrzynka bezpieczników

znajduje si  w kabinie, z lewej strony
wn ki na nogi przedniego pasa era.

• Skrzynka bezpieczników w komorze
silnika znajduje si  obok zbiornika p ynu
ch odz cego.

• Dodatkowa skrzynka bezpieczników w
komorze silnika (wy cznie silnik
wysokopr ny) znajduje si  w rodku
panelu przedniego.

Z OSTRZE ENIE
U ywanie bezpieczników zast pczych
lub nieprawid owego typu b d  o
niew a ciwym pr dzie znamionowym
mo e spowodowa  uszkodzenie uk adu
elektrycznego a nawet po ar.
• U ywa  wy cznie bezpieczników

zgodnych ze specyfikacj . Nie wolno
u ywa  bezpieczników innego typu
lub o innym pr dzie znamionowym
ni  wyszczególnione w niniejszej
instrukcji obs ugi.

W przeciwnym razie mo e doj  do
obra e  cia a lub uszkodzenia pojazdu
b d  innego mienia.
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UWAGA
Nie wszystkie opisy skrzynek
bezpieczników zawarte w niniejszej
instrukcji dotycz  Pa stwa pojazdu.
Opisy by y aktualne w chwili oddania
instrukcji do druku. Przy
sprawdzaniu skrzynki bezpieczników
nale y skorzysta  z informacji
podanych na naklejce umieszczonej
na skrzynce.
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Wewn trzna skrzynka bezpieczników

UWAGA: U YWA  WY CZNIE ZALECANYCH BEZPIECZNIKÓW
* : WYPOSA ENIE DODATKOWE

ELEKTRY-
CZNE 

SIEDZENIE 
KIEROWCY

PRZEKA NIK 
AKCESORIÓW/

PODTRZYMANIA 
ZASILANIA 

AKCESORIÓW

PRZEKA NIK 
JAZDA/

ROZRUCH

OKNO 
DACHOWE

BCM
( WIAT A 

POZYCYJNE/
KIERUNKOWSKAZY

)

FSCM/
ZAWÓR 

OGRZEWANE 
SIEDZENIE 

PRZÓD

DODATKOWE 
GNIAZDO 

ZASILANIA 
(KONSOLA)

BCM 
( WIAT A 

PRZEKA NIK 
GNIAZDA

ZASILANIA 
ZAPALNICZKI

ZAPALNI-
CZKA

ZAMEK 
DRZWI

PRZY-
CZEPA

WIAT A 
DO JAZDY 
DZIENNEJ

AMP

ZAPASOWY

ZAMEK 
DRZWI 

PRZEDNICH

ELEK-
TRYCZNY 

PODNO NIK 
SZYBY DRZWI 
PRZEDNIEGO 

PASA ERA

ELEKTRY-
CZNY 

PODNO NIK 
SZYBY DRZWI 

KIEROWCY

BCM 
LAMPKA O WI-

eTLENIA 
WN TRZA

ZAPASOWY

DRZW TY U 
NADWOZIA

ZAPASOWY

BCM (KIERUNKO-
WSKAZY)

SPRYSKI-
WACZ SZYBY 

PRZEDNIEJ

AKUMU-
LATOR OKNA 
DACHOWEGO

DODATKOWE GNIAZDO 
ZASILANIA
(PRZEDZIA  
BAGA OWY)

JAZDA/
ROZRUCH

JAZDA 
PRZE-

KA NIK

W CZNIK 
MATY 

JAZDA2

FSCM

WEWN T
RZNE 

HVAC
BLWR

ZESTAW 
WSKA
NIKÓW

SDM 
(ZAP ON 1)

AWD/ 
ODPOWIE-
TRZENIE

ZAPASOWY

TYLNE 
WIAT A 

PRZECIWMG O
WE

DIODA 
MOCY

BCM 
(O WIETLENIE 

WN TRZA) 

BCM (V 
AKUMUL-

ATORA)

ZESTAW 
WSKA NIKÓW

PRZE -
CZNIKI NA 

KIEROWNICY

AKUMU-
LATOR 

PRZYCZEPY

XBCM
ZAPASOWY

SSPS

RADIO-
ODTWARZA

CZ
GNIAZDO 

KLUCZYKA

MODU  ZEWN -
TRZNEGO 

LUSTERKA 
WSTECZNEGO

AKUMU-
LATOR 

TRYB 
ZASILANIA

MODU  
KOLUMNY

TRYB 
TRANSPORTOWY

XM/
HVAC/DLC

BCM ( CIEM-
NIACZ)
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Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

UWAGA: U YWA  WY CZNIE ZALECANYCH BEZPIECZNIKÓW
* : WYPOSA ENIE DODATKOWE

PRZEKA NIK 
WENTYLA-

TORA 2

WENTYLA-
TOR1

PRZE-
KA NIK 

WENTYLAT
ORA 1

CEWKA 
ZAP ONOW

PRZEKA NIK 
UK ADU 
PRZENIE-

SIENIA 
NAP DU

ROZRUSZ-
NIK

CZUJNIK 
OBROTÓW 

SILNIKA

AKUMUL3

CEWKA 
ZAP ONOW

A A

W
EN

TY
LA

TO
R

 
PW

M

ECM UK ADU 
PRZENIESIE-
NIA NAP DU

PALIWO/
PODCI NIENIE

PRZEKA
NIK 

ROZRUSZ-
NIKA

PRZEKA NIK 
POMPY 

PALIWA/
PODCI -

NIENIOWEJ

BCMUk ad ABS

ZAPAS

TCM

UK AD 
KLIMATY-

ZACJI

WYCIERACZKI 
SZYBY 

PRZEDNIEJ

PRZEKA
NIK 

STERUJ CY 
WYCIERACZ

EK

PRAWE 
WIAT O 

WIAT O 
POZYCYJNE 
PRZYCZEPY

WYCIE-
RACZKA 
SZYBY 
TYLNEJ

ZAPASOWY

PRAWE 
WIAT O 

POZYCYJNE

ZMYWACZE 
REFLEK-
TORÓW

PODGRZEWANE 
SPRYSKIWACZE

PRZEKA
NIK 

REGULACJI 
SZYBKO CI 

WYCIE-
RANIA

PRZEKA NI
K 

ZMYWACZY 
REFLEK-
TORÓW

WIAT A 
HAMOWANIA

PRAWE 
WIAT O 

MIJANIA

LEWE 
WIAT O 

MIJANIA

AKUMULA-
TOR 1

Uk ad ABSAKUMU-
LATOR 2

ZAPASOWY EPB

PRZEKA
NIK 

WIATE  
HAMOWA-

NIA

PRZEDNIE 
WIAT A 

PRZECIW-
MG OWE

PRZEKA NIK 
PRZEDNICH 

WIATE  
PRZECIW-

MG OWYCH

LEWE 
WIAT O 

DROGOWE

LEWE 
WIAT O 

DROGOWE

SYGNA  
D WI KOWY

PRZEKA NI
K WIATE  

DROGO-
WYCH

PRZEKA
NIK 

WIATE  
MIJANIA

PRZEKA NIK 
ODSZRA-
NIACZA 
SZYBY 
TYLNEJ

PRZE-
KA NIK 
WENTY-

LATORA 3

ODSZRANIA
CZ SZYBY 

TYLNEJ

PRAWE 
WIAT O 

POZYCYJNE

WENTYLA-
TOR3

ECM
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Dodatkowa skrzynka bezpieczników w komorze silnika (wy cznie silnik wysokopr ny)

UWAGA: U YWA  WY CZNIE ZALECANYCH BEZPIECZNIKÓW

PRZEKA NIK 
PTC 3

GPCU 
60APTC 1 

40A
PTC 3 
40A

PRZEKA NIK 
PTC 1

PRZEKA NIK 
NAGRZEWNICY 

PRZEDNIEJ

PRZEKA NIK 
PTC 2

PTC 2 
40A

B+

NAGRZEW-
NICA 

POD O-
GOWA 30 A
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WIAT A 
REFLEKTORY
Wymiana arówki
1. Otworzy  pokryw  komory silnika.
2. Wyj  korki mocuj ce górn  pokryw

ch odnicy.
3. Zdj  górn  pokryw  ch odnicy.
4. Odkr ci  trzy ruby i wymontowa

zespó  reflektora.
5. Zdj  os on  reflektora.
6. Zwolni  spr yn  mocuj c  arówk .
7. Wyj  arówk .

8. Zamontowa  now  w a ciw  arówk
reflektora. Patrz „SPECYFIKACJE

ARÓWEK” w indeksie alfabe-
tycznym.

9. Zamontowa  spr yn  mocuj c
arówk .

10.Za o y  os on  reflektora.
11.Pod czy  przy cze wi zki prze-

wodów reflektora.

Z NIEBEZPIECZE STWO
arówki halogenowe wype nione s

gazem pod ci nieniem. Przy ich doty-
kaniu i utylizacji nale y zachowa
szczególn  ostro no .
• Podczas pracy przy arówkach

nale y nosi  okulary ochronne.
• Chroni  arówki przed cieraniem

i zarysowaniem.
• arówk  zapalon  i niezamkni t

hermetycznie nale y chroni  przez
kontaktem z p ynami.

• Zapala  arówk  tylko wtedy, gdy
jest zamontowana w lampie.

• Reflektor pop kany lub uszko-
dzony nale y wymieni .

• Przy wymianie arówek haloge-
nowych NIE WOLNO dotyka
cz ci szklanych go ymi palcami.

• Przechowywa  arówki w miejscu
niedost pnym dla dzieci.

• Zachowa  ostro no  przy uty-
lizacji arówek.

• W przeciwnym razie arówki
mog  wybuchn .

Z OSTRZE ENIE
• arówki halogenowe nale y czy ci

niepozostawiaj c  w ókien tkanin
zwil on  alkoholem lub benzyn
do lakierów. Pami ta , aby nie
dotyka  ich go ymi r koma.

lady palców mog  radykalnie
skróci  ywotno  arówek halo-
genowych.
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WIAT A POZYCYJNE
Wymiana arówki
1. Otworzy  pokryw  komory silnika.
2. Wymontowa  zespó  reflektora.
3. Zdj  os on  reflektora.
4. Wyci gn  opraw  arówki znajduj c

si  obok arówki wiat a drogowego.
5. Jednym ruchem, prosto wyci gn

arówk  z oprawki.
6. Zamontowa  now  arówk , patrz

„SPECYFIKACJE ARÓWEK” w
indeksie alfabetycznym.

7. Za o y  os on  reflektora, wykonuj c
czynno ci w odwrotnej kolejno ci do
demonta u.

KIERUNKOWSKAZY PRZEDNIE
Wymiana arówki
1. Otworzy  pokryw  komory silnika.
2. Wymontowa  zespó  reflektora.
3. Od czy  przy cze wi zki przewodów

od oprawy arówki.
4. Obróci  opraw  arówki przedniego

kierunkowskazu w lewo.

5. Wyci gn  opraw  arówki przedniego
kierunkowskazu z obudowy lampy.

6. Wcisn  arówk  do wewn trz,
obróci  w lewo i wyj  z oprawy.

7. W o y  now  arówk  w opraw ,
wcisn  i obróci  w prawo. Patrz
„SPECYFIKACJE ARÓWEK” w
indeksie alfabetycznym.

8. W o y  opraw  w obudow  lampy i
obróci  w prawo.

9. Zamontowa  zespó  reflektora.
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PRZEDNIE WIAT A 
PRZECIWMG OWE
Wymian  arówki nale y zleci
warsztatowi.

WIAT A COFANIA, TYLNE, 
HAMOWANIA, KIERUNKOWSKAZY 
TYLNE I TYLNE WIAT A 
PRZECIWMG OWE
Wymiana arówki
1. Otworzy  klap  tyln .
2. Wykr ci  dwa wkr ty i wyj  zespó

lampy.
3. Wyj  opraw  lampy, obracaj c w

lewo.
4. Wyj  arówk  z oprawy, naciskaj c i

obracaj c w lewo.

5. W o y  odpowiedni  now  arówk  w
opraw . Patrz „SPECYFIKACJE

ARÓWEK” w indeksie alfabe-
tycznym.

6. W o y  opraw  arówki w obudow
lampy. Obróci  opraw  arówki w
prawo, aby j  zabezpieczy .

7. Zamontowa  obudow  lampy w
poje dzie, u ywaj c do tego celu
wykr conych wcze niej dwóch
wkr tów.

8. Zamkn  klap  tyln .
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RODKOWE GÓRNE WIAT O 
HAMOWANIA (CHMSL)
Wymian  arówki nale y zleci
warsztatowi.

LAMPKA O WIETLENIA TABLICY 
REJESTRACYJNEJ
Wymiana arówki
1. Odkr ci  dwa wkr ty i zdj  os on

lampy.
2. Obróci  opraw  arówki w lewo, aby

wyj  j  z obudowy lampy.
3. Wyj  arówk  z oprawy.
4. Wymieni  arówk . Patrz „SPECY-

FIKACJE ARÓWEK” w indeksie
alfabetycznym.

5. Zamontowa  opraw  arówki w
obudowie lampy, obracaj c j  w prawo.

6. Za o y  os on  lampy.

LAMPKA SUFITOWA / LAMPKA 
PUNKTOWA
Wymiana arówki
1. Za pomoc  wkr taka z p ask

ko cówk  podwa y  soczewk  lampki
z podsufitki.

2. Wyj  arówk .
3. Wymieni  arówk . Patrz „SPECY-

FIKACJE ARÓWEK” w indeksie
alfabetycznym.

4. Zamontowa  soczewk  lampki.
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LAMPKA DOLNA DRZWI PRZEDNICH
Wymiana arówek
1. Za pomoc  wkr taka z p ask  ko cówk

podwa y  soczewk  lampki z ok adziny
drzwi przednich.

2. Wyj  arówk .
3. Wymieni  arówk . Patrz „SPECY-

FIKACJE ARÓWEK” w indeksie
alfabetycznym.

4. Zamontowa  soczewk  lampki.

PIEL GNACJA SAMOCHODU
RODKI CZYSZCZ CE

Przy stosowaniu rodków czyszcz cych
lub innych chemikaliów do czyszczenia
elementów wewn trznych lub zewn -
trznych samochodu nale y stosowa  si
do zalece  ich producenta.

Do czyszczenia elementów we-
wn trznych lub zewn trznych samochodu
nie wolno u ywa  niebezpiecznych
rozpuszczalników takich jak:
• Aceton.
• Rozcie czalniki do lakieru.
• Zmywacze do lakieru.
• Zmywacze do paznokci.

Do czyszczenia elementów wewn trznych
lub zewn trznych samochodu nie u ywa
nast puj cych rodków czyszcz cych
(zestawienie nie dotyczy zalecanych
sposobów usuwania plam z tapicerki):
• Myd a pralnicze.
• Wybielacze.
• rodki redukuj ce.
Nigdy nie stosowa  do czyszczenia
nast puj cych substancji:
• Czterochlorek w gla.
• Benzyna.
• Benzen.
• Ci ka benzyna. 

Z NIEBEZPIECZE STWO
Niektóre rodki czyszcz ce mog  by
truj ce, korozyjne lub atwopalne.
• Nieprawid owe stosowanie tych

rodków mo e by  niebezpieczne.
Mog  one spowodowa  obra enia
cia a lub uszkodzenie samochodu.

Z NIEBEZPIECZE STWO
• Unika  d ugotrwa ego kontaktu z

oparami rodków czyszcz cych i
innych chemikaliów.

Takie opary mog  by  niebezpieczne
dla zdrowia, szczególnie w ma ych,
niewietrzonych pomieszczeniach.



 SERWISOWANIE I PIEL GNACJA SAMOCHODU 6-41

Przy stosowaniu rodków czyszcz cych
lub innych chemikaliów we wn trzu
samochodu nale y otworzy  drzwi celem
zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

Aby unikn  trwa ego odbarwienia jasnej
tapicerki, nie wolno dopuszcza  do jej
zetkni cia z tekstyliami o nietrwa ych
kolorach, chyba e oba materia y s
ca kowicie suche. Poni ej zamieszczono
krótk  list  materia ów, które mog  mie
nietrwa e kolory:
• Odzie  sportowa.
• Jeans barwiony.
• Sztruks.
• Skóra.
• Zamsz.
• Papier gazetowy.
• Elementy dekoracyjne z papieru.

PIEL GNACJA I CZYSZCZENIE 
WN TRZA 

Przy czyszczeniu wn trza i nadwozia
samochodu bardzo wa ne jest stosowanie
w a ciwych technik i rodków
czyszcz cych.
Do usuwania kurzy i lu nego brudu z
tapicerki nale y u ywa  odkurzacza lub
szczotki z mi kkiego w osia.
Obicia winylowe i skórzane regularnie
przeciera  czyst , wilgotn  szmatk .
Zwyk e zabrudzenia tapicerki i plamy
usuwa  odpowiednimi rodkami
czyszcz cymi.

Z OSTRZE ENIE
Nie dopu ci  do zetkni cia si  tkanin
o niskiej trwa o ci barwnika z
tapicerk  samochodu, chyba e oba
materia y s  zupe nie suche.

Z OSTRZE ENIE
• Do czyszczenia tapicerki samo-

chodu nale y stosowa  odpowiednie
techniki i materia y czyszcz ce.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia,
szczególnie przy pierwszym czysz-
czeniu, mo e spowodowa  powstanie
zacieków wodnych i trwa ych plam.
Powsta e uszkodzenia mog  by
trwa e.

Z OSTRZE ENIE
Je li fotele przednie s  wyposa one w
poduszki powietrzne:
• Nie nas cza  obi  foteli rodkami

do czyszczenia tapicerki.
• Do czyszczenia obi  foteli nie

u ywa  rozpuszczalników chemicz-
nych ani mocnych detergentów.

Nieprzestrzeganie powy szych zalece
mo e spowodowa  zanieczyszczenie
modu u bocznych poduszek powiet-
rznych i pogorszy  ich sprawno  w
razie kolizji.
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Dba o  o pas bezpiecze stwa

Pasy bezpiecze stwa musz  by  zawsze
czyste i suche. Nale y chroni  ta my pasów
przed zanieczyszczeniem rodkami
poleruj cymi, olejami i chemikaliami, a
zw aszcza elektrolitem, wybielaczami lub
barwnikami. Takie zanieczyszczenia mog
doprowadzi  do zmniejszenia wytrzyma o ci
ta my pasa.
Okresowo sprawdza  wszystkie elementy
pasów bezpiecze stwa. Niezw ocznie
wymienia  uszkodzone pasy lub ich
elementy.
Nale y bezwzgl dnie wymienia  ka dy pas
bezpiecze stwa, który zosta  rozci gni ty w
wyniku wypadku, nawet je li uszkodzenie
nie jest oczywiste lub jest niewidoczne. Pasy
bezpiecze stwa nale y wymienia  na nowe.
Zalecamy wymian  kompletnego zespo u
pasa bezpiecze stwa po kolizji samochodu.
Je li specjalista stwierdzi, e podczas
wypadku pas bezpiecze stwa nie uleg
uszkodzeniu i wszystkie elementy s
sprawne, nie zachodzi potrzeba wymiany.
Zalecamy skorzystanie z us ug autoryzo-
wanego serwisu Chevroleta.

POWIERZCHNIE SZKLANE

Utrzymywanie szyb w czysto ci zmniejsza
ol nienie i poprawia widoczno .

Czyszczenie zewn trznej powierzchni
szyby przedniej
Wosk lub inna substancja na szybie przedniej
lub na piórze wycieraczki mo e spowodowa
jego drganie podczas wycierania. Takie cia a
obce mog  równie  utrudnia  utrzymanie
szyby przedniej w czysto ci.
Do czyszczenia przedniej szyby z zewn trz
nale y u ywa  rodków czyszcz cych bez
dodatków ciernych.
Na czystej szybie nie pozostaj  krople wody.

Z OSTRZE ENIE
Aby utrzyma  sprawno  pasów
bezpiecze stwa, nale y jest utrzymywa
w odpowiednim stanie.

Z OSTRZE ENIE
cierne rodki czyszcz ce mog

zarysowa  i uszkodzi  elementy grzejne
i uk ad odszraniania tylnej szyby.
• Nie wolno u ywa  rodków ciernych

do czyszczenia samochodu.
Takie uszkodzenia mog  ogranicza
pole widzenia kierowcy.

Z OSTRZE ENIE
Naklejki mog  uszkodzi  elementy
grzejne na tylnej szybie.
• Nie wolno umieszcza  naklejek na

wewn trznej powierzchni tylnej
szyby.

Takie uszkodzenia mog  ogranicza
pole widzenia kierowcy.
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PIEL GNACJA I CZYSZENIE 
ELEMENTÓW ZEWN TRZNYCH
Mycie samochodu
Najlepszym sposobem utrzymania pow oki
lakierniczej w dobrym stanie jest cz ste
mycie samochodu.
• Zaparkowa  samochód w zacienionym

miejscu.
• U ywa  mi kkiego myd a prze-

znaczonego do mycia samochodu zimn
lub letni  wod .

• Dok adnie sp ukiwa  wszystkie
pozosta o ci myd a i rodków
czyszcz cych.

Samochód przeznaczony jest do
eksploatacji w normalnych warunkach i
posiada odporno  na dzia anie czynników
atmosferycznych.

Polerowanie i woskowanie
Nale y okresowo polerowa  samochód, aby
usun  zanieczyszczenia z powierzchni. Po
wypolerowaniu zabezpieczy  lakier
wysokogatunkowym woskiem samocho-
dowym.

Czyszczenie b yszcz cych elementów
metalowych
Nale y regularnie czy ci  b yszcz ce
elementy metalowe. Zazwyczaj wystarczy
umycie ich wod .

Podczas woskowania samochodu pokry
woskiem wszystkie b yszcz ce elementy
metalowe.

UWAGA
• Do mycia samochodu nie wolno

u ywa  p ynu do mycia naczy .
P yn do mycia naczy  usuwa wosk z
pow oki lakierniczej.

Z OSTRZE ENIE
• Unika  wysokoci nieniowych myjni

samochodowych.
Podczas mycia woda mo e dosta  si
do wn trza, powoduj c uszkodzenia.

Z OSTRZE ENIE
W myjni automatycznej mo e nast pi
uszkodzenie anteny samochodu.
• Schowa  anten  wysuwan  elektry-

cznie poprzez wy czenie systemu
audio.

• Anten  pr tow  lub dachow  nale y
zdemontowa  r cznie.

Z OSTRZE ENIE
• Do czyszczenia lub polerowania

elementów aluminiowych nie u ywa
samochodowej ani chromowej pasty
polerskiej, pary wodnej ani myd a
zasadowego.

Takie substancje mog  by  zbyt
agresywne i spowodowa  uszkodzenie
elementów ozdobnych i obr czy kó .
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Czyszczenie aluminiowych obr czy i
ko paków kó
W celu zachowania pierwotnego wygl du
obr czy i ko paków kó , nale y usuwa
gromadz ce si  na nich kurz drogowy i
py  z klocków hamulcowych.

Regularnie czy ci  obr cze/ko paki kó ,
unikaj c stosowania ciernych rodków
czyszcz cych lub szczotek, które mog yby
uszkodzi  ich powierzchni .

ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJ
Konstrukcja samochodu zapewnia jego
odporno  na korozj . Wi kszo
elementów samochodu wyprodukowano
ze specjalnych materia ów i pokryto
pow okami ochronnymi. U atwia to
utrzymanie dobrego wygl du, odporno ci
i niezawodno ci samochodu.
Na niektórych elementach komory silnika
i podwozia mo e pojawia  si  rdza
powierzchniowa. Nie wp ywa ona jednak
na niezawodno  ani na dzia anie tych
elementów.

Uszkodzenia blach
Je li samochód wymaga naprawy lub
wymiany elementów nadwozia, nale y
upewni  si , e warsztat naprawczy
zastosowa  odpowiednie materia y
antykorozyjne, aby przywróci
zabezpieczenie przed korozj . Patrz
„USZKODZENIA LAKIERU” w dalszej
cz ci niniejszego rozdzia u.

Osady cia  obcych
Nast puj ce substancje mog  uszkodzi
pow oki lakiernicze:
• Chlorek wapniowy i inne sole.
• rodki do usuwania lodu.
• Olej i smo a z nawierzchni jezdni.
• ywica drzewna.
• Ptasie odchody.
• Opady przemys owe.
Natychmiast zmy  szkodliwe substancje z
samochodu. Je li nie wystarczy u ycie
wody z myd em, mo na zastosowa
specjalne rodki czyszcz ce.

Z OSTRZE ENIE
Do czyszczenia aluminiowych
obr czy kó  lub ko paków kó  nie
nale y u ywa  ciernych rodków
czyszcz cych ani szczotek.

Z OSTRZE ENIE
• U ywa  wy cznie rodków

czyszcz cych przeznaczonych do
powierzchni lakierowanych.

Inne rodki czyszcz ce mog  trwale
uszkodzi  pow ok  lakiernicz .
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Uszkodzenia lakieru
Niezw ocznie usuwa  odpryski po
uderzeniach kamieni, p kni cia lub g bokie
zarysowania pow oki lakierniczej. Odkryty
metal szybko koroduje.
Drobne odpryski i zarysowania mo na
naprawia  za pomoc  lakierów zaprawko-
wych.
Napraw  wi kszych uszkodze  mo na zleci
warsztatowi blacharsko-lakierniczemu.

Konserwacja podwozia
Na podwoziu samochodu mog  gromadzi
si  substancje korozyjne stosowane do
usuwania niegu i lodu oraz kurzu z
nawierzchni dróg. Je li nie zostan  usuni te,
przyspieszaj  korozj  i rdzewienie.
Substancje te nale y okresowo zmywa  z
podwozia przy u yciu czystej wody.
Pami ta  równie  o oczyszczaniu
wszystkich miejsc, których gromadzi si
b oto i inne zanieczyszczenia. Przed
sp ukaniem wod  nale y wzruszy  osady w
ciasnych miejscach podwozia.
Wykonanie takiej us ugi mo na zleci
autoryzowanemu serwisowi Chevroleta.

UWAGA
Przy myciu komory silnika do
rodowiska mog  przedosta  si

pozosta o ci paliwa, smaru i oleju.
Silnik nale y my  w autoryzowanym
serwisie Chevroleta lub innym miejscu
na stanowisku do mycia samochodów
wyposa onym w separator oleju.
Zu yty olej silnikowy, p yn hamulcowy,
olej przek adniowy, p yn niskokrzepliwy,
akumulatory i opony nale y likwidowa
w lokalnych autoryzowanych zak adach
utylizacji odpadów lub za po rednic-
twem punktu sprzeda y, który zgodnie z
przepisami jest zobowi zany do
przyj cia zu ytych materia ów przy ich
wymianie.
Nie wolno likwidowa  tych materia ów z
odpadkami domowymi ani wylewa  do
kanalizacji.
Nieprawid owe obchodzenie si  z takim
potencjalnie niebezpiecznymi mate-
ria ami mo e spowodowa  trwa e szkody
dla rodowiska naturalnego.
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INFORMACJE OGÓLNE
W niniejszym rozdziale podano informacje
na temat obs ugi okresowej, które pozwalaj
zapewni  d ug , zadowalaj c  klienta
eksploatacj  samochodu.
U ytkownik samochodu jest odpowiedzialny
za prawid ow  obs ug  i konserwacj
samochodu zgodnie z wytycznymi podanymi
w niniejszej instrukcji obs ugi. Nieprzestrze-
ganie ich mo e skutkowa  uniewa nieniem
gwarancji.
Do obowi zków u ytkownika samochodu
nale y jego prawid owej utrzymanie i
u ytkowanie. Nale y przestrzega  harmono-
gramu wymaganych przegl dów okresowych
oraz ogólnych wskazówek dotycz cych
u ytkowania zawartych w instrukcji obs ugi.
Do obowi zków u ytkownika samochodu
nale y równie  przechowywanie doku-
mentacji i rachunków potwierdzaj cych
regularne wykonywanie okresowych czyn-
no ci obs ugowych. Dokumenty i rachunki
wraz z niniejsz  instrukcj  obs ugi nale y
przekaza  kolejnemu w a cicielowi pojazdu.
Czynno ci z zakresu obs ugi okresowej
samochodu mo na zleca  wykwalifikowanej
osobie lub warsztatowi. Zaleca si  jednak,
aby obs ug  okresow  pojazdu przepro-
wadza  autoryzowany serwis Chevroleta,
który dysponuje wykwalifikowanymi mecha-
nikami i oryginalnymi cz ciami zamien-
nymi.

Nieoryginalne cz ci nie s  sprawdzane ani
zatwierdzane przez nasz  firm . Nie
gwarantujemy równie , e nieoryginalne
cz ci s  odpowiednie i bezpieczne i nie
ponosimy odpowiedzialno ci za uszkodzenia
wynikaj ce w ich u ycia.
Nieodpowiednie, niekompletne lub niedos-
tateczne czynno ci obs ugowe mog  by
przyczyn  problemów z u ytkowaniem
samochodu prowadz cych nawet do
uszkodzenia pojazdu, wypadku lub obra e
cia a.

TRUDNE WARUNKI 
EKSPLOATACJI
Nale y przestrzega  harmonogramu obs ugi
okresowej. Patrz „ZAPLANOWANA
OBS UGA OKRESOWA" w instrukcji
obs ugi samochodu.

NORMALNE WARUNKI 
EKSPLOATACJI
Za normalne warunki eksploatacji uwa a si
typowe, codzienne warunki jazdy. W takim
przypadku mo na stosowa  zwyk y
harmonogram obs ugi okresowej.

TRUDNE WARUNKI EKSPLOATACJI
Je li samochód jest eksploatowany w
warunkach podanych w jednym z
poni szych punktów, niektóre czynno ci
obs ugowe powinny by  wykonywane
cz ciej ni  zaleca harmonogram.
• Cz sta jazda na krótkich odcinkach,

krótszych ni  10 km.
• Cz sta praca silnika na biegu ja owym i/

lub jazda z nisk  pr dko ci  w ruchu
ulicznym z cz stym zatrzymywaniem
si .

• Jazda przy du ym zapyleniu.
• Jazda w terenie pagórkowatym lub

górzystym.
• Jazda z przyczep .
• Jazda w ruchu ulicznym o du ym

nat eniu, przy temperaturze zewn -
trznej cz sto osi gaj cej 32°C (90°F) lub
wy szej.

• U ytkowanie samochodu jako taksówki,
w s u bie policji lub jako samochodu
dostawczego.

• Cz sta jazda przy temperaturze
zewn trznej poni ej zera.
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ZAPLANOWANA OBS UGA OKRESOWA

Harmonogramy przegl dów

Przegl d I: - czynno ci serwisowe wyszczególnione w Przegl dzie I nale y przeprowadzi  przy pierwszym serwisowaniu lub wtedy, gdy poprzednio
przeprowadzono Przegl d II
Przegl d II - Przegl d II nale y przeprowadzi , je li poprzednio by  przeprowadzany Przegl d I.
Pojazdy wyposa one w uk ad kontroli stopnia zu ycia oleju silnikowego - je li zapala si  lampka kontrolna sygnalizuj ca potrzeb  wymiany oleju silnikowego
i up yn o co najmniej 10 miesi cy od poprzedniego przegl du, nale y przeprowadzi  odpowiedni przegl d samochodu.

Cz stotliwo  obs ugi okresowej

Co 1 rok / 15 000 km (w zale no ci od tego, co nast pi szybciej)

Nr Czynno ci serwisowe Przegl d I Przegl d II

1 Wymiana oleju silnikowego i filtra. W W

2 Sprawdzenie wycieków i uszkodze . P P

3 Sprawdzenie silnikowego filtra powietrza. P P

4 Sprawdzenie ci nienia i zu ycia opon. P P

5 Sprawdzenie uk adu hamulcowego. P P

6 Sprawdzenie poziomu p ynu ch odz cego silnika i p ynu spryskiwacza oraz uzupe nienie w 
razie potrzeby. P P

7 Sprawdzenie podzespo ów zawieszenia i uk adu kierowniczego. P P

8 Sprawdzenie piór wycieraczek i dzia ania wiate  zewn trznych. P P

9 Sprawdzenie pasków nap dowych. P P

10 Przeprowadzenie wymaganych dodatkowych czynno ci serwisowych - patrz odpowiednia 
sekcja. P P
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P- Sprawdzenie tych pozycji i powi zanych cz ci. W razie potrzeby korekta, czyszczenie, uzupe nienie, regulacja lub wymiana.
W - Wymiana

11 Sprawdzenie pojazdu podczas jazdy. P P

Przegl d 2 - wykona  wszystkie czynno ci serwisowe opisane w Przegl dzie 1 oraz 
wyszczególnione poni ej

12 Wymiana p ynu hamulcowego. W

13 Sprawdzenie uk adu ch odzenia silnika. P

14 Sprawdzenie podzespo ów uk adu bezpiecze stwa biernego. P

15 Sprawdzenie podzespo ów uk adu nap dowego i uk adu przeniesienia nap du. P

16 Nasmarowanie podzespo ów nadwozia. P

Nr Opis Captiva
17 Wymiana filtra przeciwpy kowego Co 15 000 km / 1 rok
18 Wymiana filtra powietrza Co 60 000 km / 4 lata
19 Wymiana wiec zap onowych Co 150 000 km / 10 lat
20 Wymiana filtra paliwa w silniku wysokopr nym Co 60 000 km / 2 lata
21 Wymiana p ynu ch odz cego silnika Co 240 000 km / 5 lat

22 Wymiana oleju automatycznej skrzyni biegów Normalne warunki eksploatacji: co 150 000 km
Trudne warunki eksploatacji: co 75 000 km

23 Wymiana a cucha rozrz du Co 240 000 km / 10 lat

Nr Czynno ci serwisowe Przegl d I Przegl d II
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Przypisy

Czynno  
serwisowa Uwagi

1
Wymiana co rok lub po zapaleniu si  lampki kontrolnej sygnalizuj cej potrzeb  wymiany oleju silnikowego. W 
przypadku cz stego uruchamiania zimnego silnika i jazdy w niskich temperaturach wymagane mog  by  cz stsze 
wymiany oleju. Konieczno  tak  b dzie sygnalizowa  lampka „Wymie  olej silnikowy”.

2 Utrata p ynu dowolnym uk adzie silnika mo e oznacza  problem. Uk ad nale y sprawdzi  i naprawi , a nast pnie 
sprawdzi  poziom p ynu. W razie potrzeby uzupe ni  p yn.

3&17
W przypadku regularnej eksploatacji samochodu w obszarze o du ym zapyleniu nale y sprawdza  filtr cz ciej.
W przypadku regularnej eksploatacji samochodu w obszarze o du ym zapyleniu mo e wyst pi  konieczno  
cz stszej wymiany filtra.

5
Wizualne sprawdzenie przewodów hamulcowych pod k tem ewentualnych zagi , wycieków, p kni , przetar  
itp. Sprawdzenie zu ycia klocków hamulcowych oraz stanu powierzchni tarcz. Sprawdzenie ok adzin/szcz k 
b bnów hamulcowych pod k tem zu ycia lub p kni . Sprawdzenie innych elementów uk adu hamulcowego, w 
tym b bnów, rozpieraczy, zacisków, hamulca r cznego itp.

7
Wizualne sprawdzenie zawieszenia przedniego i tylnego oraz uk adu kierowniczego pod k tem ewentualnych 
uszkodze , luzów, brakuj cych elementów lub oznak zu ycia. Sprawdzenie podzespo ów wspomagania uk adu 
kierowniczego pod k tem ewentualnych zagi , p kni , przetar  itp.

8 Sprawdzenie piór wycieraczek pod k tem zu ycia, p kni  lub zabrudze . Wyczyszczenie szyby i piór 
wycieraczek w przypadku zabrudze . Wymiana zu ytych lub uszkodzonych piór wycieraczek.
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Czynno  
serwisowa Uwagi

12 W przypadku jazdy w trudnych warunkach (jazda w pagórkowatym lub górzystym terenie lub cz ste ci gni cie 
przyczepy) p yn hamulcowy mo e wymaga  cz stszych wymian.

13

Wizualne sprawdzenie przewodów i ich wymiana w przypadku p kni , wybrzusze  lub zu ycia. Sprawdzenie 
wszystkich przewodów, mocowa  i zacisków. W razie potrzeby wymiana na oryginalne cz ci. W celu 
zapewnienia prawid owej pracy zalecane jest przeprowadzenie testów ci nieniowych uk adu ch odzenia oraz 
korka ci nieniowego, a tak e wyczyszczenie zewn trznych powierzchni ch odnicy i skraplacza uk adu 
klimatyzacji.

14
Sprawdzenie prawid owego dzia ania podzespo ów pasów bezpiecze stwa oraz kontrolek przypominaj cych o 
zapi ciu pasów. Sprawdzenie pod k tem ewentualnych luzów i uszkodze  podzespo ów pasów bezpiecze stwa. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid owo ci dzia ania uk adu pasów bezpiecze stwa wymagana 
jest ich naprawa. Bezwzgl dna wymiana przerwanych lub postrz pionych pasów bezpiecze stwa.

16
Nasmarowanie wszystkich zamków b benkowych, zawiasów i zamków drzwi, zawiasów i zamków pokrywy 
silnika oraz zawiasów i zamków pokrywy baga nika. W przypadku u ytkowania w warunkach sprzyjaj cych 
korozji mo e by  wymagane cz stsze smarowanie. Na o enie smaru silikonowego na uszczelki szyb za pomoc  
czystej szmatki zapewni ich wy sz  trwa o , lepsze uszczelnianie, a tak e wyeliminuje zacinanie i skrzypienie.

Zasady ogólne dla 
automatycznej 
skrzyni biegów

Wymiana p ynu i filtra automatycznej skrzyni biegów, je li pojazd jest g ównie eksploatowany w nast puj cych 
warunkach:
• Jazda w ruchu ulicznym o du ym nat eniu, przy temperaturze zewn trznej cz sto osi gaj cej 32°C lub

wy szej.
• Eksploatacja w terenie pagórkowatym lub górzystym.
• Cz ste ci gni cie przyczepy.
• Zastosowania takie jak taksówka, wóz policyjny lub samochód dostawczy.
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Czynno  
serwisowa Uwagi

Ogólne zasady dla 
pasków

Wizualne sprawdzenie pasków pod k tem wystrz pienia, nadmiernych p kni  lub widocznych uszkodze . 
W razie potrzeby wymiana paska.

Ogólne zasady dla 
wszystkich pozycji

Sprawdzenie wszystkich uk adów pod k tem nieprawid owo ci oraz wygi tych, uszkodzonych lub 
brakuj cych cz ci. W razie potrzeby wymiana cz ci.
Wymiana wszelkich nadmiernie zu ytych podzespo ów.

Stan opon oraz 
ci nienie powietrza

Stan opon nale y sprawdza  zawsze przed wyruszeniem w drog . Przy ka dym tankowaniu lub 
przynajmniej raz w miesi cu nale y sprawdzi  tak e ci nienie w oponach za pomoc  manometru.

Geometria kó W razie potrzeby ustawienie zbie no ci i wywa enie kó .
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NUMERY IDENTYFIKACYJNE

NUMER IDENTYFIKACYJNY 
POJAZDU (VIN)
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
wybity jest w pobli u rodka przegrody
komory silnika.

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA
Tabliczka identyfikacyjna jest umiejsco-
wiona w komorze silnika.

W niektórych modelach naklejka znajduje
si  na dolnej cz ci s upka rodkowego.
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TABELA P YNÓW EKSPLOATACYJNYCH 

Element Obj to Klasyfikacja

Olej silnikowy
(w cznie z filtrem oleju)

2.4D 4,7l Dexos2
Wi cej informacji mo na znale  w punkcie „Olej 

silnikowy” w rozdziale 6.
3.0D 5,7l

2.2 DSL 5,6l

P yn ch odz cy silnik

2.4D 8,5l

DEX-COOL3.0D 10,9l

2.2 DSL 9,1l

Olej do automatycznej skrzyni biegów
2.4D / 3.0D 8,465l

DEXRON® VI
2.2 DSL 8,765l

Olej do manualnej skrzyni biegów 1,8l BoT402

P yn hamulcowy 0,67l
DOT 4

P yn sprz g owy 0,053l

P yn wspomagania uk adu kierowniczego 1,1l DEXRON® VI

Olej do skrzynki rozdzielczej AWD 0,8 ±0,1 l Olej syntetyczny do przek adni hipoidalnych 75W-90

Olej do obudowy mechanizmu 
ró nicowego AWD 0,6 ±0,05 l Olej syntetyczny do przek adni hipoidalnych 75W-90
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OLEJ SILNIKOWY

Silnik
Wybra  lepko  oleju w oparciu o temperatur  otoczenia. Nie zmienia  oleju na olej
o innej lepko ci w przypadku krótkotrwa ych waha  temperatury.
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DANE TECHNICZNE SAMOCHODU

DANE TECHNICZNE SILNIKA

PR DKO  MAKSYMALNA

Silnik 2.4D 3.0D DSL (163 KM) DSL (184 KM)

Liczba cylindrów 4 6 4 4

Pojemno  skokowa [cm3] 2384 2997 2231 2231

Moc [kW] / obr./min 123/5600 190/6900 120/3800 135/3800

Maks. moment obrotowy [Nm] / 
obr./min 230/4600 288/5800 350/2000 400/2000

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Olej nap dowy Olej nap dowy

2.4D 3.0D DSL (163 KM) DSL (184 KM)

Manualna skrzynia biegów (km/h)
190 (FWD)

-
189 (FWD)

200
186 (AWD) 188 (AWD)

Automatyczna skrzynia biegów 
(km/h) 175 198

184 (FWD)
191

182 (AWD)
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ZU YCIE PALIWA, EMISJA CO2

MINIMALNA MASA W ASNA POJAZDU Z KIEROWC  (75 KG)

2.4D 
FWD MT

2.4D 
AWD MT

2.4D 
AWD AT

3.0D 
AWD AT

DSL
(163 KM) 
FWD MT

DSL
(163 KM) 
FWD AT

DSL 
AWD MT

DSL 
AWD AT

Cykl miejski [l/100 km] 11,7 12,2 12,8 15,5 8,4 9,8 8,5 10,0
Cykl pozamiejski 
[l/100 km] 7,4 7,6 7,4 8,0 5,3 6,2 5,5 6,4

Cykl mieszany 
[l/100 km] 8,9 9,3 9,3 10,7 6,4 7,5 6,6 7,7

CO2 [g/km] 210 219 219 252 170 198 174 203

2.4D 
5-miejscowy

2.4D 
7-miejscowy

3.0D 
5-miejscowy

3.0D 
7-miejscowy

DSL 
5-miejscowy

DSL 
7-miejscowy

Nap d na przedni  o  
(kg)

MT 1768~1848 1793~1873 - - 1853~1933 1878~1958
AT - - - - 1878~1958 1903~1983

Nap d na wszystkie ko a 
(kg)

MT 1843~1923 1848~1948 - - 1928~2008 1953~2033
AT 1868~1948 1893~1973 1890~1970 1915~1995 1953~2033 1978~2058
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WYMIARY POJEMNO CI
D ugo  [mm] 4673
Szeroko  [mm] 1849
Wysoko  (z baga nikiem 
dachowym) [mm]

1756

Rozstaw osi [mm] 2707
Rozstaw kó  (przód) [mm] 1569
Rozstaw kó  (ty ) [mm] 1576
Minimalny promie  zawracania 
[m]

11,87

Silnik 2.4D 3.0D Olej 
nap dowy

Zbiornik paliwa [l] 65
Olej silnikowy [l] 4,7 5,7 5,6
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CI NIENIE POWIETRZA W OPONACH 

Rozmiar 
opon

Rozmiar 
obr czy kó

Ci nienie (psi/bar/kPa)
Przód Ty

235/60R17 17x7J Mniej ni  4 osoby w samochodzie: 35/2,4/240
(Ci nienie ekonomiczne: 38/2,6/260)
Wi cej ni  5 osób w samochodzie, holowanie 
przyczepy:
35/2,4/240

Mniej ni  4 osoby w samochodzie: 35/2,4/240
(Ci nienie ekonomiczne: 38/2,6/260)
Wi cej ni  5 osób w samochodzie, holowanie 
przyczepy:
41/2,8/280

235/55R18 18x7J
235/50R19

19x7J

T155/90R16 
(ko o 
dojazdowe)

16X4T 60/4,2/420 60/4,2/420
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0.1 WST P

1. PIERWSZE CZYNNO CI
Informacje dotycz ce
bezpiecze stwa
Przed rozpocz ciem u ytkowania systemu
nawigacyjnego prosimy zapozna  si  z
poni szymi informacjami dotycz cymi bez-
piecze stwa. Podczas korzystania z systemu
nale y przestrzega  opisane zasady
bezpiecze stwa w celu unikni cia sytuacji
gro cych odniesieniem obra e  cia a
kierowcy i innych osób oraz powstaniem
uszkodze  samochodu i innego mienia.
Przepisy ruchu drogowego s  wa niejsze ni
jakiekolwiek instrukcje generowane przez
system nawigacyjny. Zawsze stosowa  si  do
znaków drogowych, ogranicze  pr dko ci
oraz innych ogranicze  obowi zuj cych na
trasie.

Podczas prowadzenia samochodu nie
spogl da  na ekran systemu d u ej ni  przez
oko o sekund , a za ka dym razem tylko
wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na
drodze.

Ze wzgl dów bezpiecze stwa nie nale y
u ywa  elementów steruj cych systemu
podczas prowadzenia samochodu. Mo e to
rozproszy  uwag  kierowcy i sta  si
przyczyn  powa nego wypadku drogowego.
Przed przyst pieniem do obs ugi systemu
nale y zaparkowa  samochód w bez-
piecznym miejscu.
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Nie wolno demontowa  ani modyfikowa
urz dzenia. W przeciwnym razie mo e
doj  do wypadku, po aru lub pora enia
pr dem.

Na urz dzenie nie mo e zosta  wylana
woda, a do jego wn trza nie wolno
wk ada  obcych przedmiotów. Mo e to
by  przyczyn  powstania dymu, po aru
lub pora enia pr dem.

Nie korzysta  z systemu, gdy zostanie
stwierdzona usterka, jak np. brak
od wie ania wskaza  ekranu lub brak
d wi ku. Dalsze korzystanie z systemu
mo e prowadzi  do wypadku.
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W celu obs ugi systemu nie wolno
zatrzymywa  samochodu w miejscach
niedozwolonych.

Poziom g o no ci systemu nale y zawsze
ustawia  na poziomie umo liwiaj cym
s yszenie sygna ów akustycznych
pochodz cych z zewn trz samochodu.

Sprawdza  poziom g o no ci przed
w czeniem urz dzenia. Je li g o no  jest
ustawiona na wysokim poziomie, podczas
w czania systemu mo e zosta  wygene-
rowany bardzo g o ny d wi k, który mo e
uszkodzi  s uch.
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Nie pozostawia  w czonego systemu przy
wy czonym silniku. Roz adowuje to
akumulator samochodu. Podczas korzys-
tania z systemu silnik powinien by
zawsze uruchomiony.

Nie naciska  za mocno na ekran. Mo e to
by  przyczyn  usterki systemu.

Czy ci  wy cznie lekko nawil on
ciereczk . Nie wolno korzysta  z adnych
rodków chemicznych lub czyszcz cych,

poniewa  mog  one uszkodzi  ekran.
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Na desce rozdzielczej nie nale y
umieszcza  adnych przedmiotów.
Mog yby one zak óca  prac  czujnika
w czaj cego reflektory i reguluj cego
jasno  wy wietlacza.

Nie umieszcza  przedmiotów na desce
rozdzielczej i na pó ce przy tylnej szybie.
Mo e to zak óca  sygna  satelitarny
systemu GPS i powodowa  nieprawid owe
funkcjonowanie systemu.

Je li szyby samochodu s  przyciemnione
pow ok  odblaskow  wykonan  z metali,
odbiór sygna u GPS b dzie utrudniony.
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W przypadku p kni cia panelu
ciek okrystalicznego nie wolno dopu ci
do zetkni cia si  cia a z p ynem
wyciekaj cym z panelu. Mo e to
spowodowa  podra nienie skóry.
• W razie przypadkowego po kni cia

p ynu nale y niezw ocznie skorzysta  z
pomocy lekarskiej.

• Je li p yn dostanie si  do oczu lub na
skór , zmy  go du  ilo ci  wody i
natychmiast skorzysta  z pomocy
lekarskiej.

Pod adnym pozorem nie wolno wk ada
kart pami ci SD o nietypowych kszta tach
do gniazda kart SD.
Takie karty mog  si  zaklinowa  lub
uszkodzi  gniazdo. Modu  b dzie w takiej
sytuacji podlega  wymianie na koszt
w asny.
Urz dzenie mo e nie funkcjonowa
prawid owo w bardzo niskich i bardzo
wysokich temperaturach. W celu
zapewnienia prawid owego dzia ania
wyrówna  temperatur  do normalnego
poziomu.

Elementy urz dzenia
Panel kontrolny
1 NAVI : Nawigacja
2 MENU : Menu g ówne
3 TRIP : Informacje dotycz ce jazdy
4 DIM : Prze cza ekran pomi dzy

trybem dziennym i nocnym.
5 Gniazdo kart SD

6 Z cze USB
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Kierownica
1 W czanie i wy czanie systemu
2 Przechodzenie do nast pnej stacji
radiowej lub utworu

 Przechodzenie do nast pnej stacji
radiowej w bie cym zakresie lub do
nast pnego utworu muzycznego

3 Zmienianie trybów
 Prze czanie pomi dzy trybami AM,
FM, CD, AUX, NAVI i Multimedia
poprzez ka dorazowe naci ni cie
przycisku.

4 Regulacja g o no ci

2. PODSTAWOWA OBS UGA

Uruchamianie systemu
System nawigacyjny jest uruchamiany w
momencie prze czenia wy cznika
zap onu w po o enie ACC lub ON. Po
uruchomieniu systemu uaktywniany jest
ostatnio wybrany tryb

Z OSTRZE ENIE
Prze cznik na kierownicy wyst puje
tylko w wybranych wersjach samo-
chodu.
• W przypadku wielokrotnego nacis-

kania przycisków MODE lub
SEEK w krótkich odst pach czasu
mo e doj  do przeci enia proce-
sora i zawieszenia systemu.
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Zasilanie zostanie wy czone w momencie
wy czenia silnika. Po wy czeniu silnika
system dzia a przez 30 sekund w celu
zapisania danych.

Elementy steruj ce systemu
System nawigacyjny zosta  wyposa ony w
wymienione poni ej przyciski.
1 NAVI : Nawigacja
2 MENU : Menu g ówne
3 TRIP : Informacje dotycz ce jazdy
4 DIM : Zmiana jasno ci

Menu g ówne
W celu wy wietlenia ekranu Menu g ówne
nacisn  przycisk MENU. Za pomoc  tego
ekranu mo na uzyska  dost p do
wszystkich funkcji systemu nawigacyjnego.
Przyciski ekranowe b d  pod wietlone, gdy
dana funkcja jest dost pna, lub wy czone,
gdy dana funkcja jest niedost pna.
1 Nawigacja
2 MP3
3 Film
4 Informacje o podró y
5 Informacje ATC
6 Ustawienia

Z OSTRZE ENIE
• Podczas wy czania silnika zapisy-

wany jest ostatnio wybrany tryb.
• W razie uruchomienia systemu w

ci gu 30 sekund od wyci gni cia
kluczyka, system nie b dzie wymaga
pe nego czasu rozruchowego.

• W celu ponownego uruchomienia
systemu, nacisn  jednocze nie i
przytrzyma  przez 10 sekund
przyciski MENU i TRIP. Zwolni
przyciski w momencie rozpocz cia
procesu ponownego rozruchu.



 PODR CZNIK NAWIGACJI 9-11

4 Informacje o podró y

MP3
1 Informacje o pliku
2 Czas odtwarzania
3 Stan odtwarzania
4 Bie cy katalog
5 Lista plików
6 Powtórz
7 Kontrola listy
8 Stop
9 Poprzedni plik
- Odtwarzaj/Wstrzymaj

! Nast pny plik
@ Katalog wy szego poziomu
# Kolejno  losowa

Film
1 Bie cy katalog
2 Lista plików
3 Katalog wy szego poziomu
4 Kontrola listy

Lista filmów
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5 Stop
6 Poprzedni plik
7 Odtwarzaj/Wstrzymaj
8 Nast pny plik
9 Lista plików
- Powtórz
! Pe ny ekran w ./wy .
@ Stan odtwarzania

Trip (Przebieg)
1 Wyzerowanie redniej pr dko ci
samochodu
2 Wyzerowanie czasu jazdy
3 Wyzerowanie redniego zu ycia paliwa
4 rednia pr dko  samochodu
5 Czas jazdy
6 rednie zu ycie paliwa
7 Zasi g przy obecnym poziomie paliwa
8 Wy wietlenie kompasu
9 Powrót do menu g ównego

ATC
Oprócz tego, e mo na nacisn  przycisk
ATC w menu g ównym, informacje ATC
s  wy wietlane w dolnej cz ci ekranu za
ka dym razem, gdy ulegn  zmianie dane
powi zane z uk adem klimatyzacji, jak
np. temperatura, przep yw powietrza itp.
Taki ekran wyskakuj cy jest wy wietlany
przez 5 sekund.

Odtwarzanie filmów
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Ustawienia
1 Kalibracja ekranu dotykowego
2 Informacje systemowe
3 Instalacja nowszej wersji systemu
4 Instalacja nowszej wersji danych
nawigacyjnych
5 Preferencje u ytkownika

Z OSTRZE ENIE
Szczegó owe informacje dotycz ce
wskaza  ATC mo na znale  w
cz ci po wi conej klimatyzacji.
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Konfiguracja systemu
G o no
1. MP3, Film, FM/AM, CD

G o no  mo na ustawi  za pomoc
pokr t a regulacji g o no ci systemu
audio lub za pomoc  prze cznika na
kierownicy.
Naci ni cie pokr t a regulacji g o no ci
spowoduje wyciszenie systemu.
Ponowne naci ni cie lub obrócenie
pokr t a spowoduje przywrócenie
d wi ku.
W celu wy czenia d wi ków nacisn  i
przytrzyma  przez 3 sekundy pokr t o
regulacji g o no ci. Informacje ATC s
wy wietlane na ekranie, gdy system jest
wy czony.

2. informacje nawigacyjne
Mo na zmieni  poziom g o no ci
wy cznie dla powiadomie  g osowych
w trybie nawigacji. Powiadomienia
g osowe mo na równie  wy czy .
Nie mo na zwi kszy  lub zmniejszy
g o no ci informacji nawigacyjnych
wzgl dem innych róde  d wi ku.

Ekran
Naci ni cie przycisku DIM powoduje
przyciemnienie jasno ci ekranu do
poziomu 70%.
Wyst puj  3 poziomy regulacji jasno ci
ekranu.
(W . -> 50% -> 70% -> W .)
W celu wy czenia ekranu nacisn  i
przytrzyma  przez 3 sekundy przycisk
DIM. Gdy ekran jest wy czony, system
pozycjonowania GPS nadal dzia a.
Naci ni cie dowolnego przycisku powo-
duje ponowne w czenie ekranu.

Z OSTRZE ENIE
• Jasno  ekranu jest regulowana

automatycznie na podstawie
nat enia o wietlenia zewn t-
rznego.

Na tablicy rozdzielczej nie nale y
umieszcza  adnych przedmiotów.
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Ustawienia
Dotkni cie : kalibracja ekranu dotykowego
Informacje systemowe : wy wietla infor-
macje dotycz ce oprogramowania systemu
nawigacyjnego.
Instalacja nowszej wersji systemu
Instalacja nowszej wersji danych nawiga-
cyjnych
Preferencje u ytkownika : umo liwia
dostosowanie systemu do w asnych
przyzwyczaje .

Dotykowa kalibracja ekranu
Je li ekran nie reaguje prawid owo na
dotkni cia mo na go skalibrowa .
Dotkn  rodka celu wska nikiem. Je li
cel przemieszcza si  w inn  pozycj ,
wybra  nowy cel. Powtarza  za ka dym
razem w celu zako czenia procesu
kalibracji.

Informacje systemowe
Wy wietlenie bie cej wersji systemu.

H/W : sprz t
S/W : oprogramowanie
O/S : system operacyjny
GPS : Oprogramowanie systemu GPS
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Instalacja nowszej wersji systemu
W o y  kart  SD z aktualizacj  do gniazda
kart SD. (karty SD z aktualizacjami mo na
uzyska  w autoryzowanym salonie
Chevrolet).
Nacisn  przycisk MENU i dotkn
przycisk Ustawienia.

Nacisn  przycisk aktualizacji systemu. W celu przeprowadzenia aktualizacji
systemu nacisn  przycisk UPGRADE.
Je li okre lony system nie wymaga
aktualizacji, mo na usun  jego
zaznaczenie.

Z OSTRZE ENIE
• Aby nie dopu ci  do usterki

systemu, nie wyjmowa  karty SD/
USB, nie wy cza  silnika i nie
korzysta  z systemu podczas
aktualizacji.
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Instalacja nowszej wersji danych 
nawigacyjnych
W o y  kart  SD z aktualizacj  do gniazda
kart SD. (karty SD z aktualizacjami
danych nawigacyjnych mo na uzyska  w
autoryzowanym salonie Chevrolet).
Nacisn  przycisk MENU i dotkn
przycisk Ustawienia.

Nacisn  przycisk aktualizacji danych
nawigacyjnych.

W celu przeprowadzenia aktualizacji
danych nawigacyjnych nacisn  przycisk
UPGRADE.

Z OSTRZE ENIE
• W zale no ci od rozmiaru plików,

aktualizacja mo e potrwa  do
25 minut.
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Preferencje u ytkownika
W celu u atwienia obs ugi system
nawigacyjny mo na dostosowa  do
w asnych potrzeb. Mo na zmieni  jednostki
wy wietlanych warto ci, j zyk oraz stref
czasow .
Aby potwierdzi  wybór, nacisn  przycisk
Zapisz.

Jednostki wy wietlanych warto ci
Umo liwia zmian  jednostki miary, jaka
jest wykorzystywana przez system.
Dystans : mile lub kilometry
Temperatura : stopnie Celsjusza lub
Fahrenheita
Obj to  : litry lub galony

J zyk
Wybra  dany j zyk. System obs uguje 11
wersji j zykowych dla komunikatów
wy wietlanych w menu g ównym. Menu
Nawigacja obs uguje 11 wersji j zykowych
dla wy wietlanych komunikatów, jak
równie  do komunikatów g osowych.

Strefa czasowa
U y  przycisku do wybrania
odpowiedniej strefy czasowej.
Zaznaczy  Czas letni, je li ma on
zastosowanie w danej strefie czasowej.
(Czas letni nie jest automatycznie
uwzgl dniany.)

UWAGA
Po wybraniu galonu jako jednostki
obj to ci, jednostka odleg o ci w
Informacjach o podró y zostanie
automatycznie zamieniona na mile.
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• Lista stref czasowych, jakie mo na wybra .

Strefa czasowa Wy wietlacz

Roma ski czas standardowy (GMT+01:00) Bruksela

Czas standardowy GMT (GMT+00:00) Londyn

Zachodnioeuropejski czas standardowy (GMT+01:00) Amsterdam

rodkowoeuropejski czas standardowy (GMT+01:00) Sarajewo

rodkowoeuropejski czas standardowy (GMT+01:00) Belgrad

Wschodnioeuropejski czas standardowy (GMT+02:00) Bukareszt
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0.2 FUNKCJE SYSTEMU

1. Multimedia

MP3
Odtwarzany standard plików MP3

Typ kompresji MPEG-1 Audio Layer III
Cz stotliwo  próbkowania 8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz)
Szybko  transmisji 8~320 (kb/s)
Maks. poziom katalogów 8
Maks. ilo  znaków dla nazwy 
katalogu/pliku 64 bajty

Zestaw znaków dla nazwy katalogu/
pliku Od A do Z, od 0 do 9, _ (podkre lnik)

Maks. liczba katalogów 256
Maks. liczba plików 512
Znacznik ID3 wer. 1.0, wer. 1.1, wer. 2.2, wer. 2.3, wer. 2.4

• Dla zapewnienia stabilnej jako ci
odtwarzanego d wi ku zaleca si  sta
szybko  transmisji na poziomie 96,
128, 192 kb/s przy cz stotliwo ci
próbkowania 44,1 kHz.

• Je li szybko  transmisji przekracza
192 kb/s, podczas odtwarzania plików
MP3 mog  by  s yszalne przeskoki
d wi ku. Dla plików MP3 nale y
korzysta  z szybko ci transmisji 192
kb/s lub ni szej.

Z OSTRZE ENIE
• Ka dy plik innego typu ni  MP3

jest równie  liczony jako plik.
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Sposób korzystania z odtwarzacza 
MP3
Nacisn  przycisk MENU i dotkn
przycisk MP3.
Naciska  przycisk MODE na kierownicy,
a  zostanie wy wietlony ekran
odtwarzacza MP3.
Tryb zmienia si  po naci ni ciu przycisku
na kierownicy.

AM h FM h CD h AUX h NAVI
h Multimedia h powrót do AM

1 Informacje o pliku : Wy wietla
aktualnie odtwarzany plik.

2 Czas odtwarzania
3 Stan odtwarzania
4 Bie cy katalog : Wy wietla poziom

aktualnie odtwarzanego pliku.
5 Lista plików
6 Powtórz : Aktualnie odtwarzany plik

b dzie powtarzany.
7 Kontrola listy : Poruszanie si
pomi dzy stronami.
8 Stop

9 Poprzedni plik : Wybór poprzedniego
utworu.

- Odtwarzaj/Wstrzymaj
! Nast pny plik : Wybór nast pnego
utworu.
@ Katalog wy szego poziomu : Wybór

katalogu wy szego o jeden poziom.
# Kolejno losowa: Odtwarzanie

utworów w kolejno ci losowej.
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Film
Obs ugiwane formaty plików

D wi k MP3, WMA, OGG, WAV (szybko  transmisji 128~192 
kb/s)

Obraz MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0

DTS Nieobs ugiwany
Maks. rozdzielczo 800 x 480

Z OSTRZE ENIE
• Filmy o rozdzielczo ci przekra-

czaj cej 800x480 mog  by
wy wietlane nieprawid owo.

• Podczas odtwarzania filmu inne
funkcje systemu b d  wykonywane
wolniej.

• W przypadku trybu Karty SD/USB
z mieszan  zawarto ci  (po czenie
plików muzycznych, filmowych i
innych danych) rozpoznawane i
odtwarzane b d  wy cznie pliki
muzyczne i filmowe w zale no ci od
wybranego trybu.

• Ze wzgl dów bezpiecze stwa film
mo na odtwarza  tylko podczas
postoju samochodu.
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Sposób korzystania z odtwarzacza 
filmów
Nacisn  przycisk MENU i dotkn
przycisk Film.

1 Bie cy katalog
2 Lista plików
3 Katalog wy szego poziomu
4 Kontrola listy

5 Stop
6 Poprzedni plik
7 Odtwarzaj/Wstrzymaj
8 Nast pny plik
9 Lista plików
- Powtórz
! Pe ny ekran w ./wy .
@ Stan odtwarzania
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Karta SD / USB
• Urz dzenie USB nale y pod czy  po

uruchomieniu silnika
• Podczas formatowania urz dzenia

USB, wybra  ustawienie Bajty/Sektor
poni ej 64 KB.

• Dla urz dze  USB obs ugiwane s
formaty FAT 12/16/32. System plików
NTFS nie jest obs ugiwany.

• Podczas wyjmowania urz dzenia USB
niekiedy s yszalny jest nietypowy
d wi k (ha as).

• Wyci gni cie urz dzenia USB podczas
odtwarzania mo e by  przyczyn
usterki.

• Przygotowanie do odtwarzania trwa
okre lon  ilo  czasu w zale no ci od
typu urz dzenia USB i formatu plików.

• Czasami system nie rozpoznaje
rozdzielaczy USB, wi c urz dzenia
USB nale y pod cza  bezpo rednio.

• Pami ci typu HDD/CF nie s
obs ugiwane.

• Pliki w formacie DRM (Digital Rights
Management) nie b d  dzia a y.

2. FUNKCJE INFORMACYJNE

Trip (Przebieg)
Informacje o podró y to informacje
dotycz ce jazdy wy wietlane w postaci
graficznej.
Nacisn  przycisk TRIP lub MENU i
dotkn  przycisk Podró .
W celu wy czenia funkcji, nacisn

przycisk .

Z OSTRZE ENIE
Pod adnym pozorem nie wolno
wk ada  kart pami ci SD o
nietypowych kszta tach do gniazda
kart SD.
Takie karty mog  si  zaklinowa  lub
uszkodzi  gniazdo. Modu  b dzie w
takiej sytuacji podlega  wymianie na
koszt w asny.
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1 Wyzerowanie redniej pr dko ci
samochodu
2 Wyzerowanie czasu jazdy
3 Wyzerowanie redniego zu ycia paliwa
4 rednia pr dko  samochodu
5 Czas jazdy
6 rednie zu ycie paliwa
7 Zasi g przy obecnym poziomie paliwa

Pokazuje szacowan  odleg o , jak
mo na przeby  przy obecnym poziomie
paliwa w zbiorniku. Odleg o  ta jest
obliczana na podstawie redniego
spalania na ostatnich kilku milach, wi c
b dzie ulega  zmianie w zale no ci od
pr dko ci, nat enia ruchu itp.

8 Wy wietlenie kompasu : Kierunki
przemieszczania si  samochodu

9 Powrót do menu g ównego
* wybra  opcje wyzerowania, przed
rozpocz ciem podró y lub trasy, jaka ma
zosta  zapisana.

ATC
Informacje ATC przedstawiaj  stan
klimatyzacji.
Nacisn  przycisk MENU i dotkn
przycisk ATC.
Informacje ATC mo na równie
wy wietli  poprzez naci ni cie i przytrzy-
manie przez 3 sekundy pokr t a regulacji
g o no ci.
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1 Ustawiona temperatura
2 Temperatura zewn trzna
3 Kierunek wiatru
4 Stan klimatyzacji (w ./wy .)
5 Stan funkcji AUTO (w ./wy .)
6 Si a wiatru

Kamera wsteczna 
W trakcie próby zaparkowania samochodu
na ekranie zostan  wy wietlone pomoc-
nicze wskazówki.
(wy wietlanie wskazówek rozpoczyna si
w momencie za czenia biegu wstecznego).

Z OSTRZE ENIE
• Nie wszystkie wersje samochodów

obs uguj  t  funkcj .
• Ca kowite poleganie na kamerze

odtwarzania w czasie rzeczywistym
jest niebezpieczne w razie
wyst pienia nieprzewidzianych
sytuacji. W trakcie parkowania
nale y zwraca  uwag  na ka d
stron .

• Wskazówki s  dostosowane do
szeroko ci samochodu. Mog  by
jednak niedopasowane do linii
parkingowej.

• Nale y obni y  g o no  urz dzenia
audio (odtwarzacz MP3, system
nawigacji), aby alarm parkingowy
by  wyra nie s yszalny.

• Wyj cie karty SD/urz dzenia USB
w trybie kamery odtwarzania w
czasie rzeczywistym mo e spowo-
dowa  uszkodzenie urz dzenia.
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1. WITAMY W SYSTEMIE 
A-NAVI

Dzi kujemy za wybór zaawansowanego
systemu nawigacji („systemu A-Navi”) w
charakterze nawigacji samochodowej w
Europie. Niniejszy podr cznik zawiera
szczegó owy opis oprogramowania do
nawigacji. Zaleca si  zapoznanie z
podr cznikiem, poniewa  pozwala on
szybko pozna  system i u atwi
zapoznawanie si  z ekranami i
czynno ciami systemu A-Navi.

1.1 RODKI OSTRO NO CI
Dla w asnego bezpiecze stwa zaleca si
przeprowadzanie czynno ci w systemie
A-Navi przed rozpocz ciem podró y. Nie
nale y wykonywa  czynno ci w systemie
A-Navi podczas prowadzenia
samochodu, poniewa  mo e to
doprowadzi  do wypadku lub uszkodze .
W razie konieczno ci nale y poprosi  o
pomoc pasa era.
Nale y zawsze przestrzega  lokalnych
przepisów ruchu drogowego i zwraca
uwag  na warunki panuj ce na drodze.
Maj  one znaczenie nadrz dne wobec
instrukcji podawanych przez system A-
Navi.
Chocia  podczas projektowania systemu
A-Navi wzi to pod uwag  wszelkie

zasady bezpiecze stwa, korzystanie z
systemu nawigacyjnego nie zwalnia
kierowcy od odpowiedzialno ci za
prawid owe i bezpieczne uczestnictwo w
ruchu drogowym.

1.2 WPROWADZENIE DO SYSTEMU 
A-NAVI

✓  Szybka i atwa nauka --- poznanie
dzia ania systemu trwa zaledwie
3 minuty.

✓  Inteligentne zarz dzanie mapami 
--- system A-Navi nie wymaga zmiany
mapy w momencie przekroczenia
danego segmentu lub granicy kraju.
Ekran mapy mo na przesun  w
dowolnym kierunku i sprawdzi
informacje o punktach POI na mapie.

✓  Szybkie pozycjonowanie wizualne ---
mo na bardzo szybko okre li  aktualn
pozycj  i zdoby  informacje na temat
kolejnego skr tu.

✓  P ynne przesuwanie mapy --- podczas
prowadzenia samochodu mapa b dzie
przesuwana na ekranie w gór  i w dó ,
aby lepiej przedstawi  aktualn
lokalizacj  (lub pozycj ).

✓  Przybli anie i oddalanie  --- skala
mapy jest regulowana w zale no ci od
pr dko ci. Umo liwia to wy wietlenie
mapy w odpowiedni sposób.

✓  Zmiana trybu dziennego i nocnego ---
pod wietlenie mapy i kolory wska nika
aktualnej pozycji mog  by  zmienione
r cznie. Umo liwia to lepsz
wizualizacj  mapy w nocy.

✓ Dwa punkty nawigacyjne ---
dopuszczenie maksymalnie dwóch
punktów nawigacyjnych i nawigacja do
celu z ich uwzgl dnieniem.

✓  23 kategorie punktów POI --- system
A-Navi umo liwia wyszukiwanie
restauracji, lotnisk, stacji benzynowych
itp. w bardzo wygodny i atwy sposób.

✓ Sensowne planowanie trasy --- podczas
planowania trasy uwzgl dniane s
wszystkie przepisy ruchu drogowego,
jak np. drogi jednokierunkowe, zakazy
skr tu itp.; mo na równie  zmienia
opcje zwi zane z tras  w zale no ci od
w asnych preferencji i lokalnych
warunków drogowych.

✓  Informacje na temat skr tów ---
dostarczane s  szczegó owe informacje
na temat wszystkich punktów skr tu
wzd u  proponowanej trasy. Mo na
wy wietli  wszystkie miejsca skr tu
wzd u  ca ej trasy.
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✓  Schematyczna mapa skrzy owa  ---
przejrzyste ilustracje schematyczne
ka dego skrzy owania umo liwiaj
uprzednie zapoznanie si  z warunkami i
pozwalaj  pozosta  na w a ciwej
drodze.

✓  Informacje na temat satelitów GPS ---
mo na wy wietli  stan i ilo  sygna ów
otrzymywanych z satelitów GPS.

✓ Dziennik trasy --- system A-Navi
zapisuje informacje o podró y w
dzienniku. Informacje te mog  zosta
ponownie odtworzone i wykorzystane w
kolejnych podró ach.

✓  Lokalizacje z wieloma punktami POI
--- wy wietlanie dwóch lub wi cej
punktów POI w tej samej lokalizacji lub
w jej pobli u.

✓ Nawigacja w tunelach i parkingach
podziemnych --- wewn trzny,
yroskopowy system nawigacji pomo e

nie zgubi  si  w przypadku utraty
sygna u GPS.

✓  Nawigacja poza g ównymi drogami ---
podczas podró owania poza g ównymi
drogami system automatycznie zapisze
na mapie aktualn  pozycj  i przebyt
tras .

✓  Ruch prawo- lub lewostronny ---
mo na zmieni  uk ad mapy i kolumny z
informacjami o nawigacji na lewo- lub
prawostronny, aby uwzgl dni  lokalne
przepisy i przyzwyczajenia kierowcy.

✓ W czanie i wy czanie wy wietlania
pr dko ci samochodu --- wy wietlanie
lub ukrywanie aktualnej pr dko ci
samochodu.

✓  Znak drogowy --- wy wietlanie
odleg o ci od aktualnej pozycji do
najbli szego zjazdu.

✓  Obs uga wieloj zykowa --- wsparcie
dla ponad 11 g osów i wersji
j zykowych.

✓  Alarm bezpiecze stwa i
przekroczenia pr dko ci --- alarm
przekroczenia pr dko ci w oparciu o
ograniczenia pr dko ci na ró nych
drogach. System powiadomi g osowo,
gdy b dziesz zbli a  si  do fotoradaru.
Dodatkowo mo na okre li  tolerancj
pr dko ci w zakresie od 0 do 20%.

2. PIERWSZE CZYNNO CI
System A-Navi to w a ciwy wybór w
zakresie nawigacji samochodowej. Mo na
korzysta  z niego w atwy sposób, dotykaj c
ekranu lub rysuj c na mapie palcami.

2.1 SKRÓT INFORMACJI
Niniejszy rozdzia  stanowi krótkie wpro-
wadzenie do korzystania z systemu A-Navi.
Zanim przedstawione zostan  szczegó owe
funkcje tej aplikacji, nale y si  upewni , e:

• System A-Navi wyszukuje informacje o
pozycji korzystaj c z przynajmniej
trzech satelitów. Pozycja jest ustalana w
momencie uruchomienia aplikacji.

W przypadku korzystania z odbiornika GPS
po raz pierwszy, ustalenie informacji o
satelitach i pobranie aktualnej pozycji mo e
zaj  od 2 do 3 minut (start „na zimno”).
Informacja o pozycji zostaje zapisana w
pami ci. Podczas nast pnego u ycia
odbiornika GPS zlokalizowanie pozycji
b dzie trwa o od 1 do 3 minut (start „na
ciep o”). Gdy pozycja zostanie zapisana
przez odbiornik GPS system od razu
rozpocznie nawigacj , bez konieczno ci
wykonywania innych czynno ci po
uruchomieniu aplikacji.
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2.2 PIERWSZE CZYNNO CI
, Po uruchomieniu systemu A-Navi po
raz pierwszy, system wy wietli ekran
powitania w samochodzie Chevrolet.
Przej cie z ekranu powitania do ekranu
„Uwaga” zajmuje oko o 15 sekund.

, Prosimy uwa nie przeczyta
wy wietlone ostrze enie systemu A-Navi
i klikn ,

 aby przej  do ekranu „Mapa
swobodnej nawigacji”.

, Ikony mapy swobodnej nawigacji i
szczegó owe informacje, zobacz rozdzia
2.3
Korzystaj c z mapy swobodnej nawigacji
system mo e pracowa  bez adnej
czynno ci ze strony u ytkownika, ledz c
na bie co tras .

Zdj cie 2.1 Ekran powitania Zdj cie 2.2 Uwagi systemu Zdj cie 2.3 Mapa swobodnej nawigacji
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, Aby uzyska  dost p do innych funkcji,
dotkn  Menu g ówne na mapie
swobodnej nawigacji, a nast pnie przej
do Menu swobodnej nawigacji.

W Menu swobodnej nawigacji mo na
uzyska  dost p do kluczowych funkcji
systemu A-Navi:

 Dotkn  opcj  „Id  do”, aby ustali
lokalizacje docelowe (szczegó owe
informacje, zobacz rozdzia  3).

 Dotkn  „Opcje mapy”, aby zmieni
parametry mapy (szczegó owe infor-
macje, zobacz rozdzia  5.1).

 Dotkn  „Ustawienia”, aby zmieni
ustawienia wszystkich parametrów
(szczegó owe informacje, zobacz
rozdzia  6).

Dotkn  przycisku „ ”, aby
powróci  do mapy nawigacji.

Podczas korzystania z systemu A-Navi po
raz pierwszy warto zmieni  j zyk systemu.
Szczegó owe informacje, zobacz rozdzia
6.8.

2.3 TRASY I MAPY SWOBODNEJ 
NAWIGACJI

Ekran trasy/mapy swobodnej nawigacji
jest najcz ciej u ywanym ekranem
systemu A-Navi. Ekran mapy swobodnej
nawigacji jest wy wietlany po urucho-
mieniu systemu A-Navi „na zimno”, za
mapa nawigacji trasy wy wietla si  w
przypadku kontynuowania poprzedniej
podró y i po ponownym uruchomieniu
systemu. Ró nice mi dzy nawigacj  trasy
a nawigacj  swobodn  przedstawiono w
rozdziale 4.3.

Zdj cie 2.4 Menu swobodnej nawigacji
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Zdj cie 2.5 Mapa trasy nawigacji
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Zdj cie 2.6 Mapa swobodnej nawigacji
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1. Ikona samochodu --- wskazuje
aktualn  pozycj  i kierunek jazdy.

2. Znak skr tu --- srebrna strza ka
informuje, w którym kierunku nale y
skr ci  na najbli szym miejscu skr tu.

3. Aktualna droga --- pole jest puste,
je li nie nazwano drogi.

4. Nast pna droga --- nazwa nast pnej
drogi.

5. Schemat zakr tu --- wy wietla
rozk ad dróg na nast pnym zakr cie.
Po dotkni ciu tej ikony system
przedstawi informacje na temat
nast pnego zakr tu, np. „Oko o 900
metrów, skr  w lewo”.

6. Odleg o  do nast pnego skr tu ---
wy wietla wirtulan  odleg o  do
nast pnego miejsca skr tu. 

7. Pasek post pu odleg o ci 
8. Aktualna pr dko  --- wy wietla

aktualn  pr dko .
9. Odleg o  do przebycia --- pozosta a

odleg o  pomi dzy miejscem startu a
celem podró y lub kolejnym punktem
nawigacyjnym.

10.Czas przybycia --- szacunkowy czas
przybycia do celu podró y.

11.Alarm pr dko ci --- informuje o
najbli szym fotoradarze i
obowi zuj cym ograniczeniu
pr dko ci.

12.Stan GPS --- dotkn , aby wy wietli
stan GPS. Kolor szary oznacza s aby
sygna  GPS lub brak ustalonej
lokalizacji, za  zielony oznacza, e
lokalizacja jest ustalona.

13.G o no  --- dotkn , aby
wyregulowa  g o no  powiadomie
g osowych.

14.Kompas --- wskazuje na mapie
kierunek pó nocny.

15.Pasek skali --- informuje o skali
mapy.

16.Przycisk powi kszenia --- dotkn ,
aby przybli y  map .

17.Przycisk oddalenia --- dotkn , aby
oddali  map .

18.Menu g ówne --- dotkn , aby przej
do menu nawigacji trasy (szczegó owe
informacje, zobacz rozdzia  5).

19.Pr dko  jazdy --- aktualna pr dko
samochodu.

20.D ugo /szeroko  geograficzna ---
informuje o aktualnej d ugo ci i
szeroko ci geograficznej rodkowego
punktu mapy.

21.Aktualna godzina
22.Menu g ówne --- dotkn , aby przej

do menu swobodnej nawigacji
(szczegó owe informacje, zobacz
rozdzia  5).
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2.4 KLAWIATURY
System A-Navi oferuje alfabetyczn  kla-
wiatur , uwzgl dniaj c  alfabet aci ski,
przyciski numeryczne, znaki przestankowe
oraz, co wa ne, znaki i symbole specjalne
w 30 j zykach.
Klawiatura typu ABC zawiera tylko litery.

 : dotkn , aby wy wietli  przyciski
numeryczne i znaki przestan-
kowe.

 : dotkn , aby wy wietli  specjalne
znaki niemieckie.

 : dotkn , aby prze czy  na
symbole specjalne w niektórych
krajach.

 : dotkn , aby powróci  do
klawiatury ABC.

 :  przycisk spacji.

 : dotkn , aby usun  ostatni
wpisan  liter .

Zdj cie 2.7 Klawiatura alfabetyczna Zdj cie 2.8 Klawiatura numeryczna
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 : dotkn , aby powróci  do
poprzedniego ekranu.

 : dotkn , aby wy wietli
lokalizacj  pod wietlonego
zapisu na mapie.

 : potwierdzanie znaków
wpisanych z klawiatury lub
wyboru.

3. WYBÓR CELU PODRÓ Y – 
ID  DO?

W celu nawigowania z systemem A-Navi
lub wytyczenia trasy nale y najpierw
wprowadzi  cel podró y i obliczy  tras .
Na „Mapie swobodnej nawigacji”
(zdj cie 3.1)  dotkn  „Menu g ówne”
i wejd  do „Menu swobodnej nawigacji”
(zdj cie 3.2) , a nast pnie dotkn  „Id  do”
i wejd  do „Menu wyszukiwania”
(zdj cie 3.3).

Zdj cie 2.9 Klawiatura z symbolami Zdj cie 3.1 Mapa swobodnej nawigacji Zdj cie 3.2 Menu swobodnej nawigacji
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Menu wyszukiwania systemu A-Navi
udost pnia sze  ró nych sposobów
okre lania adresu, miasta, punktu POI
(Point of Interest - punkt zainteresowania)
i innych lokalizacji, które mo na wybra
jako punkt pocz tkowy lub cel podró y.
Niniejszy rozdzia  przedstawi szczegó owo
te dzia ania, krok po kroku.

3.1 WYSZUKIWANIE CELU PODRÓ Y 
WED UG ADRESU

Na przyk ad: Nr 25, Senkenberganlage,
Frankfurt, Niemcy
1. Dotkn  „Wyszukiwanie adresu” na

ekranie „Menu wyszukiwania”;
, Na ekranie „ Menu wyszukiwania ”
(zdj cie 3.4)  dotkn  opcji „Kraj”  i
przej  do ekranu „Wybór kraju”  (zdj cie
3.5).

2. Wybra  jeden z krajów europejskich;
, Na ekranie „ Wyszukiwanie kraju ”
krajem domy lnym s  niedawno
wyszukiwane „Niemcy”. Mo na dotkn

przycisk  lub  przejrze  list
europejskich krajów, a nast pnie wybra
jedn  z 41 pozycji.

Zdj cie 3.3 Menu wyszukiwania Zdj cie 3.4 Wyszukiwanie adresu Zdj cie 3.5 Wybór kraju
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3. Aby okre li  cel podró y, wpisa
najpierw nazw  miasta i wybra  dan
pozycj ;

, Mo na wpisa  pe n  nazw  miasta lub
kilka pierwszych liter, a system
automatycznie wy wietli list  miast,
których nazwa pasuje do wprowadzonych
liter.
, Dotkn  wybrane miasto i dotkn
„OK” , aby potwierdzi  wybór miasta.
System powróci do ekranu „Wyszukiwanie
adresu” (zdj cie 3.7)

4. Nast pnie, nale y wprowadzi  nazw
ulicy i wybra  dan  pozycj ;

, Na ekranie „Wyszukiwanie adresu”
dotkn  pole Ulica, aby przej  do ekranu
„Wyszukiwanie ulicy”.

, Na ekranie „Wyszukiwanie ulicy”
wpisa  nazw  ulicy lub wprowadzi  jej
pierwsze litery.
, Po wybraniu drogi dotkn  „OK” , aby
powróci  do ekranu „Wyszukiwanie
adresu”.

Zdj cie 3.6 Wyszukiwanie miasta Zdj cie 3.7 Wyszukiwanie adresu Zdj cie 3.8 Wyszukiwanie ulicy
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5. Wpisa  numer lokalu;
, Po okre leniu ulicy dotkn  pole
„Kliknij tutaj, aby wyszuka  numer
lokalu” - wy wietlony zostanie ekran Nr
lokalu.

, Wpisa  numer lokalu za pomoc
klawiatury i dotkn  „OK”, aby powróci
do ekranu „Wyszukiwanie adresu”.
Je li wprowadzony numer lokalu nie
istnieje, system u yje pierwszego wyniku
jako pozycj  domy ln .

6. Dotkn  opcj  „Na mapie”, aby
sprawdzi  lokalizacje wpisanego
adresu lub dotkn  od razu „OK” i
przej  do ekranu „Plan trasy”.

, Teraz mo na dotkn  opcj  „Na
mapie”, aby sprawdzi  lokalizacj
wprowadzonego adresu.
, Nast pnie dotkn  „OK”, a system
przejdzie do ekranu „Plan trasy” i
rozpocznie nawigacj .

Zdj cie 3.9 Wprowad  numer lokalu Zdj cie 3.10 Wyszukiwanie adresu Zdj. 3.11 Sprawdzanie lokalizacji na mapie
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, Na ekranie Plan trasy mo na dotkn
„Id ”, aby rozpocz  nawigacj , lub
wybra  opcj  „Symulacja” i wykona
symulacj  nawigacji.
Szczegó owe informacje na temat ekranu
„Plan trasy”, zobacz rozdzia  4.

Alternatywn  metod  jest lokalizacja
poprzez wskazanie skrzy owania.
Opcje: po okre leniu ulicy wybra
bezpo rednio skrzy owanie.
, Na ekranie „Wyszukiwanie adresu”
dotkn  pole Skrzy owanie, aby przej
do ekranu „Skrzy owanie”. Wy wietlona
zostanie lista skrzy owa  wzd u  ulicy
“Senkenberganlage”. Wybra  dane
skrzy owanie i dotkn  opcj  „Na
mapie”, aby wy wietli  wirtualn
lokalizacj  ulicy.

, Mo na równie  wyszukiwa
skrzy owania, wpisuj c nazw  lub
pierwsze litery, a system automatycznie
wy wietli wszystkie ulice, które pasuj  do
kryteriów wyszukiwania. Pod wietli
nazw  danej drogi i dotkn  przycisku
„OK”  aby powróci  do ekranu
„Wyszukiwanie adresu” (zdj cie 3.14).

Zdj cie 3.12 Plan trasy Zdj cie 3.13 Wyszukiwanie skrzy owa Zdj cie 3.14 Wyszukiwanie adresu
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3.2 WYSZUKIWANIE CELU PODRÓ Y 
WED UG PUNKTÓW POI

Punkt POI (Point of Interest - punkt
zainteresowania) reprezentuje przydatn  i
ciekaw  lokalizacj . Punkty POI s
oznaczone na mapie za pomoc
specjalnych ikon.
System A-Navi zawiera 23 kategorie
punktów POI, np. miejsca noclegowe,
stacje benzynowe, restauracje, punkty
widokowe itp. Punkty POI z tej samej
kategorii oznaczone s  takimi samymi
ikonami. Je li zapiszesz swój w asny
punkt POI, ulubion  lokalizacj  lub adres,
mo esz oznaczy  go w asn  ikon .

System A-Navi oferuje trzy sposoby
wyszukiwania punktów POI:
wyszukiwanie POI w pobli u aktualnej
pozycji, wyszukiwanie POI w mie cie i
wyszukiwanie POI wed ug numeru
telefonu.

3.2.1 Wyszukiwanie punktów POI w 
mie cie

Przyk adowo: Terminal 1 , Frankfurt
1. Dotkn  opcj  „POI w mie cie”  na

ekranie „Menu POI”;
, System wy wietli ekran
„Wyszukiwanie kraju” (zdj cie 3.17);
, Na ekranie „Wyszukiwanie kraju”
krajem domy lnym s  niedawno
wyszukiwane „Niemcy”. Mo na dotkn

przycisk  lub  i przejrze  list
europejskich krajów, a nast pnie wybra
jedn  z 41 pozycji.

Zdj cie 3.15 Menu wyszukiwania Zdj cie 3.16 Menu POI Zdj cie 3.17 Wybór kraju
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2. Nast pnie, wprowad  miasto i wybra
pozycj  spo ród wyników;

, Mo esz wpisa  za pomoc  klawiatury
ca  nazw  miasta lub kilka pierwszych
liter - system automatycznie wy wietli
list  wszystkich pasuj cych wyników.
, Dotkn  „OK” i przej  do ekranu
„Wybór kategorii POI”.
W celu zmiany miasta, dotkn  przycisku

 aby powróci  do ekranu
„Wyszukiwanie miasta".

3. Wybra  kategori  POI;
, Po wybraniu kategorii POI dotkn
przycisku „Dalej” i przej  do ekranu
„Wyszukiwanie POI”.

4. Wybra  punkt POI spo ród wyników
lub wprowad  nazw  danego POI;

, Na ekranie „Wyszukiwanie POI”
system automatycznie wy wietli list
punktów POI w pobli u domy lnej
pozycji miasta. Mo na wybra  dan
pozycj  lub wpisa  jej nazw  za pomoc
klawiatury.
, Gdy okre lony zosta  punkt POI,
dotkni cie opcji „Na mapie” pozwala
sprawdzi  jego lokalizacj .

Zdj cie 3.18 Wybór miasta Zdj cie 3.19 Wybór kategorii POI Zdj cie 3.20 Wyszukiwanie POI w mie cie
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5. Sprawd  lokalizacj  punktu POI;

, Dotkn  przycisku , aby
powróci  do ekranu „POI w mie cie".

6. Dotkn  przycisku „OK”, aby
potwierdzi  wybór punktu POI i
powróci  do ekranu „Plan trasy”.

, Po zako czeniu wyszukiwania POI
dotkn  przycisku „OK” , a system
automatycznie wy wietli ekran „Plan
trasy” (zdj cie 3.22) i wy wietli punkt POI
na li cie celów podró y.

3.2.2 Wyszukiwanie POI w pobli u
aktualnej pozycji
Opcja „POI w pobli u aktualnej pozycji”
pozwala wy wietli  maksymalnie 100
punktów POI rozmieszczonych wokó
aktualnej pozycji. Nale y pami ta , e: po
ustaleniu pozycji GPS przez „aktualn
pozycj ” rozumie si  miejsce, w którym
znajduje si  samochód. Gdy pozycja nie
zostanie ustalona przez GPS, „aktualna
pozycja” oznacza ostatni  lokalizacj
ustalon  przez GPS.
1. Wybra  POI w pobli u aktualnej pozycji;
, Z menu POI wybra  opcj  „POI w
pobli u aktualnej pozycji”, aby przej  do
ekranu „Wybór kategorii POI”.

Zdj cie 3.21 POI w mie cie na mapie Zdj cie 3.22 Ekran planu trasy Zdj cie 3.23 Ekran menu POI
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2. Wybra  jedn  kategori  POI.

, Mo na dotkn  przycisku  lub 
w celu wy wietlenia wi kszej ilo ci
kategorii. Po potwierdzeniu wyboru
dotkn  przycisku „Dalej”, aby przej  do
„Listy najbli szych POI”. Je li nie wiesz,
któr  kategori  wybra , mo na wskaza
opcj  „Wszystkie POI” - system wy wietli
znajduj ce si  w pobli u punkty POI ze
wszystkich kategorii.

3. Wybra  punkt POI spo ród wyników i
dotkn  przycisku „OK”, aby przej  do
ekranu „Plan trasy".
Na ekranie „Lista najbli szych POI”
mo na:
a. wybra  punkt POI (zobacz punkt
3.25);
b. wprowadzi  nazw  POI lub jej

pierwsze litery za pomoc  klawiatury
(zobacz punkt 3.26);

c. sprawdzi  lokalizacj  POI na mapie
(zobacz punkt 3.27).

Zdj cie 3.24 Wybór kategorii POI Zdj cie 3.25 Lista najbli szych POI

Zdj cie 3.26 Wprowadzanie nazwy POI

Zdj cie 3.27 Najbli sze POI na mapie
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3.2.3 Wyszukiwanie POI wg numeru 
telefonu

1. Na ekranie „Menu POI” dotkn  opcj
„Wyszukiwanie POI wg numeru
telefonu”.

, System wy wietli ekran „Wyszukiwanie
miasta” (zdj cie w punkcie 3.29).

2. Wybra  kraj;
, Na ekranie „Wyszukiwanie kraju”
krajem domy lnym s  niedawno
wyszukiwane „Niemcy”. Mo na dotkn

przycisk  lub  i przejrze  list
europejskich krajów, a nast pnie wybra
jedn  z 41 pozycji.

3. Wprowad  nazw  miasta i wybra
dan  pozycj ;

, Mo esz wpisa  nazw  miasta lub kilka
pierwszych liter - system automatycznie
wy wietli list  wszystkich pasuj cych
wyników.
, Wybra  dane miasto i dotkn
przycisku „OK”, aby przej  do ekranu
„Wyszukiwanie numeru telefonu”.

Zdj cie 3.28 Ekran menu POI Zdj cie 3.29 Ekran wyszukiwania kraju Zdj cie 3.30 Ekran wyszukiwania miasta
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4. Wprowad  numer telefonu i wybra
punkt POI spo ród wyników.

, System automatycznie wy wietla kod
pocztowy i punkty POI w pobli u
domy lnego centrum miasta.
, Wprowad  numer telefonu za pomoc
klawiatury i dotkn  przycisku „OK”, aby
przej  do ekranu „Plan trasy".

3.3 WYBÓR CELU PODRÓ Y Z 
NIEDAWNO ODWIEDZANYCH 
CELÓW

System A-Navi zapisuje do 50 niedawnych
celów podró y, do których mo na potem
uzyska  szybki dost p.
1. Dotkn  opcji „Niedawny cel podró y”

na ekranie „Menu wyszukiwania".
, Na ekranie „Menu wyszukiwania”
(zdj cie 3.32)  dotkn  opcji „Niedawny
cel podró y”  i przej  do ekranu
„Niedawny cel podró y”  (zdj cie 3.33).

2. Wybra  dany cel podró y.
, Wybra  niedawny cel podró y, który
chcesz ustawi  jako aktualny cel i dotkn
przycisku „OK”.
Opcje: Dotkn  opcj  „Na mapie”, aby
sprawdzi  lokalizacj  celu
3. Dotkn  „OK” i przej  do ekranu „Plan

trasy”.
Po zako czeniu operacji system
automatycznie powróci do ekranu „Plan
trasy” i wy wietlony zostanie wybrany cel
z listy celów podró y.

Zdj. 3.31 Wprowadzanie nr. tel. punktu POI Zdj cie 3.32 Ekran Menu wyszukiwania Zdj. 3.33 Lista niedawnych celów podró y
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 : Powrót do poprzedniego ekranu.

 : Usuni cie celu podró y.

 : Dotkn , aby wy wietli
wybrany cel podró y na mapie.

 : Potwierdzenie wybranego celu
podró y.

: Dotkn , aby przej  do
poprzedniego ekranu. Wyszarzony
przycisk oznacza, e funkcja jest
wy czona.

: Dotkn , aby przej  do kolejnego
ekranu.

3.4 WYBÓR PUNKTU NA MAPIE 
JAKO CELU PODRÓ Y

System A-Navi obs uguje okre lanie celu
podró y poprzez przesuwanie mapy do

danej lokalizacji.
1. Dotkn  opcj  „Mapa” na ekranie

„Menu wyszukiwania”;
, System wy wietli ekran „Wyszukiwanie
na mapie” (zdj cie 3.35).

2. Przesu  map  i dotkn  na niej dany
punkt;

, Na ekranie „Wyszukiwanie na mapie”
(zdj cie 3.35) mo na odnale  dane
lokalizacje, zbli aj c i oddalaj c lub
przesuwaj c map ;

Zdj cie 3.34 Ekran Menu wyszukiwania Zdj. 3.35 Wyszukiwanie celu podró y na mapie
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, W mi dzyczasie mo na dotkn  punkt
POI lub ulic , aby wy wietli  zwi zane z
ni  informacje (zdj cie 3.36).

, Mo na dotkn  przycisk , aby
sprawdzi  inne informacje o punkcie POI,
je li w danym miejscu zlokalizowany jest
wi cej ni  jeden punkt.
3. Dotkn  „OK” i przej  do ekranu

„Plan trasy”.
, Po odszukaniu pozycji dotkn  opcj
„OK”, aby doda  j  jako cel podró y.

3.5 WYSZUKIWANIE CELU PODRÓ Y 
WED UG KOORDYNATÓW

Je li znasz koordynaty geograficzne celu
podró y, mo esz je wpisa , aby
nawigowa  do danej lokalizacji.
1. Dotkn  opcj  „Wspó rz dne” na

ekranie „Menu wyszukiwania”;
, Na ekranie „Menu wyszukiwania”
(zdj cia 3.37)  dotkn  opcji
„Wspó rz dne”  i przej  do ekranu
„Wprowadzanie wspó rz dnych” (zdj cie
3.38).

2. Dotkn  opcj  „Format”, aby zmieni
rodzaj wspó rz dnych;

System A-Navi obs uguje dwa rodzaje
formatu wspó rz dnych: format stopniowy
(zdj cie 3.38)  i format cyfrowy (zdj cie
3.39) . Mo na dotkn  przycisk „Format”,
aby prze czy  mi dzy tymi dwoma
formatami.
3. Wprowad  wspó rz dne i dotkn

„OK”.

Zdj cie 3.36 Sprawdzanie informacji o 
punkcie POI na mapie

Zdj cie 3.37 Ekran Menu wyszukiwania Zdj cie 3.38 Format stopniowy
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Korzystaj c z formatu stopniowego dotkn
pole „D .” (d ugo  geograficzna) (zdj cie
3.38). Przed wpisaniem stopni nale y
wprowadzi  liter  „E” (East Longitude -
d ugo  geograficzna wschodnia) lub „W”
(West Longitude - d ugo  geograficzna
zachodnia). Przed wprowadzeniem stopni
szeroko ci geograficznej nale y wpisa  „N”
(szeroko  geograficzna pó nocna) lub „S”
(szeroko  geograficzna po udniowa).
W przypadku cyfrowego nale y wpro-
wadzi  znak „–” (d ugo  geograficzna
zachodnia/ po udniowa) przed wpisaniem
numeru d ugo ci i szeroko ci geograficznej.

3.6 WYBÓR CELU PODRÓ Y Z 
KSI KI ADRESOWEJ

Mo esz zapisa  swój adres domowy i inne
ulubione miejsca w ksi ce adresowej
(szczegó owe informacje, zobacz rozdzia
6.4).
1. Dotkn  opcj  „Ksi ka adresowa” na

ekranie „Menu wyszukiwania”;
, Na ekranie „Menu wyszukiwania”
(zdj cia 3.40)  dotkn  opcji „Ksi ka
adresowa”  i przej  do ekranu „Ksi ka
adresowa”  (zdj cie 3.41).

2. Wybra  adres lub punkt POI i dotkn
przycisku „OK”.

, Wybra  adres, który chcesz ustawi  jako
aktualny cel i dotkn  przycisku „OK”.
Po zako czeniu operacji system automa-
tycznie powróci do ekranu „Plan trasy” i
wy wietlony zostanie wybrany cel z listy
celów podró y.

Zdj cie 3.39 Format cyfrowy Zdj cie 3.40 Ekran Menu wyszukiwania Zdj cie 3.41 Ekran ksi ki adresowej
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3.7 Brytyjski kod pocztowy
1. Dotkn  opcj  „Brytyjski kod

pocztowy” na ekranie „Menu
wyszukiwania”;

, Na ekranie „Menu wyszukiwania”
(zdj cie 3.42)  dotkn  opcji „Brytyjski
kod pocztowy”  i przej  do ekranu
„Wprowadzanie kodu pocztowego”
(zdj cie 3.43).

2. Wprowad  brytyjski kod pocztowy i
dotkn  OK;

3. Wybra  dany kod pocztowy;

Zdj cie 3.42 Ekran Menu wyszukiwania Zdj cie 3.43 Ekran wprowadzania kodu 
pocztowego

Zdj cie 3.44 Wynik wprowadzania kodu 
pocztowego
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4. Sprawd  lokalizacj  na mapie. 3.8 DO DOMU
System A-Navi umo liwia nawigacj
bezpo rednio do okre lonego adresu
domowego w atwy i wydajny sposób. W
„G ównym menu”  (zdj cie 3.46) wybra
„Do domu”, a system automatycznie
rozpocznie nawigacj  do pozycji Mój dom.
, Je li lokalizacja „Mój dom” nie zosta a
okre lona, dotkni cie opcji „Do domu”
spowoduje wy wietlenie zapytania przez
system (zdj cie 3. 46).

, Dotkn  „Tak” - system wy wietli
ekran „Menu wyszukiwania”, gdzie mo na
okre li  adres domowy.

Zdj cie 3.45 Lokalizacja na mapie Zdj cie 3.46 Ekran Menu wyszukiwania Zdj cie 3.47 Zapytanie systemu
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, Szczegó owe informacje, zobacz
rozdzia  3.1.

, Po okre leniu adresu domowego system
wy wietli ekran „Plan trasy”.
Szczegó owe informacje o ekranie „Plan
trasy”, zobacz rozdzia  4.

4. PLAN TRASY
System A-Navi umo liwia wprowadzenie

danego celu podró y (zgodnie z opisem
w rozdziale 3) i okre lenie sposobu
obliczenia trasy.
System A-Navi umo liwia ustawienie
dwóch punktów nawigacyjnych podczas
nawigacji. System obliczy proponowan
tras  zgodnie z sekwencj  punktów
nawigacyjnych, które okre lono, i
poprowadzi Ci  do ostatecznego celu
podró y.
Po wprowadzeniu punktów nawiga-
cyjnych/celu podró y wy wietlony
zostanie ekran „Plan trasy”. Niniejszy
rozdzia  opisuje wszystkie funkcje tego
ekranu.

Zdj cie 3.48 Ustawienie adresu domowego Zdj cie 3.49 Ekran planu trasy Zdj cie 4.1 Plan trasy
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4.1 ZARZ DZANIE CELEM PODRÓ Y

4.1.1 Dodawanie i usuwanie celów 
podró y

System A-Navi umo liwia dodanie
maksymalnie dwóch punktów nawiga-
cyjnych i celów podró y. Zazwyczaj punkt
pocz tkowy to aktualna pozycja zapisana
przez GPS.

: dotkn , aby przej  do „Menu
wyszukiwania” i wyszuka
punkty nawigacyjne/cel podró y
(zobacz rozdzia  3).

: dotkn , a pod wietlony na ó to
punkt nawigacyjny/cel podró y
zostanie usuni ty.

4.1.2 Zmiana sekwencji celu podró y

: dotkn , aby przesun  w gór  i
pod wietli  punkt nawigacyjny/cel
podró y.

: dotkn , aby przesun  w dó  i
pod wietli  punkt nawigacyjny/cel
podró y.

Wyszarzony przycisk oznacza, e funkcja
jest wy czona.

4.1.3 Wy wietlanie celu podró y na 
mapie

, Na ekranie „Plan trasy” dotkn
przycisku  i przej  do lokalizacji
pod wietlonego punktu nawigacyjnego/celu
podró y. W tym miejscu mo na:

a. Zaznaczy  punkt na mapie i sprawdzi
informacje dotycz ce punktu nawiga-
cyjnego/celu podró y.

b. Przybli y  i oddali  ekran.
c. Przemieszcza  map  we wszystkich
kierunkach.

4.2 OPCJE TRASY
System A-Navi oferuje zoptymalizowane
ustawienia nawigacji. Te ustawienia s
podstawowymi parametrami obliczania
trasy.
, Dotkn  przycisku  na ekranie
„Plan trasy” i przej  do ekranu „Opcje
trasy” (zdj cie 4.3).

Zdj cie 4.2 Cel podró y na mapie Zdj cie 4.3 Opcje trasy
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System A-Navi umo liwia u ytkownikowi
wybór rodzaju drogi i stylu wytyczania
trasy, w zale no ci od ró nych sytuacji
nawigacyjnych. Ustawienia domy lne to:
Najkrótsza trasa, Korzystaj z autostrad,
Korzystaj z promów i Dopuszczaj op aty.
Ka dy parametr mo na dotkn , aby
zmieni  tryb lub styl.

(1) Rodzaj drogi:

 Korzystaj z autostrad: korzystaj jak
najcz ciej

 Korzystaj z autostrad: korzystaj jak
najrzadziej

 Korzystaj z promów: korzystaj jak
najcz ciej

 Korzystaj z promów: korzystaj jak
najrzadziej

 Unikaj dróg p atnych

 Unikaj dróg p atnych: dopuszczaj drogi
p atne

(2) Sposób wytyczania trasy:
Najszybsza trasa: obliczanie mo liwie
najszybszej trasy przy podró y z pr dko ci
zbli on  do ograniczenia. Najkrótsza trasa:
trasa do celu podró y przy u yciu mo liwie
bezpo redniej trasy. Oznacza to podró
przez mo liwie najmniej kilometrów.

 : w czanie

 : wy czanie

 : dotkn , aby powróci  do ekranu
„Plan trasy”.

 : dotkn , aby potwierdzi
ustawienia opcji trasy i powró
do ekranu „Plan trasy”.

4.3 WYBÓR TRYBU NAWIGACJI
System A-Navi oferuje cznie trzy tryby
nawigacji:
Nawigacja trasy:  nawigacja w czasie
rzeczywistym od punktu pocz tkowego do
punktów nawigacyjnych i celu podró y.
Symulacja nawigacji: realistyczna
symulacja wytyczania trasy od punktu
pocz tkowego do punktów nawigacyjnych i
celu podró y. Umo liwia ona sprawdzenie
punktów POI lub informacji o trasie. Tryb
symulacji jest stosowany najcz ciej wtedy,
gdy nie zapisano pozycji GPS.
Nawigacja swobodna: nawigacja w czasie
rzeczywistym bez celu podró y, gdy pozycja
GPS zosta a zapisana
Nawigacja trasy: nawigacja w czasie
rzeczywistym od punktu pocz tkowego do
celu podró y, gdy pozycja GPS zosta a
zapisana.
Na ekranie „Plan trasy”  mo na wybra
jeden z dwóch trybów: Nawigacja trasy
(nawigacja) (zdj cie 4.4)  lub Symulacja
(zdj cie 4.5).
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, dotkni cie opcji „Id ” oznacza wybór
trybu nawigacji trasy. System
automatycznie wy wietli ekran
„Obliczanie trasy” i b dzie oczekiwa  na
sygna  GPS (zdj cie 4.6).
Przed zako czeniem obliczania trasy w
dowolnym momencie mo na dotkn
przycisku „ ” w celu jego
zako czenia.

, Na ekranie Plan trasy dotkn  opcj
„Symulacja” - system wy wietli zapytanie
o zmian  punktu pocz tkowego.

W przypadku odpowiedzi twierdz cej
system wy wietli „Menu wyszukiwania”
(zobacz rozdzia  3).
Je li nie chcesz zmienia  punktu system
wy wietli ekran przedstawiony na
zdj ciu 4.6.

Zdj cie 4.4 Plan trasy - Id

Zdj cie 4.5 Plan trasy - Symulacja Zdj cie 4.6 Obliczanie trasy Zdj cie 4.7 Zapytanie systemu
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, Po obliczeniu trasy i ustaleniu pozycji
GPS system rozpocznie nawigacj .
, Rozpocz cie nawigacji.

5. NAWIGACJA
Po wybraniu celu podró y i zaplanowaniu
trasy system oblicza zoptymalizowan
tras  i rozpoczyna nawigacj .
Wszystkie informacje potrzebne do
prowadzenia samochodu wy wietlane s  w
sposób wyra ny i przyst pny na Mapie
nawigacji trasy (zobacz rozdzia  2.3). W
mi dzyczasie mo na wprowadzi
dodatkowe ustawienia nawigacji lub
wykona  inne operacje na Mapie
nawigacji trasy.
, Na ekranie „Mapa nawigacji trasy”
dotkn  Menu g ówne i przej  do Menu
nawigacji trasy.

Zdj cie 4.8 Rozpocz cie nawigacji Zdj cie 5.1 Mapa nawigacji trasy Zdj cie 5.2 Menu nawigacji trasy
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5.1 OPCJE MAPY
Dost p do Opcji mapy mo na uzyska
zarówno z poziomu Menu swobodnej
nawigacji, jak i z Menu nawigacji trasy.
Dost pne s  nast puj ce funkcje Opcji
mapy:

1. Automatyczne obracanie mapy 
„Zgodnie z tras  ”: mapa obracana jest
zgodnie z kierunkiem ruchu.
„Kierunek pó nocny ”: mapa skierowana
zostanie w stron  pó nocy; umo liwia
podgl d warunków podró owania.

Zdj cie 5.3 Opcje mapy Zdj cie 5.4 Kierunek pó nocny Zdj cie 5.5 Zgodnie z tras
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2. 2D/3D: prze czanie mi dzy map  2D a
3D.

3. Tryb dzienny/nocny: prze czanie
pomi dzy t em mapy w trybie dziennym
i nocnym.

4. Znak drogowy: w czanie i wy czanie
funkcji wy wietlania na mapie znaku
drogowego.

5. G osowe prowadzenie po trasie 

„G osowe prowadzenie po trasie ”:
BRAK powiadomie  g osowych
dotycz cych zakr tów.

„G osowe prowadzenie po trasie ”:
powiadomienia g osowe dotycz ce
zakr tów.
6. Automatyczne zbli enie 

„Automatyczne zbli enie ”: skala
mapy dopasowywana automatycznie do
pr dko ci samochodu, umo liwiaj ca
pe niejszy podgl d mapy.

„Automatyczne zbli enie ”: r czna
regulacja skali mapy.

Zdj cie 5.7 Mapa 3D

Zdj cie 5.6 Mapa 2D Zdj cie 5.8 Tryb dzienny

Zdj cie 5.9 Tryb nocny
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7. Pr dko  w symulacji 
Umo liwia ustawienie pr dko ci
prowadzenia podczas symulacji trasy.
Dost pne ustawienia pr dko ci to: 50 km/
godz., 100 km/godz., 150 km/godz., 
200 km/godz., 250 km/godz. i 300 km/
godz.

5.2 ROUTE INFORMATION 
(INFORMACJE O TRASIE)

, Na ekranie „Menu nawigacji trasy”
(zdj cie 5.4)  dotkn  opcj  „Informacje o
trasie”, aby wy wietli  opis ca ej trasy
(zdj cie 5.10).
, Informacje o trasie zawieraj
nast puj ce dane: punkt pocz tkowy, cel
podró y, odleg o , nazwa nast pnej ulicy,
odleg o  mi dzy dwoma zakr tami i
rodzaj zakr tu. Na przyk ad: jed  ulic  „
Kennedyallee ” przez 2 km i skr  w
prawo, w ulic  „ Morfeldr LandstraBe ”.

5.3 PLAN TRASY
System A-Navi umo liwia zmian  celu
podró y lub dodanie kolejnych celów w
trakcie nawigacji.
, dotkn  opcj  „Plan trasy” na ekranie
„Menu nawigacji trasy”.
Szczegó owe informacje, zobacz 
rozdzia  4.

Zdj cie 5.10 Informacje o trasie Zdj cie 5.11 Plan trasy
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5.4 OBJAZD
, Na ekranie „ Menu nawigacji trasy ”
dotkn  opcj  „ Objazd ” (zdj cie 5.2),
aby przej  do ekranu „ Objazd ” (zdj cie
5.12).

, W przypadku zatoru drogowego mo na
oszacowa  odleg o  do zablokowanego
punktu i wybra  odpowiedni  opcj .
System A-Navi obliczy tras  objazdow .

5.5 PONOWNE OBLICZANIE
Je li uwa asz, e aktualnie zalecana trasa
jest nieodpowiednia lub je li chcesz
wy wietli  inn  tras  od punktu startowego
do celu podró y, mo na dotkn  opcj
„Ponowne obliczanie”, a system wy wietli
ekran ponownego obliczania trasy.

Zdj cie 5.12 Objazd Zdj cie 5.12 Objazd Zdj cie 5.13 Ponowne obliczanie
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5.6 KO CZENIE PRACY
Dotkni cie przycisku „Zako cz” spowo-
duje zatrzymanie nawigacji i przej cie w
tryb Mapy swobodnej nawigacji.

5.7 AUTOMATYCZNE WYTYCZANIE 
TRASY

Z uwagi na bezpiecze stwo prowadzenia
samochodu system A-Navi wyposa ono w
funkcje automatycznego wytyczania trasy:
, Automatyczne rozpocz cie nawigacji:
Po okre leniu celu podró y dotkn  opcj
„ Id  ” na ekranie „ Plan trasy ”, a system
A-Navi automatycznie rozpocznie
nawigacj . Procedura zosta a opisana
poni ej:
1. Przej  do nast pnego kroku, je li

uzyskano sygna  GPS. W przeciwnym
razie czeka  na sygna  GPS.

2. Ustawi  aktualn  pozycj  GPS jako
punkt startowy, u y  optymalnej trasy i
rozpocz  nawigacj .

, Automatyczna zmiana trasy: w razie
przypadkowego omini cia zalecanego
skr tu w odleg o ci oko o 100 metrów
system A-Navi uruchomi modu  zmiany
trasy, w celu obliczenia nowej trasy. Dzi ki
temu nigdy nie zgubisz drogi.

6. USTAWIENIA
W menu ustawie  dost pne s  opcje
umo liwiaj ce dopasowanie systemu A-
Navi do w asnych potrzeb.
Na ekranie „Ustawie ” w Menu swo-
bodnej nawigacji lub Menu nawigacji trasy
mo na uzyska  dost p do 11 ustawie .

Zdj cie 6.1 Menu swobodnej nawigacji
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6.1 G O NO
, dotkn  opcji „ G o no  ” na ekranie „
Ustawienia ” (zdj cie 6.3), aby przej  do
ekranu „ G o no  ” (zdj cie 6.5).

, dotkni cie przycisku  spowoduje
zmniejszenie g o no ci, a dotkni cie
przycisku spowoduje zwi kszenie
g o no ci.
, w celu wyciszenia systemu dotkn
przycisku .

Zdj cie 6.2 Menu nawigacji trasy Zdj cie 6.4 Ustawienie_2

Zdj cie 6.3 Ustawienie_1

Zdj cie 6.5 G o no
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Po skonfigurowaniu ustawie  dotkn  „ OK ”
- system zapisze ustawienia i powróci do
ekranu „ Ustawienia ”.

6.2 ALARM BEZPIECZE STWA
Alarm przekroczenia pr dko ci b dzie
ostrzega , je li przekroczone zosta o
ograniczenie pr dko ci. Ustawienie to
umo liwia zadecydowanie, czy wy wietla
ostrze enie o przekroczeniu pr dko ci czy
nie.
, dotkn  opcji „ Alarm bezpiecze stwa ” na
ekranie „ Ustawienia ” (zdj cie 6.3), aby
przej  do ekranu „ Alarm bezpiecze stwa ”
(zdj cie 6.6).

, : wy czenie ostrze enia o przekro-
czeniu pr dko ci.

: w czenie ostrze enia o przekro-
czeniu pr dko ci.

Gdy ostrze enie o przekroczeniu pr dko ci
jest w czone, istnieje mo liwo
ustawienia tolerancji pr dko ci w
warto ciach 0%, 5%, 10%, 15% i 20%.

Zdj cie 6.6 Alarm bezpiecze stwa
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6.3 ZAPIS TRASY
System A-Navi zapisuje wszystkie
informacje o pozycji, które otrzymano z
odbiornika GPS podczas nawigacji. Na
mapie rysowany jest przebieg trasy, co
umo liwia wy wietlenie historycznych
informacji o trasie, gdy system nawigacji
zostanie uruchomiony ponownie. Funkcja
ta jest bardzo przydatna, gdy poruszasz si
samochodem po obszarach takich, jak
pustynie czy lasy.

, Poprzez dotkni cie przycisku

 u ytkownik mo e w czy
funkcj  zapisywania trasy; dotkni cie

przycisku  spowoduje
wy cznie tej funkcji.
, Wszystkie informacje o zapisanej trasie
b d  wy wietlane na ekranie. Zaznaczenie
jednego z zapisów i dotkni cie przycisku

 spowoduje wy wietlenie zapisanej
trasy na mapie.

6.4 ZARZ DZANIE KSI K  
ADRESOW
System A-Navi mo e pomie ci  do
100 adresów/punktów POI.

, dotkn  przycisku , aby
przej  do „Menu wyszukiwania” i
wyszuka  lub doda  adresy b d  punkty
POI do Ksi ki adresowej.

, dotkn  przycisku , aby
usun  dany wpis z Ksi ki adresowej.

, dotkn  przycisku , aby
wy wietli  lokalizacj  adresu na mapie.

Zdj cie 6.7 Zapis trasy Zdj cie 6.8 Ekran ksi ki adresowej



9-64 PODR CZNIK NAWIGACJI

, dotkn  przycisku , aby przej
do ekranu „Edycja ksi ki adresowej”.
, dotkn  pole, które chcesz edytowa  i
skorzysta  z klawiatury po umieszczeniu
w nim kursora. W celu prze czenia
formatu wprowadzania mo na dotkn

przycisku lub .

, dotkn  przycisku widocznego na
zdj ciu 6.9, aby przej  do ekranu „Wybór
ikony POI”.
Gdy zbli ysz si  do punktu POI
zapisanego w ksi ce adresowej, system
wyemituje d wi k przypomnienia.

6.5 ZMIANA TRYBU DZIENNEGO I 
NOCNEGO
System A-Navi pozwala r cznie lub auto-
matycznie regulowa  schemat kolorów
mapy, aby dopasowa  si  do ró nego
nat enia wiat a w dzie  i w nocy.
, W przypadku trybu „R czny” mo na
prze czy  tryb mapy pomi dzy dziennym
a nocnym.
R czna funkcja dezaktywuje funkcj
automatyczn  i odwrotnie.
, Po aktywacji funkcji „Automatycznie”
nale y ustawi  por  dnia.
Mo na ustawi  pocz tek dnia w godzinach
„5:00-9:00 AM”, a koniec - „5:00-9:00
PM”.

Zdj cie 6.9 Edycja ksi ki adresowej Zdj cie 10 Wybór ikony POI Zdj cie 6.10 Zmiana trybu dziennego i 
nocnego



 PODR CZNIK NAWIGACJI 9-65

6.6 USTAWIENIE ADRESU 
DOMOWEGO
, dotkn  opcj  „Ustawienie adresu
domowego” i przej  do ekranu „Menu
wyszukiwania”. Dalsze czynno ci s  opisane
w rozdziale 3.

6.7 STAN GPS
, Na ekranie „Ustawienia” (zdj cie 6.3)
dotkn  opcj  „ Stan GPS ”, aby wy wietli
ekran „Stan GPS” (zdj cie 6.12).

Mo na równie  dotkn  przycisku na
„Mapie nawigacji trasy” lub „Mapie
swobodnej nawigacji”, aby uzyska  dost p
do Stanu GPS.

Na ekranie „ Stan GPS ” mo na uzyska
nast puj ce informacje:
1. Aktywny GPS: GPS zapisa  aktualn

pozycj . Nieaktywny GPS: GPS nie
zapisa  pozycji.

2. Pozycja satelitów: wzgl dna orientacja
satelitów wobec aktualnie zapisanego
punktu;

Informacje o pozycji:
1. Data: data zapisu pozycji przez GPS, np.

13-02;
2. Czas: czas (zawsze podawany jako GMT)

zapisu pozycji GPS, np. 15:20:34
3. Pr dko  samochodu: pr dko  zapisana

przez system GPS.
4. Wysoko : wysoko  n.p.m. zapisana

przez system GPS.
5. HDOP: (ang. horizontal dilution of

precision) parametr opisuj cy si  geome-
trycznej konfiguracji widocznych
satelitów maj cej wp yw na odczyt
wspó rz dnych poziomych

6. Ilo  satelitów: 8
7. D ugo  geograficzna: d ugo  geo-

graficzna pozycji zapisanej przez GPS,
np. 8°34'27E

8. Szeroko  geograficzna: szeroko  geo-
graficzna pozycji zapisanej przez GPS,
np. 47°24'51N;

Zdj cie 6.11 Ustawienia Zdj cie 6.12 Stan GPS
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6.8 J ZYK
, mo na wybra  j zyk komunikatów
g osowych i oprogramowania, dotykaj c
ikon  wersji j zykowej.
, dotkn  „OK”, aby powróci  do
Ustawie .

: pod wietlony na niebiesko
przycisk wskazuje wybrany j zyk.

: wyszarzony przycisk oznacza

niedost pny j zyk.

6.9 RUCH PRAWO- LUB 
LEWOSTRONNY
Dla lepszej orientacji system A-Navi
umo liwia ró ne u o enie interfejsu, dla
prowadz cych lew  lub praw  r k .

, Je li widoczne jest wskazanie ,
funkcja ruchu lewostronnego jest
wy czona; dotkn  opcj , aby w czy
funkcj  ruchu lewostronnego i odwrotnie.

Zdj cie 6.13 Wybór j zyka Zdj cie 6.14 Ustawienie_2 Zdj cie 6.16 Prowadzenie praw  r k

Zdj cie 6.15 Prowadzenie lew  r k
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6.10 JEDNOSTKI MIARY
, Istnieje mo liwo  ustawienia jednostek
odleg o ci jako kilometry lub mile.

Je li widoczne jest wskazanie ,
aktualn  jednostk  miary jest mila; dotkn
opcji, aby prze czy  si  na kilometry i
odwrotnie.

6.11 W CZANIE I WY CZANIE 
WY WIETLANIA PR DKO CI

Pr dko  samochodu jest najcz ciej
wy wietlana na mapie nawigacji.
Jednak e podawana pr dko  nie zawsze
jest precyzyjna z uwagi na przek amania
sygna u GPS.
Funkcja ta umo liwia w czenie lub
wy czenie funkcji wy wietlania pr d-
ko ci.

Je li widoczne jest wskazanie ,
pr dko  samochodu nie b dzie wy wie-
tlana; dotkn  opcj  ponownie, aby
w czy  funkcj  wy wietlania pr dko ci i
odwrotnie.

6.12 INFORMACJE
, W tym miejscu wy wietlane s
informacje na temat systemu A-Navi:

a. Model produktu
b. Wersja oprogramowania
c. Wersja danych mapy

Zdj cie 6.17 Ustawienie_2 Zdj cie 6.18 Ustawienie_2 Zdj cie 6.19 Informacje
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7. ZA CZNIK

7.1 UWAGA

W sytuacjach opisanych poni ej nie 
wyst pi  b d systemu:
Sytuacje, które mog  mie  wp yw na
pozycjonowanie GPS:
• Podró uj c niekiedy przez autostrady

lub wiadukty g ówny punkt mo e
zmienia  lokalizacj .

• Gdy podró ujesz po drogach bardzo
stromych.

• Gdy podró ujesz po wij cej si  spiral
drodze, mo esz zauwa y , i  g ówny
punkt zmienia lokalizacj . Nie jest to
uzale nione od promienia drogi i
pr dko ci samochodu. Powodem mog
by  warunki panuj ce aktualnie na
drodze, które s  inne ni  informacje
zapisane na mapie elektronicznej.

• Po wykonaniu skr tu w prawo lub w
lewo w ulic , wzd u  której w pobli u
(w odleg o ci mniejszej ni  50 m)
biegn  inne ulice, mo e si  zdarzy , i
g ówny punkt przeskoczy do innej
ulicy.

• Podczas podró y wij c  si  szos
mo ne si  zdarzy , i  pozycja
g ównego punktu b dzie si  zmienia  z
powodu b du pomiaru rzeczywistej
odleg o ci.

• Przed powrotem na ulic , po
przebywaniu w podziemnym parkingu
lub na wij cej si  drodze parkingu
wielopoziomowego, mo e si  okaza ,
e punkt g ówny b dzie zmienia

pozycj . Gdy samochód znajduje si
na obrotowej windzie, strza ka punktu
g ównego mo e nie wskazywa
w a ciwego kierunku.

• Powiadomienie g osowe na
rozwidleniu trasy.

• Podawana odleg o  mo e ró ni  si
od faktycznej. 

W przypadku którejkolwiek z tych
sytuacji satelita GPS automatycznie
wyreguluje aktualn  pozycj  w trakcie
prowadzenia samochodu.

Problemy spowodowane przez pliki
map:
• Podczas powrotu z ulicy, która zosta a

niedawno oddana do u ytku, na drog
zapisan  w pliku mapy, pozycja
g ównego punktu mo e si  zmienia ,
poniewa  plik mapy mo e nie
oddawa  rzeczywistych warunków na
drodze. System wyreguluje poprawn
pozycj  w trakcie prowadzenia
samochodu, korzystaj c z informacji
GPS.

• Brak mo liwo ci przejazdu z uwagi na
zamkni t  drog  lub cie k  dla
pieszych

• Otwarcie nowej drogi i zamkni cie
starej;

• Droga bez przejazdu;
• Trasa obliczona ponownie bez zmiany

proponowanej drogi;
• Pokierowanie na normaln  drog

zamiast na wiadukt i odwrotnie;
• Je li w najbli szej okolicy znajduj  si

tylko mniejsze uliczki bez g ównych
dróg, system pokieruje Ci  jedynie do
miejsca w pobli u celu podró y;
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• Instrukcja wykonania zwrotu o 180
stopni;

• Brak informacji o rozwidleniu drogi;
• Instrukcje dotycz ce zakr tu ró ni ce

si  od rzeczywistych warunków;
• Brak informacji o kierunku lub

podpowiedzi g osowych na temat
wjazdu lub zjazdu podczas poruszania
si  po autostradzie.

• Mapa schematyczna mo e nie by
zgodna z rzeczywistymi warunkami na
drodze.

Miejsca, w których odbieranie 
sygna u GPS jest utrudnione
• W tunelach;
• Pomi dzy wysokimi budynkami;
• Pod wiaduktami;
• W lesie;
Podczas korzystania z zewn trznej anteny
GPS zaleca si  umieszczenie jej na dachu
samochodu. Je li na dachu samochodu
umieszczono stela , nale y upewni  si ,
e nie styka si  on z anten .

Funkcje GPS zarz dzane s  przez
departament obrony Stanów
Zjednoczonych. Dok adno  sygna u GPS
mo e by  celowo zredukowana, co
spowoduje zmian  pozycji samochodu na
mapie.

Uwagi dotycz ce eksploatacji
• G ówny punkt mo e zmienia

po o enia przed otrzymaniem sygna u
GPS, tu  po w czeniu zasilania.

• G ówny punkt mo e zmienia  pozycj ,
gdy system zostanie u yty po raz
pierwszy od momentu zainstalowania.

• System automatycznie wyreguluje
pozycje i kierunek korzystaj c z
sygna u GPS, je li pozycja punktu
g ównego nie zgadza si  z
rzeczywistymi warunkami.
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7.2 IKONY POI

Ikona Nazwa Ikona Nazwa

Wszystkie POI Biuro rz dowe

Lotnisko Obiekt medyczny

Motoryzacja Muzeum

Obiekt komercyjny Centrum muzyczne

Firma Restauracja

Osiedle Miejsca noclegowe

Ekonomia Nocna rozrywka



Ikona Nazwa Ikona Nazwa

Parkowanie Us ugi

Stacja benzynowa Punkt widokowy

Rozrywka Zakupy

Komenda policji Zoo

Stacja kolejowa
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