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ЕПИКА
ПРИРАЧНИК НА
СОПСТВЕНИКОТ

САМО ЕУРО ДИЗЕЛ EN 590!*
Моторот на дизел од Вашето возило е развиен
во склад со најновите резултати од автомобилските
истражувања, ја претставува најсовремената
технологија и техничка префинетост,
компатибилноста со животната средина
и економичноста.
За да се одржат очекуваните перформанси, моторот треба да работи
само со гориво од висок квалитет што одговара на европските
спецификации DIN EN 590 – ЕУРО ДИЗЕЛ. Видете во поглавјето
„Возење на Вашето возило - Гориво“.
Употребата на друго гориво може да ја намали функционалната
способност на возилото, и да ја поништи гаранцијата!
*За мотори на дизел

ПРЕДГОВОР
Овој прирачник ќе ве запознае со ракуваньето и одржуваньето на Вашето ново
возило. Исто така, ќе ве запознае и со важни безбедносни информаци. Прочитајте
го внимателно и следете ги препораките за да ви биде ракуваньето npиjaтно,
безбедно и без проблеми.
Најдобро сервисирање ќе Ви даде Вашиот овластен Chevrolet механичар, којшто
го знае Вашето возило наjдобро и е посветен на Вашето комплетно задоволство.
Ве молиме чуваjте го овој прирачник како постојан дел од Вашето ново возило. Би
требало да остане во вашето возило nocтоjaно, вклучувајќи го и времето
на препродаванье на возилото.
Ви благодариме што одбравте Chevrolet.
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ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Ве молиме внимателно да го прочитате овој
прирачник и да ги следете инструкциите
внимателно.
9 Ова е симболот за безбедносна тревога
кој се користи да Ве предупреди
за потенцијалните опасности
вклучувајќи повреди или оштетувања
на Вашето возило или на друга
сопственост. Исполнете ги сите
безбедносни пораки кои го следуваат
овој симбол.
На секое место во овој прирачник ќе најдете
специјални симболи.
• Предупредување
• Внимание
• Забелешка

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ означува
потенцијално опасна ситуација која ако
не се избегне може да предизвика
сериозна повреда или смрт.

9 ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ означува потенцијално
опасна ситуација која ако не се избегне
може да предизвика помала средна
повреда на вашето возило или на друга
сопственост.

ЗАБЕЛЕШКА
ЗАБЕЛЕШКА означува информација
која ќе ви помогне при одржувањето
или при други информации во врска
со вашето возило.
* или (опција) : Ѕвездата и (опција) во овој
прирачник означува таков дел
или опрема кои не се сериски во секое
возило. Ваквите позиции се опциите
за моторот, варијациите на моделите кои
се специфични за една држава,
и опциските опреми.
Сите информации илустарции
и спецификации од овој прирачник
се основани на последните информации кои
се достапни за време на публикацијата.
Го задржуваме правото за измена
на спецификациите или на дизајнот
во секое време без известување и без
обврзаност.

Стандартите и прописите на ова возило
може да не се совпаѓаат со стандардите
и прописите на други држави. Пред да
се обидете да го регистрирате ова возило
во било која друга држава, проверете ги
сите применливи прописи и направете ги
сите потребни измени.
Овој прирачник ги опишува опциите и ги
држи достапни за времето
на публикацијата. Некои од опфатените
делови можат да не се однесуваат на вашето
возило. Контактирајте со Вашиот Chevrolet
дистрибутер за информации во врска
со опциите и достапноста на дополнителни
делови.
Неоригинални резервни делови
и дополнителни материјали не се испитани,
ниту одобрени од нашето претпријатие.
Не можеме да ја потврдиме ниту згодноста
ниту безбедноста на неоригиналните
резервни делови и дополнителните
материјали. Не сме обврзани за оштетите
придизвикани со нивната употреба.
Важно: Пред да почнете да го управувате
вашето возило прочитајте го внимателно
и комплетно пасусот број 1 („Седишта
и системи за заштита на патниците“)
на овој прирачник.
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СЕКОГАШ НОСЕТЕ ГО
ЗАШТИТНИОТ РЕМЕН!
Заштитата на патниците многу години беше
во фокусот на многу приватни и jaвни
истражувања и развои. Двете компоненти
на возилото кои се внесени во возилата
за заштита на патниците се заштитниот
ремен на секое седиште и дополнителните
заштитни системи или воздушни
перничиња, поставени на предните
седишта. Заштитните ремени можат да ве
заштитат Вас и Вашите патници само
доколку се користат. Воздушната перница
е дополнителен заштитен уред кој
е поефикасен и побезбеден доколку
се користат заштитните ремени.
ЗОШТО ДА НОСИТЕ ЗАШТИТЕН
РЕМЕН?
Заштитните ремени се корисни поради
неколку причини:
1. Заштитнитe ремени ги приврзуваат
патниците за возилото за да не бидат
исфрлени при несреќа.
2. Заштитниот ремен го приврзува
патникот за да се користи просторот од
предницата на возилото до седиштето
пред удар, за да се намали ударот,
со тоа што ременот се оптегнува,
а возилото се набива и ја апсорбира
енергијата со вдлабнувањето.

3. Заштитниот ремен го прицврстуваат
возачот на неговото седиште за да има
шанса да воспостави повторно
контрола над возилото во некои
ситуации
4. Заштитните ремени ги чуваат
патниците од катапултирање и повреда
на возачот и на другите патници.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Заштитните ремени се покажале
како најефикасна заштита против
повреда или смрт при сообраќајна
незгода!
• Како сопственик и возач на Вашето
возило, морате да се осигурате дека
секој патник соодветно го носи
заштитниот ремен кој го имa
на секое седиште.
• Бремени жени, повредени и лица
со физички пречки мораат исто така
да носат заштитен ремен Како кaj
сите други патници така и кај нив
постои веројатност за здобивање
со сериозни повреди
или настапување на смрт, ако не
постапат така.
• Најдобар начин да се заштити
зародишот е да се заштити мајката.
• • Зошто да се користи заштитниот
ремен, како да се користи, како да
се подеси правилно е објаснето
во овој дел од упатството Прочитајте
ги сите информации и секогаш
гледајте ги овие упатства
и предупредувања со цел да
се искористат овие безбедносни
системи.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 1–3
ЗОШТО СЕ ЕФИКАСНИ
ЗАШТИТНИТЕ РЕМЕНИ?
Заштитните ремени не можат да
функционираат освен ако не се носат
правилно.
Патниците се повредуваат кога силите кои
се нанесуваат при удар се поголеми од оние
кои телото може да ги поднесе. Доколку
човечкото тело е запрено, наеднаш силите
кои влијаат врз него се многу поголеми од
оние кога телото се запира пополека. Затоа,
за да се заштити патникот од повреда
или удар, треба да се даде што повеке време
и растојание при процесот на застануванье.
Замислете си човек што трча со 25 км/ч
и со главата удира право во бетонски sид.
Замислете пак втор човек што трча со 25 км/ч
кон ѕид кој е покриен со 90 см дебел сунѓер.
Во првиот случај човекот сериозно ќе
се повреди или ќе загине. Во вториот случај
трчачот ќе си замине неповреден. Зошто? Во
првиот случај, телото удира во цврста ѕидна
површина и е запрено наеднаш. Целата
енергија е апсорбирана од телото, а не од ѕидот
кој не апсорбира. Во вториот случај, телото
има исто толку енергија колку треба да биде
апсорбирана во првиот случај, со тоа што
oвojnaт енергијата се пренесува на сунгерот,
давајќи му на телото време и растојание

потполно да ја намали брзината додека не
застане, бидејќи енергијата на трчачот ја
апсорбира сунгерот со тоа што тој
се деформира.
Ако автомобил се удри во бетонски ѕид
со 50 км/ч, предниот браник на автомобилот
веднаш се запира, но патничката кабина
се запира попостепено додека се сплескува
предниот дел на возилото. Патникот кој носи
заштитен ремен се држи на седиштето
и користи од ублажуваньето од предницата
на возилото и од оптегнуваньето
на заштитниот ремен. Телото на тој врзан
патник се забава од 50 км/ч на нула по
растојание од 90-120 см. Тој врзан патник исто
така останува правилно наместен така што, ако
воздушното перниче се активира во преден
судир, патникот може никогаш да не се удри
во цврсти делови во возилото. Патникот кој не
носи заштитен ремен не ги ужива овие
бенефиции. Патникот кој не носи безбедносен
ремен не е прицврстен до возилото и затоа тоа
лице продолжува да се движи со брзината
на возилото од 50 км/ч кој беше пред судирот
додека не се удри во цврст предмет со околу
50 км/ч и не се запре наеднаш. Дури и кога при
директен преден судар воздушното перниче
се отвори, патникот кој не носи заштитен
ремен се наога во понезаштитена положба

и постои поголем ризик за сериозна повреда
или смрт за разлика од патникот кој го носи
заштитниот ремен. (Видете "Дополнителен
заштитен систем" во индексот).

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ЗАШТИТНИОТ РЕМЕН ЗАШТИТУВА
Статистиката на автомобилските
незгоди покажува дека возачите
и патниците кои носеле заштитен ремен
имаат помалку ризик да се повредат
или поголеми шанси да преживеат при
автомобилска незгода. Од овие
причини, носењето заштитен ремен
е регулирано со закон во многу земји.
НОСЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИОТ
РЕМЕН
Секое предно и задно седиште
на Вашето возило е опремено
со заштитен ремен со три точки коjшто
е прицврстен на три места. И предните
и задните странични места поседуваат
ремени кои се чуваат и заклучуваат
со повлечен механизам. Кога е во
нормална полжба, заштитниот ремен
со три точки слободно се прилагодува
на телото и дозволува слобода при
движењето кога возилото се движи
со нормална брзина
(Продолжение)
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При нагло и јако запирање, или при нагло
забрзување или кочење, заштитниот
ремен ќе се закочи, за да го задржи телото.
За да ја искористите целосно полезноста
на заштитниот ремен морате правилно да
го носите и правилно да се позиционирате
себеси на вашето седиште:
• Седиштето исправено (не навалено,
за да Ве заштити од „понирање“
или лизгање од под безбедносниот
ремен, притоа повредувајќи ги
ранливите делови на телото при судир).
• Патникот седи исправен (не згрбавен,
за да се наместат правилно деловите
за скутот и рамената од безбедносниот
ремен за максимално прицврстување
и минимална повреда на меките
и ранливите делови на Вашето тело
при судир).
• Металното јазиче и бравата
на безбедносниот ремен стабилно да
се прицврстат со штракање (ако
безбедносниот ремен не е стабилно
заглавен, не може да пружи никаква
заштита; повлечете го ременот за да
се уверите дека е прицврстен)
(Продолжение)

• Делот за скутот од безбедносниот
ремен припиен и спуштен врз
колковите и ковчестата карлица
(не врз абдоменот каде што ременот
за врзување може да предизвика
сериозна повреда при судир - ОВА Е
ОСОБЕНО ВАЖНО ЗА
ТРУДНИЦИ)
• Делот за рамото од безбедносните
ремени треба да биде преку Вашето
бочно рамо и припиен врз градите
(не под рака, околу вратот, преку
внатрешно рамо или зад грбот, и не
смее да биде лабав зашто лабавиот
дел овозможува прекумерни
движења нанапред и повреда при
судир).
• Колената право напред (за да можат
да Ве заштитат возачките странични
и предни перничиња за колена од
„понирање“ под ременот при судир).
(Продолжение)

• Само еден патник на еден
безбедносен ремен (не дозволувајте
повеќе од еден патник на еден
безбедносен ремен; повеќе луѓе
на еден безбедносен ремен може да
го преминат капацитетот
на безбедносните ремени и луѓето
што го делат безбедносниот ремен
може да си предизвикаат кршење
и други повреди еден на друг при
судир).
• Децата во безбедни детски седишта
(при судир силите се преголеми
за возрасен човек да го задржи детето
и возрасниот ќе го згмечи детето ако
го делат истиот безбедносен ремен)
• Сите патници мора да носат
безбедносен ремен (патници кои не
носат безбедносен ремен си
претставуваат опасност од повреда
на самите себе и на другите патници
во возилото, зашто при судир
стануваат тела што летаат слободно
кои ќе се удрат во другите лица кои
ќе им се најдат на патот)
(Продолжение)

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 1–5

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Безбедносните ремени да не бидат
испревртени (испревртените
безбедносни ремени нема слободно да
се движат и да зетегнат правилно
и може да ги пресечат патниците
наместо да ja распределат силата,
притоа зголемувајќи го ризикот од
повреда и смрт)
• Заклучете ги вратите (отклучените
врати го зголемуваат ризикот од
повреда и смрт од надворешни удари
или исфрлање при судир).
• Вршете периодични проверки (додека
возите во возилото, проверувајте од
време на време за да бидете сугурни
дали делот за скутот од ременот
е припиен преку колковите и не
се собрал околу половината како и,
дали делот за рамото е на полпат над
рамото и преку градите; правилно
наместените ремени овозможуваат
појаките структури на колковите
и рамената да ги апсорбираат
притисоците на ременот врз телото,
додека неправилно немастените
ремени може да предизвикаат повреда
на вратот или повреда на ранливите
органи во пределот на абдоменот).
(Продолжение)

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Меѓу безбедносните ремени
и деловите од телото не смее да има
цврсти или кршливи предмети
(предметите, како на пример
хемиски пенкала, очила, итн.
во џебот на патникот
или на облеката може да
предизвикаат повреда во случај
на судир)

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако заштитниот ремен оди преку
подпирачот за рака (ако возилото
е така опремено), делот на заштитниот
ремен за скутовите може да го притиска
абдоменот, наместо карлицата, при
судир.
• Осигурајте се дека заштитниот
ремен е поставен под подпирачот
за рака.
Непридржуваньето кон ова
предупредуванье може да предизвика
повреди дури и смрт во случај на судир.

ПАТНИЦИ НА ПРЕДНИТЕ
СЕДИШТА
Секое предно седиште е опремено
со подесувачко седиште и потпирач
за главата со висински подесувач, заштитен
ремен преку колковите и рамото со три
точки и дополнителен безбедносен систем
(воздушно перниче).

ПАТНИЦИ НА ЗАДНИТЕ
СЕДИШТА
Задното седиште е опремено со две
странични седишта со заштитен ремен
и средно седиште со заштитен ремен преку
колковите и рамото со три точки

ПРЕДУПРЕДУВАЧКА
МЕЛОДИЈА ЗА
БЕЗБЕДНОСНИОТ РЕМЕН
Сигнализацијата на заштитниот ремен ќе
се огалси за неколку секунди кога ќе
се вклучи палењето доколку заштитните
ремени на предните седишта не се безбедно
поврзани. Ако го слушнете овој
предупредувачки звучен сигнал, уверете
се дека заштитните ремени на предните
седишта се безбедно поврзани пред да
го користете возилото.

_
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ТРИКРАТНО ПРИЦВРСТЕНИ
БЕЗБЕДНОСНИ РЕМЕНИ
За да се помогне во намалувањето
на ризикот од човечки повреди при судири
или ненадејни маневри, Вашето возило
е опремено со трикратно прицврстени
безбедносни ремени. Двете предни
седишта, двете странични задни положби
за седење и една средишна задна положба
за седење посебно се опремени
со трикратно прицврстени безбедносни
ремени. Овие заштитни ремени се поврзани
на три места на возилото за да ги задржат
патниците коишто правилно
се позиционирани и кои ги носат
заштитните ремени.
Заштитниот ремен со три точки наместен
на заклучуванье при опасност "ERL"
(Emergency Locking Retractor) позиција, не
бара местенье по должина и дозволува
слободно движенье на телото кога возилото
се движи при нормална брзина.
При нагло и силно запирање, или при нагло
забрзување или кочење, заштитниот ремен
ќе се закочи, за да го задржи телото.
Секогаш врзете го заштитниот ремен
правилно:
1. Затворете и заклучете ja вратата.
2. Уверете се дека наслонот на седиштето
е исправен.

3. Земете ja рачката од заштитниот ремен
и со неа повлечете го заштитниот
ремен преку Вашето тело. Внимавајте
ременот да не е извртен. Доколку
заштитниот ремен се заклучува додека
го извлекувате, дозволете му да
се намота во куќиштето. Повлечете
го заштитиниот ремен повторно
во удобна и безбедна должина.

4. Поставете го заштитниот ремен
на раменьата наполу преку раменьата
и преку градите Никогаш не
го поставувајте заштитниот ремен
околу вратот. На овој начин
се осигурува дека при судир, ременот
ja пренесува силата на коските
на рамото а не на ребрата или вратот,
помагајќи да се избегнат внатрешни
повреди.

5. Носете го заштитниот ремен ниско
и комфорно на колковите, не
на половината. Ова овозможува
во случаі на судир заштитниот ремен
да ja пренесе силата на карличните
коски, а не на абдоменот, noмагајќи да
се избегнат сериозни повреди.
6. Притиснете ja рачката од заштитниот
ремен нежно кон лежиштето се додека
механизмот не кликне. Внимавајте да
го користите правилното лежиште.
Правилно позиционирајте го копчето
за ослободување од заштитниот ремен
на лежиштето за да можете да
го откопчате заштитниот ремен брзо
ако има потреба.
7. Повлечете го заштитниот ремен за да
се осигурате дека е наместен.
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За да го откачите заштитниот ремен,
притиснете го копчето за ослободување
на лежиштето. Заштитниот ремен ќе
се повлече автоматски. Вадете
го заштитниот ремен како што се повлекува
за да не направи штета или да предизвика
повреда на патниците.

Одржувајте ги Вашите безбедносни
ремени:
1. Одвреме на време проверувајте ги сите
заштитните ремени и нивните делови
Нека Ви ги замени механичар ако некоj
заштитен ремен или уред или некој дел
од нив е оштетен. Ви го препорачуваме
Вашиот овластен Chevrolet механичар.
2. Морате да ги замените заштитните
ремени или некоj нивен дел доколку
бил оштетен или истегнат при судaр,
дури и ако оштетувањето не

е очигледно или видливо. Истегнатите
или оштетени заштитни ремени не
функционираат правилно. Заштитните
ремени за замена треба да бидат нови.
3. Ви препорачуваме дa гo замените
комплетниот механизам заедно
со заштитниот ремен доколку возилото
имало coобpaќajнa незгода. Ако обучен
специјалист увиди дека нема никакво
оштетуванье на заштитниот ремен
и дека се функционира правилно, нема
потреба да го смените. Препорачуваме
да се посоветувате со Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
4. Не е безбедно да го управувате Вашето
возило доколку е оштетен заштитниот
ремени или некој негов дел.

ЗАТЕГНУВАЧ НА
БЕЗБЕДНОСНИОТ РЕМЕН

Вашето возило и опремено со систем
за затегнување на безбедносниот ремен кај
предните седишта. Можете да ги користите
безбедносните ремени со затегнувачи
на ист начин како обичните безбедносни
ремени.
Системот на затегнувачи на безбедносните
ремени се активира врз основа на тежината
на судирот. Сензорите за судир
и електронскиот контролор на системот
на воздушните перничиња ги контролираат
и затегнувачите на ремените.
Затегнувачот се наоѓа во секој преден
механизам за намотување на ременот.
Затегнувачот го затегнува заштитниот
ремен за ременот да се припие врз телото
на патникот помазно во случај

_
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на фронтален судир. Механизмите
за намотување ќе останат заглавени по
активирањето на затегнувачите. При
активирање ќе се слушне звук и малу чад
може да се отпушти. Овие околности не
се штетни и не означуваат пожар
во возилото.
Возачот и сите патници треба да бидат
поврзани правилно со постојано носење
на заштитните ремени, независно дали
неговите положби за седење се опремени
со затегнувач или не, за да се намали
ризикот од тешка повреда или смрт до
најмалиот степен во случај на судир. Седете
колку што може поназад на седиштето;
седете со исправено тело; не навалувајте
се напред или настрана. Дотерувајте
го ременот така да скутиот дел од ременот
ќе се носи низ карлицата, а не низ
половината.
Ве молиме да земете во обѕир дека
затегнувачите ќе се активираат само
во тешки фронтални судири. Тие не
се контруирани за да се активираат
во случаи на удари одназад, отстрана,
превртување на возилото или помали
фронтални судири. Затегнувачите може да
се активираат само еднаш. Ако
затегнувачите се активираат, нека Ви

го сервисира системот на затегнувачите
механичар колку што може поскоро. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
Ако предупредувачкото светло
за воздушното перниче во групата
инструменти не трепне или не се запали
накратко кога прекинувачот за палење ќе
се префрли во положбата „ON“
(вклучување), останува запалено подолго од
10 секунди, или се запали за време
на возењето, системот на затегнувачите
или системот на воздушни перничиња може
да не работи правилно. Што побргу нека Ви
ги провери двата системи механичар. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
Сервисирањето на системот на елемнтите
на затегнувачите или нивната инсталација
само специјално обучен механичар може да
го изврши. Ви го препорачуваме Вашиот
овластен Chevrolet механичар. Неправилно
сервисирање може да резултира со несакано
активирање на затегнувачите или може да
го направи затегнувачот неспособен
за работа. Едниот и другиот од овие две
околности може да резултира со лична
повреда.

МЕСТЕЊЕ НА
БЕЗБЕДНОСНИОТ РЕМЕН ПО
ВИСИНА
За да го наместите заштитниот ремен
во висинска точка, сторете го следното:
1. Повлечете го заштитниот ремен.
2. Притиснете го регулаторот за висината
на заштитниот ремен во делот означен
со стрелките на илустрацијата.
3. Наместете ja висината на заштитниот
ремен пред да почнете со влеченье,
за да легне наполу преку рамото
најблиску до вратата.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 1–9

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Неправилно висински наместениот
заштитен ремен ja намалува
ефикасноста на заштитниот ремен при
судир.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Никогаш не возете со неправилно
наместен заштитен ремен. За да не
се повредите секогаш преземете ги
следниве мерки:
• Наместете ja висината
на заштитниот ремен пред возенье.
• Носете го заштитниот ремен наполу
преку рамото.
• Заклучете го котвиштето
на заштитниот ремен во позиција.
Непридржуваньето кон ова
предупредување може да предизвика
повреди дури и смрт во случај на судир.

ТРУДНИЦИ И
БЕЗБЕДНОСНИТЕ РЕМEHИ
Заштитниот ремен ги заштитува сите,
вклучувајќи ги и бремените жени.

Како и сите други патници, така
и бремените жени поверојатно е дека
сериозно ќе се повредат доколку не носат
заштитен ремен. Исто така, кога заштитниот
ремен се носи правилно, поверојатно е дека
нероденото дете ќе биде побезбедно
во случај на судир.
За максимална безбедност, бремената жена
треба да носи заштитен ремен со три точки.
Таа треба делот од ременот кој се става
на колковите да го носи што е можно
пониско за времетраењето на бременоста.

СИСТЕМ ЗА ВРЗУВАЊЕ НА
ДЕЦА
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Детските безбедносни системи
се достапни во широк спектар
на големини и конфигурации. Поради
формата и димензиите
на внатрешноста на Вашето возило
нема сите да се вклопуваат.
Ваша одговорност е да се осигурате
дека детскиот безбедносен систем кој
го инсталирате одговара и може
адекватно да се поврзе со заштитниот
ремен.
Детскиот безбедносен систем чии
димензии не одговараат на големината
на возилото, или не е правилно
наместен во возилото може да
предизвика сериозни повреди кaj
децата или другите патници
во возилото во случаі на судир.
Кога ќе го одберете детскиот безбедносен
систем, прочитајте ги и внимателно
и следете ги упатствата на произбодителот
за инсталиранье и користење на системот.
Детскиот безбедносен систем треба да биде
соодветен на годините на Вашето дете,
висината и тежината и треба да се вклопува
правилно и безбедно во возилото. Постоjaт

_
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различни детски безбедносни системи
за сите возрасти на децата се додека тие не
достигнат висина и тежина со кoja ќе можат
да го користат заштитниот ремен од
возилото.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Вашето возило е така конструирано да
можете да ставите универзално детско
безбедно седиште само на секое задно
седиште.
• Не монтирајте универзално детско
безбедно седиште на совозачкото и/
или на задното средишно седиште.
Статистиката за автомобилските незгоди
покажува дека децата се побезбедни при
судир, ако се прицврстени на задното
седиште отколку на предното седиште.
Децата кои го имаат надраснато детскиот
безбедносен систем треба да седат
на задното седиште и да носат заштитен
ремен кој е правилно врзан и наместен, така
да раменскиот дел биде подалеку од вратот
и делот кој npoaѓa кaj колкот, што е можно
подолу кaj колковите. Од време на време
проверете ja позициіата на заштитниот
ремен за да се уверите дека е безбедно
наместен.

Доколку детето мора да биде на предното
седиште, ocиrypajтe се дека заштитниот
ремен не лежи на лицето на детето
или околу вратот. Доколку е така,
поместете го детето кон центарот
на возилото за заштитниот ремен да биде
на рамото на детето.
Додека трае возеньето никогаш не му
дозволувајте на детето да стои или да клечи
на седиштето или во багажниот дел,.
Кога детското седиште не се користи,
ocиrypajтe го со заштитниот ремен
или отстранете го од возилото.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Никогаш не го држете бебето во раце
додека се возите во возилото. Секогаш
бебиньата и малите деца ставете ги
во безбедносниот систем кој е наменет
за нив.
• При автомобилска незгода бебето
станува толку тешко што не ќе можете
да го држите во раце. На пример, при
судир од само 40 км/ч бебето од 5,5 кг ќе
тежи 110 кг во Вашите раце.
• Необезбедуванъето на малите деца
или на бебиньата со за нив соодветен
безбедносен систем може да резултира
со повреди при судир, дури и смрт.
• Според статистичките податоци при
автомобилска незгода децата
се посигурни кога се соодветно врзани
на задните седишта отколку
на предните седишта.
• Не поставувајте детски безбедносен
систем на предното седиште, доколку
Вашето возило поседува странично
воздушно перниче. Видете под
„СТРАНИЧНИ ВОЗДУШНИ
ПЕРНИЧИЊА“ во индексот за повеќе
информации.
(Продолжение)

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 1–11

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
(Продолжение)
• Екстремна опасност! Никогаш не
користете детски безбедносен систем
кој стоел завртен наназад на седиште
со воздушно перниче пред него!
Секогаш поставувајте го детскиот
безбедносен систем на задното
седиште со поглед назад.

ДОЛНО КОТВИШТЕ И „TOP
TETHER“ КОТВИШТЕ ЗА
СИСТЕМИ ЗА ВРЗУВАЊЕ НА
ДЕЦА
Во минатото детските безбедни системи
биле прицврстени на седиштето
на возилото со безбедни ремени. Како
резултат детските безбедни системи често
биле инсталирани неправилно
или премногу лабаво за да го заштитат
правилно детето.
Ние веќе го опремивме Вашето возило
со долни котвишта кај двете задни
странични седишта, и со горни котвишта
за врзување кај обете страни на задниот дел
во багажниот простор, да можете да ги
прицврстите детските безбедносни седишта
директно за каросеријата на возилото.

За инсталирање на систем за врзување
на деца кој се продава со додатоци на долно
и top tether котвиште, проследете ги
упатствата приложени со Вашиот систем
за врзување на деца и постапката
„Инсталирање на системи за врзување
на деца со додатоци на долно и top tether
котвиште“ на следните страници од овој
прирачник.
Ве молиме да одвоите време за да ги
прочитате и да ги следите внимателно
инструкциите на следните страници исто
така и инструкциите добиени заедно
со Вашиот детски безбеден систем.
Безбедноста на Вашето дете зависи од Вас!



  





Доколку имате прашања или сомнеж дали
правилно го инсталиравте детскиот
безбеден систем контактирајте
го производителот на системот. Ако
се уште имате проблеми со инсталирањето

_

1–12 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ
на системот за врзување на деца во Вашето
возило, Ви препорачуваме да
се посоветувате со Вашиот Chevrolet
Партнер.

9 ВНИМАНИЕ
Ако детскиот безбедносен систем не е во
употреба, може да се помрдне напред.
Ако не е во употреба детскиот
безбедносен систем, извадете го или
прицврстете го со заштитниот ремен.

ЗАБЕЛЕШКА
Бидејќи заштитните ремени
или безбедносниот детски систем можат
многу да се загреат ако се оставени
во затворено возило, пред да го седнете
детето, уверете се и проверете ги
покривката на седиштето, и металните
плочки.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Сите долни и горните котвишта
за врзување употребувајте ги само
за предвиденета функција.
Долнитe и горнитe котвишта
за врзување така се конструирани за да
држат такви безбедносни детски
системи кои се опремни со долни
и горни спарви за истите котвишта.
• Не ги користете долнитe и горнитe
котвишта за врзување да ги држат
заштитните ремени на возрасните,
јажиња или други делови на опреми
во Вашето возило.
Ако ги користете долните и горните
котвишта за врзување, да ги држат
безбедносните ремени за возрасните,
каишеви, други делови или опреми
во Вашето возило, нема да Ви обезбеди
доволна заштита во случај на судир
и може да резултиура со повреди
или дури и со смрт.

Ако го ставите безбедносниот систем
за деца во предното седиште, може да
предизвика сериозни повреди или смрт.
Никогаш не монтирајте детско седиште
со поглед назад во предното седиште
на возилото кое е опремено
со совозачко воздушно перниче.
Детето седнато во детското седиште
со поглед назад, монтирано во предното
седиште може да претрпи сериозни
повреди ако се надуе совозачкото
воздушно перниче.
Прицврстете го детскиот безбедносен
систем со поглед назад во задното
седиште.
Безбедносен систем за деца со поглед
напред би требало, секогаш кога е тоа
можно, да се прицврсти во задното
седиште. Ако е монтирано
во совозачкото седиште, седиштето
колку што може турнете го назад.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 1–13
Таблица со можностите на вградувањето на детските безбедносни системи, за разни положби на седнувањето
Положба на седнувањето (или друга местоположба)

Група на тежини

Совозач

Задна странична страна

Група 0

до 10 кг

X

U+

Задна средишна страна
X

Група 0+

до 13 кг

X

U+

X

Група I

9 до 18 кг

X

U+

X

Група II

15 до 25 кг

X

U

X

Група III

22 до 36 кг

X

U

X

Значење на буквите на горната таблица:
U
X
+

=
=
=

Одговара за системи за врзување од категоријата „универзален“ одобрени за употреба во оваа група по тежина.
Положбата на седиштето не одговара за деца од оваа група по тежина.
Одговара за системи за врзување на деца ISOFIX насочени напред, од категоријата „универзален“ одобрени за употреба во оваа
група по тежина.

Забелешка: Контактирајте со Вашиот Chevrolet дилер за повеќе информации за погодни детски безбедносни системи.

_
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Табела со можностите на вградувањето на детските безбедносни системи ISOFIX, за разни положби на седнувањето
Положби на возилото
Група по тежина

Преносливо
детско креветче
О - до 10 кг

О+ - до 13 кг

I - 9 до 18 кг

Класа
за големина

Инсталација

Совозачка
страна

Задна
странична
страна

Задна
средишна
страна

Средна
странична
страна

Средна
централна
страна

Други места

F

ISO/L1

X

X

X

X

X

X

G

ISO/L2

X

X

X

X

X

X

(1)

X

X

X

X

X

X

ISO/R1

X

IUF

X

X

X

X

(1)

X

X

X

X

X

X

E
E

ISO/R1

X

IUF

X

X

X

X

D

ISO/R2

X

IUF

X

X

X

X

C

ISO/R3

X

IUF

X

X

X

X

(1)

X

X

X

X

X

X

D

ISO/R2

X

IUF

X

X

X

X

C

ISO/R3

X

IUF

X

X

X

X

B

ISO/F2

X

IUF

X

X

X

X

B1

ISO/F2X

X

IUF

X

X

X

X

A

ISO/F3

X

IUF

X

X

X

X

(1)

X

X

X

X

X

X

II - 15 до 25 кг

(1)

X

X

X

X

X

X

III - 22 до 36 кг

(1)

X

X

X

X

X

X

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 1–15
(1) Одреден(и) ситем(и) за врзување на деца се препорачува(ат) за секоја положба за CRS што не ја носат ISO/XX ознаката за класата по
големина (А до G).
Кодот на букивте треба да се вклучи во табелата погоре
IUF = одговара за системите за врзување на деца ISOFIX насочени напред од категоријата „универзален“ одобрени за употреба во оваа група
по тежина
X = положбата не одговара за системите за врзување на деца ISOFIX во оваа група по тежина и / или оваа класа по големина.
Класите за големина на системите за врзување на деца и инсталациите се следниве:
A - ISO/F3: Систем за врзување на деца (CRS) со целосна висина со поглед нанапред за детенца кои проодуваат
В - ISO/F2: Систем за врзување на деца (CRS) со намалена висина со поглед нанапред за детенца кои проодуваат
B1 - ISO/F2X: Систем за врзување на деца (CRS) со намалена висина со поглед нанапред за детенца кои проодуваат
С - ISO/R3: Систем за врзување на деца (CRS) со целосна големина со поглед наназад за детенца кои проодуваат
D - ISO/R2: Систем за врзување на деца (CRS) со намалена големина со поглед наназад за детенца кои проодуваат
Е - ISO/R1: Систем за врзување на деца (CRS) со поглед наназад за бебиња
F - ISO/L1: Систем за врзување на деца (CRS) со странична положба со поглед налево (преносливо детско креветче)
G - ISO/L2: Систем за врзување на деца (CRS) со странична положба со поглед надесно (преносливо детско креветче)

_
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Инсталација на детските безбедносни
системи со приклучок за долното
и горното котвиште за врзување
1. Одберете едно од страничните задни
седишта за инсталација на детскиот
безбеден систем.





 

  

2. Наместете ги положбите на двата
долни котвишта. Локацијата на секоја
долна рачка е назначена со тркалезна
ознака на долниот раб на задното
седиште.
3. Проверете да нема некој туѓ предмет
околу долното котвиште, вклучувајќи
ги и безбедносните ремени и нивните
брави. Туѓите предмети можат да му

сметаат на правилното прицврстување
на детскиот безбеден систем
со рачката.

4. Наместете го детскиот систем
на седиштето преку двата долните
котвишта и приврзете
го со котвиштата според инструкциите
кои ги добивте со детскиот систем.
5. Наместете го и затегнете го детскиот
систем според инструкциите кои ги
добивте со детскиот систем.
6. За пристап кон горните котвишта
за врзување отворете ги пластичните
капаци во заднината на задните
седишта и повлечете ги котвиштата
нагоре.

7. Прицврстете го држачот на каишот
на детскиот безбедносен систем
за горното котвиште за врзување,
и проверете да не е превртен каишот
за врзување.
Ако положбата која ја употребувате
има потпирач за глава кој се мести,
и Вие користете двоен каиш, протнете
го каишот за врзување преку
потпирачот за глава.
Ако положбата која ја употребувате
има потпирач за глава кој се мести
и Вие користете еден каиш, подигнете
го потпирачот за глава, и протнете
го каишот за врзување под потпирачот
за глава и помеѓу цефките
на потпирачот за глава.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Проверете го држачот на каишот
за врзување на десткиот безбедносен
систем да биде правилно прицврстен
за горното котвиште за врзување.
Неправилното прицврстување може да
влијае врз ефективноста на каишевите
за врзување и горното котвиштето
за врзување.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 1–17
8. Затегнете го каишот на детскиот
безбедносен систем според
приложените упатсва на детскиот
систем.
9. По инсталирањето, потргнете
го детскиот безбедносен систем
во разни насоки да се уверите дека
е безбеден.

_
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Отстранетите или неправилно
наместените потпирачи за главата
можат да предизвикаат сериозни
повреди на главата или вратот при
судир.
За да го наместите потпирачот за глава
на предните или задните седишта,
подигнете ги потпирачите или притиснете
ги надолу додека го притискате копчето
за ослободување.
Ако потпирачот за глава треба да се извади
од некоја причина,
1. Подигнете го до стоп положбата.
2. Додека го притискате копчето од
страна, подигнете го потпирачот од
патеките.

ПОТПИРАЧИ ЗА ГЛАВА
Безбедносните системи за главата
се дизајнирани за да се намали ризикот од
повреди во главата при судир
За максимална заштита, лизгајте
го потпирачот за глава нагоре-надолу
за врвот на потпирачот да дојде до врвот
на вашите уши.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Внимавајте потпирачите за глава да ги
вратите и правилно да ги наместите
пред повторно да започнете со возенъе.
3. Поставете го потпирачот за глава
на саканата положба пред да започнете
со возенье.
За да се наведнат предните потпирачи
за главата,
1. Поставете ги во исправна положба
притиснувајќи целосно напред а после
отпуштете ги.
2. Притиснете го потпирачот за глава
претпазливо напред додека не ја заземе
саканата положба.

1–18 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ

ПРЕДНИ СЕДИШТА
МЕСТЕЊЕ НА ПРЕДНИТЕ СЕДИШТА
СО ЛИЗГАЊЕ
За да го придвижите предното седиште
напред-назад:
1. Подигнете ja рачката лоцирана
на предниот дел од предното седиште.
2. Лизгајте го седиштето до саканата
положба.
3. Спуштете ja рачката.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не го местете седиштето на возачот
додека возилото се движи.
Возачот може да изгуби контрола над
возилото што може да резултира
со повреда или материјална оштета.
МЕСТЕЊЕ НА НАВАЛУВАЊЕТО НА
ПРЕДНОТО СЕДИШТЕ
За да се намести потпирачот за грбот
напред или назад, подигнете ja рачката од
страна на перничето на седиштето нагоре
се додека наслонот не се доведе во саканата
положба.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не го местете седиштето на возачот
додека возилото се движи.
Возачот може да изгуби контрола над
возилото и тоа може да резултира
со повреда или материјална оштета.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
При судир патниците на предните
седишта со навалени потпирачи
за грбот може да ja изгубат корисноста
на заштитните ремени преку лизгање
под заштитниот ремен или да бидат
фрлени во заштитниот ремен
во неповолна положба.
• Не поставувајте ниту едно предно
седиште во навалена положба додека
трае возенъето.
Може да следат сериозни повреди, смрт
или исфрлање од возилото.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 1–19
МЕСТЕЊЕ НА СЕДИШТЕТО НА
ВОЗАЧОТ ПО ВИСИНА
За да се намести позицијата на возачкото
седиште висински, завртете ги тркалата кои
се наогаат на надворешниот дел од
седиштето се додека не се доведе
во саканата положба.
За да се намести висината на предниот дел
на седиштето завртете го предното тркалце,
а за висината на задниот дел на седиштето
завртете го задното тркалце.

МЕСТЕЊЕ НА ПОТПИРАЧОТ ЗА
ПОЛОВИНАТА НА ПРЕДНИТЕ
СЕДИШТА*
За да се намести потпирачот за слабината
на предното седиште, завртете го тркалцето
на надворешната страна од седалото додека
не се постигне саканото потпирање.

Завртете го тркалцето напред за да
го наместите потпирањето за горниот дел
од наслонот.
Завртете го тркалцето назад за да се врати
потпирачот во првобитната положба.

ЕЛЕКТРИЧНО СЕДИШТЕ*
(САМО ВОЗАЧКОТО
СЕДИШТЕ)
МЕСТЕЊЕ НА СЕДИШТАТА СО
ЛИЗГАЊЕ
За да го движите седиштето напред
или назад, движете го и држете го копчето
напред или назад. Кога седиштето ја
достигне саканата положба, отпуштете
го копчето.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не го местете седиштето на возачот
додека возилото се движи.
Возачот може да изгуби контрола над
возилото и тоа може да резултира
со повреда или материјална оштета.

_
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МЕСТЕЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА
СЕДИШТАТА
За да ја наместите висината на предниот дел
на перничето на седиштето, притиснете
го предниот дел на копчето нагоре
или надолу.
За да ја наместите висината на задниот дел
на перничето на седиштето, притиснете
го задниот дел на копчето нагоре
или надолу.
За да ја наместите висината на целото
перниче на седиштето, притиснете ги
и предните и задните делови на копчето
нагоре или надолу.

МЕСТЕЊЕ НА НАВАЛУВАЊЕТО НА
СЕДИШТАТА
За да го наклонувате наслонот на седиштето
напред или назад, движете го и држете
го горниот дел на копчето напред
или назад.
Кога наслонот ја достигне саканата
положба, отпуштете го копчето.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не го местете наслонот на седиштето
на возачот додека возилото се движи.
Возачот може да изгуби контрола над
возилото и тоа може да резултира
со повреда или материјална оштета.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако дојде до судир, предните патници
во навалени седишта може да ja изгубат
користа за заштита на наслонот
и безбедносните ремени преку лизгање
од под безбедносниот ремен или преку
фрлање во безбедносниот ремен
во неповолна положба.
• Не го поставувајте наслонот
на ниедно предно седиште
во навалената положба додека
се работи со возилото.
Може да дојде до сериозни повреди,
смрт или исфрлање од возилото.
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ЗАДНИ СЕДИШТА
НАСЛОН НА ЗАДНОТО СЕДИШТЕ
ШТО СЕ НАВАЛУВА

1. Притиснете го копчето на горниот дел
од задното седиште.
2. Навалете го потпирачот на задното
седиште напред и надолу.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не ставајте куфери или друг багаж
повисоко од предните седишта.
• Не дозволувајте патниците да седат
на навалените потпирачи за грб
додека возилото е во движенье.
• Вашето возило има посебни делови
наменети за пренос на багаж
или патници.
• Неврзаниот багаж или патниците
на навален потпирач за грбот, може
да бидат исфрлени напред
или надвор од возилото при нагли
запираньа или незгода.
Може да доведе до сериозни повреди
или смрт.
За да се навалат потпирачите за грбот
одделно:

За да се врати задниот потпирач за грбот
во неговата оригинална положба:
1. Подигнете го потпирачот и притиснете
го кон оригиналната положба.
Внимавајте да не се притисне
заштитниот ремен во бравата.
2. Ставете го потпирачот на место преку
притисканье на врвот од потпирачот.
3. Повлечете го потпирачот за грбот
напред, за повторно да се уверите дека
е правилно прицврстен.

_
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Внимавајте задните седишта да бидат
целосно до кpaj и во заклучена
положба пред да започнете
со управуванье на возилото
со патници на задните седишта.
• Не ги притискајте копчињата
за навалуванье на потпирачот за грб
на задното седиште, додека возилото
се движи.
Притискањето на копчињата
за отпуштање додека возилото е во
движенье може да предизвика повреди
на патниците.

ДОПОЛНИТЕЛЕН
БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ
(ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ)
Вашето возило е опремено со дополнителен
безбедносен систем, воздушна перница
(SRS), дизајниран за заштита на патниците
кои седат правилно на предното седиште
и се заврзани со заштитен ремен. Возачкото
и совозачкото седиште се опремени
со воздушни перничиња од напред и од
страна, како дополнување на заштитниот
ремен со три точки и други безбедносни
карактеристики. Секое воздушно перниче
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е спакувано во лежиштето, од каде
воздушното перниче е дизајнирано да
се надува и да се постави при екстремно
висока брзина и сила во случај на судир,
којшто може да предизвика повреди
или смрт на возачот или совозачот.
ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ ЗА ВОЗАЧОТ
И СОВОЗАЧОТ
Воздушното перниче на возачот
Воздушното перниче за возачот е лоцирано
во средината на воланот.
Воздушното перниче на предниот
патник
Воздушното перниче за возачот е лоцирано
на таблата за инструменти, над кутијата
за ракавици.




 


  


9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Воздушните перничиња се само
дополнителен безбедносен систем
и се најефикасни заедно со заштитните
ремени.
Сите патници, вклучувајки го и
возачот треба постојано да го носат
заштитниот ремен без разлика дали има
воздушно перниче на нивните седишта,
со цел да се минимализира ризикот од
сериозни повреди или смрт при судир.
• Предните воздушни перничиньа не
се активираат при страничен
или удар во задниот дел од возилото.
Патниците кои не носат заштитни
ремени нема да бидат заштитени од
ниту еден безбедносен систем и со тоа
ризикуваат да се здобијат
со сериозни повреди или смрт
во случај на вакви судири.
• Патниците кои не ги носат правилно
заштитните ремени можат да бидат
исфрлени напред како последица
на коченье пред судир, поставувајќи
ги нивните тела близу до воздушните
перничиньа или пред воздушните
перничиньа. Тоа може да предизвика
сериозни повреди од силата
на отвораньето на воздушните
перничиньа.

Како функционираат воздушните
перничиньа?
Воздушните перничиньа се дизајнирани да
ja заштитат вашата глава, врат и гради од
удар во таблата со инструменти, воланот
или предното ветробранско стакло при
фронтален удар. Тие не се дизајнирани да
се надуваат при удар во задниот дел од
возилото или од страна. Вашите воздушни
перничиња се конструирани да се отворат
при судири кои се еднакви или поголеми од
силата на возилото кое се движи со брзина
од 15 до 23 км/ч удирајќи се во цврст,
неподвижен ѕид.
Системот на воздушните перничиња
се активира или за време на тежок
фронтален сидир или кога аголот на ударот
е до 30° од правецот напред.
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Оваа јачина на ударот со која воздушното
перниче ќе се отвори била избрана за да
се осигура отворањето на воздушното
перниче во нашите возила при гранични
брзини или помали од оние кои статистички
се сметаат дека ризикот од смрт почнува
при фронтален удар.
Во реалноста, ретко кога возилата удираат
во неподвижни ѕидови; воздушните
перничиньа најчесто се отвораат при судир
со друго возило. Вистинските брзини при
кои воздушните перничиньа се отвораат
можат да бидат поголеми, бидејки
вистинските автомобилски незгоди обично
вклучуваат покомплицирани судири
со повеќе возила, странични судири
и нецелосни фронтални судири, а објектот
во кој се удрило обично не е неподвижен.

ЗАБЕЛЕШКА
Воздушното перниче може да се надуе
и при умерени до тешки ситуации без
судир (на пр., удар на подвозјето
или друг цврст дел на возилото
во дупка на површината на коловозот)
каде што сензорите за удар даваат
сигнал еднаков на удар во цврста
неподвижна пречка при 15 до 23 км/ч

Воздушните перничиньа се отвораат кога
сензорот ќе почуствува удар од напред,
доволен за отворанье на воздушното
перниче. Сензорот за удар испраќа
електричен сигнал и го иницира полненьето
на воздушното перниче. Елисата се полни
и рапидно ja согорува внатрешноста
на воздушното перниче, произведувајки
доволно азотен гас кој целосно го полни
воздушното перниче. Хемискиот процес
и азотниот гас се целосно безбедни
за патниците. За помалку од 0,045 секунди
од детекцијата на ударот, притисокот
на запалуваньето на воздушното перниче ja
отвора пластичната покривка кoja
го прекрива воздушното перниче, кoja
е перфорирана од внатрешната страна
овозможувајки му на воздушното перниче
да се отвори под притисок.
Воздушното перниче целосно се отвора
за да створи простор во кој ќe го прифати
движеньето напред на главата и горниот
дел од телото на патниците кои седат
на предните седишта. Како што патникот
доаѓа во контакт со воздушното перниче,
гасот во воздушното перниче се празни
преку дупки, за да ja прифати силата
на движеньето на патникот напред.

_
ЗАБЕЛЕШКА
Воздушните перничиньа не можат да Ве
загушат и тие не го сопираат Вашето
движенье. Воздушните перничиньа
имаат отвори, така што се празнат
веднаш штом ќе се отворат.
Целиот процес од првичниот котнтакт до
отвораньето на воздушното перниче
и издувуваньето, се случува
во времетраенье од 0,2 секунди, побрзо од
трепканьето на очите. Бидејќи судирот
е завршен за дел од секундата и возилата
кои се инволвирани во несреќата
се смируваат само една или две секунди по
ударот, дополнителниот безбедносен
систем мора да го познае ударот и да
се отвори воздушното перниче речиси
моментално за да ги заштити патниците.
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СТРАНИЧНИ ВОЗДУШНИ
ПЕРНИЧИЊА
Страничните воздушни перничиньа
се поставени на надворешната страна
на предните седишта.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Воздушните перничиња се само
дополнителни безбедносни средства
и се најефикасни заедно
со безбедносните ремени.
Сите патници, вклучувајки го и
возачот треба постојано да го носат
заштитниот ремен без разлика дали има
воздушно перниче на нивните седишта,
со цел да се минимализира ризикот од
сериозни повреди или смрт при судир.
(Продолжение)

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
(Продолжение)
• Не оставајте предмети во близина
на воздушното перниче и од страните
на предните седишта. Тие можат да
разлетаат при отворанье
на воздушното перниче и да
предизвикаат сериозни повреди.
• Не ставајте навлаки на предните
седишта. Отвораньето
на воздушното перниче може да биде
попречено и да предизвика сериозни
повреди.
• Не го навалувајте телото
или главата на вратата.
Страничното воздушно перниче
може да го удри патникот со голема
сила при отвараньето, во случај
на судир и на тој начин да
предизвика сериозни повреди.
• Не поставувајте детски безбедносен
систем на предното седиште, доколку
Вашето возило поседува странично
воздушно перниче.
Непридржувањето кон ова
предупредување може да предизвика
повреди дури и смрт во случај на судар.

Како функционираат страничните
воздушни перничиньа?
Страничните воздушни перничиньа
се дизајнирани да ja заштитат вашата глава,
врат и гради од удар во предната врата,
и стакло при страничен удар.
Страничните воздушни перничиньа
се отвораат кога сензорот ќе насети
страничен удар, доволен за отворанье
на воздушното перниче.
Вашите странични воздушни перничиња
се конструирани да се отворат при
странични судири кои се еднакви
или поголеми од силата на возилото кое
се движи со брзина од 15 - 25 км/час
удирајќи во возилото.
Доколку Вашето возило имало страничен
удар и воздушните перничиньа не
се отвориле, не мора да значи дека истите не
функционираат Страничните воздушни
перничиньа се дизајнирани да се отвораат
при старничен удар, не на удар во предниот
или задниот дел од возилото или при
превртуванье на возилото, доколку не
создава доволно јак страничен удар
за отворанье на воздушното перниче.
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9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Постои ризик децата кои седат
во близина на страничните воздушни
перничиньа сериозно да се повредат
доколку воздушното перниче се отвори,
особено доколку главата на детето,
вратот или градите се блиску до
воздушното перниче, во времето
на отвораньето.
• Никогаш не дозволувајте Вашето
дете да се потпре на вратата
или блиску до страната
на воздушното перниче.
• Најбезбедното место за Вашето дете
правилно седнато и прицврстено
е задното седиште.

ЗАВЕСНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА
Завесните воздушни перничиња се наоѓаат
во таванот над страничните прозорци. Тие
се предвидени да ги заштитат главите
на патниците на предните седишта
и патниците на задното странично седиште
во извесни судири со страничен удар.

Завесните странични перничиња
се предвидени да се отворат само за време
на извесни судири со страничен удар
во зависност од тежината, аголот, брзината
и ударот на судирот. Тие не се предвидени
да се отворат при сите странични удари,
судири од предницата или задницата
на возилото или во мнозинството
на превртувања.
Системот на завесни воздушни перничиња
ќе се активира заедно со системот
на странични воздушни перничиња.

_
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Завесните воздушни перничиња
се предвидени да се надујат
во умерени до тешки судири каде
што нешто ја удри страната
на Вашето возило. Тие не
се предвидени да се надујат при
фронтални судири, превртувања
или судири одзади. Сите во Вашето
возило треба да носат заштитни
ремени правилно, независно дали
има воздушно перниче за тоа лице.
• Никогаш не прицврстувајте ништо
до покривот на Вашето возило
со провирање на јажето
или со врзување преку отворот
на која била врата или прозорец. Ако
така сторите, патот за надување
на завесното воздушно перниче ќе
биде блокиран. Патот на воздушното
перниче што се надува треба да
се остави слободен.
ПО ОТВОРАЊЕТО НА
ВОЗДУШНОТО ПЕРНИЧЕ
По отвораньето на воздушното перниче,
може да осетите мирис на изгорено, на чад
или да забележите бел прашок
во внатрешноста на возилото. Тоа
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е нормално. Мирисот на изгорено е од
елисата која била запалена за да го отвори
воздушното перниче. Белиот прашок
е смеса од креда и други компоненти кои
го подмачкуваат воздушното перниче за да
го намали отпорот за време на чуваньето
и отвораньето. Иако можат да создадат
иритација на кожата или на очите, овие
материи не се токсични.
СЕРВИС ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ
БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ
Вашиот дополнителен безбедносен систем
е речиси ослободен од одржување.
Мегутоа, ако се случи нешто од подолу
наведеното, веднаш нека Ви го сервисира
дополнителниот безбедносен систем
механичар. Ви го препорачуваме Вашиот
овластен Chevrolet механичар.
• Доколку некое воздушно перниче
се отворило.
• Контролната сјалица на воздушното
перниче сигнализира дефект. Видете под
„ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО
ЗА ВОЗДУШНОТО ПЕРНИЧЕ“
во индексот.

ЗАБЕЛЕШКА

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако во Вашето возило има странично
воздушно перниче, механизмот
во предното седиште треба да се замени
доколку страничното воздушно
перниче се отворило. Посоветувајте
се со механичар за повеќе информации.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Chevrolet
механичар.

• Не го возете Вашето возило доколку
едно или повеќе воздушни перничиньа
се отвориле.
• Не се обидувајте сами да го поправите,
измените или да го извадите
воздушното перниче.
• Воздушните перничиньа се поставуваат
под висок притисок со софистицирана
машина за детекција на удари
и системи за отворанье на воздушното
перниче. Ако му дозволите
на необучено и неовластено лице да
ракува со воздушно перниче може да
доведе до сериозни повреди или смрт.
• Контактирајте со механичар веднаш
ако се наду кое било воздушно перниче
на Вашето возило, доколку има
оштетување кај или близу до кој било
модул на воздушни перничиња, или ако
од некоја причина верувате дека
работната состојба на кое било
воздушно перниче се влошила.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Шевролет
механичар.
Возењето со возилото по надувањето
на воздушно перниче без овластен сервис
може да резултира со тешки повреди
или смрт.
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КАКО ВОЗДУШНИТЕ ПЕРНИЧИЊА
ГИ ЗАШТИТУВААТ ПАТНИЦИТЕ НА
ПРЕДНИТЕ СЕДИШТА
Патниците обично се повредуваат при
автомобилски незгоди бидејќи нивните тела
се удираат во неподвижен ѕид, било внатре
во возилото, во воланот, таблата
за инструменти или ветробранското стакло,
или надвор од возилото, на коловозот
или во дрво кога патникот е исфрлен од
возилото. Тешки повреди исто така може да
се здобијат и при потрес на патниците од
силата на ударот, дури и без допир
на телото со неподвижен дел
или површина.

Сите овие повреди настануваат од силите
создадени од ударот на возилото кое
е наведено на моментално запиранье.
Времето и растојанието за кое е дозволено
возилото да запре нajмнory ja одредува

силата на ударот на патниците. На пример
кога возилото застанува со нагло сопирање
на црвено светло телата на патниците
се поттурнати напред. Ова е затоа што
и возилото и патниците во него отпрвин
се движат со иста брзина. Сопирачките
го запираат возилото, а патниците
продолжуваат да се движат напред, внатре
во возилото. Мегутоа, правилно седнатите
патници кои носат заштитни ремени ретко
се повредуваат од нагли или силни
сопираньа. Ова е затоа што, дури и силните
запираньа дозволуваат доволно време
и растојание на возилото да застане.
Заштитните ремени и силата на патниците
се обично доволни за да се спротистават
на силата на запираньето со сопирачките.
При судир, возилото може да премине од
брзина по движенье на автопат во целосно
запиранье во дел од секунда и на растојание
од една стапка. Ова екстремно кратко време
и растојание на запиранье ja зголемува
многу пати силата врз патниците. Ниту еден
патник нема доволно сила или рефлекси да
се спротистави на оваа сила. Главите,
горниот дел од телата, рацете и колковите
дури и на патниците кои се правилно
наместени и ги носат заштитните ремени ќе
бидат фрлени напред со истата брзина
со кoja се движело возилото пред ударот.
Во средни до тешки удари во предниот дел
од возилото, дури и патниците кои носеле

заштитен ремен можат да се здобијат
со повреди во мозокот и внатрешните
органи без да удрат со главата или телото
во неподвижни делови или површини
во возилото.
Воздушните перничиньа го дополнуваат
времето и растојанието за главата и горниот
дел од телото на патниците кои седат
на предните седишта при средни или тешки
удари во предниот дел од возилото
или скоро во предниот дел од возилото. Ова
дополнително време и растојание може да
спаси живот и да спречи сериозни повреди.
ПОМОГНЕТЕ ИМ НА ВАШИТЕ
ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА ЗА ДА ТИЕ
BE ЗАШТИТАТ ВАС !
Покpaj нивните спасувачки карактеристики
воздушните перничиньа поседуваат
и одредни средни ризици.
Бидејќи воздушното перниче се отвора
со голема сила, брзина и моментално тоа
како безбедносен систем ќе биде
побезбедно и поефикасно доколку
патниците се правилно седнати
во возилото.

_
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9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Основни правила за безбедност
на воздушните перничиньа:
• На предното седиште никогаш не
поставувајте детско седиште кое гледа
назад.
• Деца на 12 годишна или помала
возраст треба да се возат на задните
седишта секогаш кога е тоа можно.
• Секогаш носете заштитен ремен, иако
Вашето возило е опремено со воздушно
перниче.
• Поместете го Вашето седиште наназад
затоа што е покомотно и побезбедно,
благо навалете го потпирачот за грб
и потпрете се на него.
• Не ставајте предмети на/или
во близина на воздушното перниче. Тие
можат да разлетаат при отворанье
на воздушното перниче и да
предизвикаат сериозни повреди.
• Не се навалувајте напред и не
се потпирајте на покривката
на воздушното перниче.
• Не возете додека навалувањето
на управувачкиот столб е поставено
угоре.
Тешки повреди или смрт може да
настанаат доколку не ги почитувате овие
безбедносни мерки.

Секогаш ставете го детското седиште
со поглед наназад, на задното седиште.
Детскиот безбедносен систем во кој детето
е завртено наназад никогаш не смее да
се стави на предното седиште. Отвораньето
на воздушното перниче може да предизвика
сериозна повреда или смрт на детето
во детското седиште со поглед наназад
поставено на предно седиште.
Децата треба да седат на задните
седишта.
Според статистичките податоци децата
на 12 годишна или помала возраст
се побезбедни дококу се соодветно врзани
на задните седишта, отколку на предните
седишта и треба да се возат на задните
седишта секогаш кога е тоа можно. Децата
не се побезбедни на задните седишта само
поради опасноста од повреди од
воздушното перниче. Истражуваньата
покажуваат дека децата се побезбедни
на задните седишта отколку на предните
седишта и тогаш кога нема воздушно
перниче.
Правилно местење на возрасни лица
и тинејџери.
Возрасните патници и тинејџерите кои
седат на возачкото седиште, можат да ja
зголемат својата безбедност и ефикасност
на воздушното перниче со правилно
седење.

Правилно седење на возрасни патници
и тинејџери:
• Носете го заштитиниот ремен со три
точки цело време.
Сите патници, вклучувајки го и возачот
треба постојано да го носат заштитниот
ремен без разлика дали има воздушно
перниче на нивните седишта, со цел да
се минимализира ризикот од сериозни
повреди или смрт при судир.
Воздушните перничиньа не се активираат
при страничен или удар во задниот дел од
возилото. Патниците кои не носат
заштитни ремени нема да бидат заштитени
од ниту еден безбедносен систем и со тоа
ризикуваат да се здобијат со сериозни
повреди или смрт во случај на вакви
судири.
Патниците кои не ги носат правилно
заштитните ремени можат да бидат
исфрлени напред како последица
на коченье пред судир, поставувајќи ги
нивните тела близу до воздушните
перничиньа или пред воздушните
перничиньа. Тоа може да предизвика
сериозни повреди од силата на отвораньето
на воздушните перничиньа.
• Поместете го задниот дел од седиштето
кон задницата колку што е удобно
и безбедно поназад.
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Поставуваньето на Вашето седиште
подалеку од воздушното перниче нема
да го намали влијанието на воздушното
перниче. Поголемото растојание од
воздушното перниче, значи поголема
сигурност од силата кoja се создава при
отвораньето на воздушното перниче.
Никогаш не го одвојувајте возачкото
седиште толку наназад за да не може да
се досегне воланот, педалите и другите
инструменти и контроли.
• Накосете го заштитниот ремен малку
и не се навалувајте напред.
Навалете го потпирачот за грб малку
и седете со грбот потпрени
на потпирачот за грб. Не се навалувајте
и не го поставувајте Вашето тело
поблиску од 15 см до воздушното
перниче. Не се потпирајте
на воздушното перниче или близу до
пластичната покривка кoja го покрива
воздушното перниче, (на средината
на воланот или на совозачкото место над
кутијата за ракавици). Обидете се да ги
држите главата и телото подалеку од
25 до 30 см од воздушното перниче.
Поголемо растојание е уште побезбедно.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За добро да заштити, воздушното
перниче мора да се отвори брзо. Силата
е нajголема во првите 5-8 см откако
воздушното перниче ќе се отвори преку
својата покривка и ќе почне да
се полни. Тие 5-8 см веднаш откако
воздушното перниче ќе се отвори
насила преку својот модул на капакот
и ќе почне да се надуе се ризичната
зона.
• Доколку телото на патникот се наога
во тие ризични зони, додека
воздушното перниче се отвара, може
да настанат сериозни повреди дури
и настапуванье на смрт.
• Силата се намалува како што
воздушното перниче се полни
подалеку од лежиштето.
• Поголемо растојание од лежиштето
на воздушното перниче значи
поголема безбедност кога
воздушното перниче се отвара.
• Не ставајте предмети, деца
или домашни животни меѓу вас
и воздушното перниче.
Воздушните перничиньа во Вашето
возило се лоцирани во воланот
и на таблата со инструменти над

кутијата за ракавици. Ставаньето
на предмети над или до лежиштето
на воздушното перниче може да
предизвика исфрлуванье на тие
предмети во Вашето лице или тело кога
воздушното перниче ќе се отвори,
предизвикувајќи сериозни повреди.
Децата и миленичиньата никогаш не
треба да се возат седејќи во скутот
на патниците. Исто така не ставајте
во вашиот скут предмети кои можат да
предизвикаат сериозни повреди при
отворанье на воздушното перниче.
• Навалете го воланот удолу (ако е така
опремен), насочувајќи го воздушното
перниче кон Вашите гради наместо
главата или вратот.
Никогаш не го поставувајте воланот
во највисоката положба. Оваа положба
треба да се користи само за да овозможи
лесен пристап во возилото или излез од
него. Спуштете го воланот пред да
започнете со возеньето. На тој начин
воздушното перниче ќе се насочи кон
градите наместо кон лесно повредливите
глава или врат.

_
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ЗАБЕЛЕШКА
Доколку Вашето возило е многу
оштетено, а воздушното перниче не
се отворило или Вашето возило
е релативно неоштетено, а воздушното
перниче се отворило, тоа не мора да
значи дека нешто не е во ред со вашиот
систем на воздушно перниче. Сензорот
на удар ja проценува силата на ударот, а
не големината на штетата на Вашето
возило.

се изгасне доколку системот
за препознавање на патник не ги исклучил
предните и страничните совозачки
воздушни перничиња.

9 ВНИМАНИЕ
Ве молиме да седите на седиштето
со правилното држење на телото за да
се спречи неправилното работење
на совозачкото предно воздушно
перниче што работи зависно од тоа како
патникот се потпира на седиштето.

СИСТЕМ ЗА ПРИМЕТУВАЊЕ
НА ПАТНИК
Вашето возило има систем за препознавање
на патник за совозачката положба.
Сијаличката за исклучување на патничкото
воздушно перниче ќе биде видлива кога
го свртите Вашиот клуч за палење на ON
(вклучување) или START (палење).
Симболот сместен во десниот дел од
таблата со инструменти ќе биде видлив
за време на системската проверка. Кога
е готова системската проверка,
или сијаличката или симболот мора да

Системот за приметување на патник
го пронаоѓа присуството на правилно
седнатиот патник (над одредена тежина)
и определува дали треба да се активираат
(може да се надујат) совозачкото предно
воздушно перниче и страничното воздушно
перниче (ако го има).
Статистиките за несреќи покажуваат дека
децата се побезбедни ако се поврзани
во задното, а не во предното седиште.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Возачкото предно воздушно перниче
и странично воздушно перниче (ако го има)
не се дел од системот за приметување
на патник.

Ако има некои предмети (над
соодветната тежина) на совозачкото
предно воздушно перниче, тоа може да
предизвика оштетување на возилото
или човечка повреда кога се надува
предното воздушно перниче
на совозачот.
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9 ВНИМАНИЕ
Детето седнато во детско седиште
со поглед назад може сериозно да
се повреди или да го изгуби животот
ако се надуе совозачкото воздушно
перниче.
Тоа е затоа што наслонот на детското
седиште со поглед назад би бил многу
близок до воздушното перниче што
се надува.
Иако системот за препознавање
на патник е предвиден да ги исклучи
совозачкото предно воздушно перниче
и странично воздушно перниче (ако
го има) под извесни услови, ниеден
систем не е целосно сигурен, и никој не
може да гарантира дека некое воздушно
перниче нема да се отвори при некои
невообичаени околности, иако
е исклучен.
Препорачуваме да се прицврстат
детските безбедносни системи со поглед
назад во задното седиште, дури ако
воздушното перниче или воздушните
перничиња се исклучени.
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КРАТОК ПРЕГЛЕД – ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ

_

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Воздушно перниче за возачот
Воздушно перниче за совозачот*
Аудио систем*
Средиштен отвор за проветрување
Страничен отвор за проветрување
Група инструменти
Клима контрола

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Дигитален часовник
Касета
Запалка за пура и пепелник
Рачка за ослободување на хаубата
Копче за предупредувачките трепкачи
Педала за гас
Педал за сопирачка

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Куплунг
Копче за светла
Бришач на шофершајбната
Средишна складишна кутија*
Центар за информирање на возачот*
Екран за предупредување на патникот

2–4 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ

ГРУПА ИНСТРУМЕНТИ (БЕНЗИН СО TCS, ESC)

* Фактичката група во возилото може да се разликува од илустрацијата. За повеќе детали видете на следните страници.
1. Индикатори и предупредувачки
сијалчки
2. Вртежомер
3. Мерач за горивото

4. Мерач за температура
5. Милјометражник / Милјометражник по
пат

6. Копче на километражата / дневната
километража
7. Брзиномер

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–5

_

ГРУПА ИНСТРУМЕНТИ (ДИЗЕЛ СО TCS, ESC)

_

1. Сијалички и предупредувачки светла
2. Вртежомер
3. Мерач за гориво

4. Мерач за температура
5. Километража / Дневна километража

6. Копче на километражата / дневната
километража
7. Брзиномер

2–6 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ

БРЗИНОМЕР
Брзиномерот ја покажува брзината
на возилото во километри на час (км/ч).

КИЛОМЕТРАЖА / ДНЕВНА
КИЛОМЕТРАЖА
Километражата покажува колку километри
поминал во возење Вашиот автомобил.

Километражата, дневната „A“ и дневната
„B“ се одбираат последователно
со притискање на копчето.

Има две независни дневни километражи
што ги мерат растојанијата што ги поминало
Вашето возило од последното ресетирање
на функцијава.
За да ја ресетирате секоја дневна
километража на нула, притиснете го и
држете го копчето додека не се ресетира.

ВРТЕЖОМЕР
Вртежомерот ја покажува брзината
на моторот во вртежи во минута (rpm).

 

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–7

МЕРАЧ ЗА ГОРИВО

МЕРАЧ ЗА ТЕМПЕРАТУРА

Покажува колку гориво преостанало
во резервоарот.

Ја покажува температурата на течноста
за ладење на моторот кога е вклучено
палењето.



Никогаш не турирајте го моторот премногу,
иглата на вртежомерот не смее да биде
во црвената зона.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Претераните брзини на моторот може
да го оштетат моторот.
• Не дозволувајте моторот да достигне
претерана брзина, на што укажува
стрелката кога е во црвената зона.
Тоа може да заврши со скапи поправки.

Откако ќе дотурите гориво и повторно ќе
го запалите моторот, стрелката на мерачот
за гориво полека се придвижува кон новото
ниво на горивото.
Движењето на горивото во резервоарот
предизвикува движење на стрелката
на мерачот за гориво кога сопирате,
забрзувате или вртите.

9 ВНИМАНИЕ
• Не продолжувајте да го возите
возилото кога стрелката
на термометарот е во црвениот дел
на мерачот. Тоа значи дека моторот
на Вашето возило се прегрева.
Возењето со прегреан мотор може да Ви
го оштети возилото. Видете под
„Прегревање“ во индексот.

_
_

2–8 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ

СИЈАЛИЧКИ И
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ СВЕТЛА
ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО ЗА
НИСКО НИВО НА ГОРИВОТО
Ова светло исто така се пали кога има малку
гориво во резервоарот.

9 ВНИМАНИЕ
• Не дозволувајте возилото да Ви
остане без гориво.
Тоа може да го оштети катализаторот.
Дополнете го резервоарот колку е можно
побрзо кога ќе се запали предупредувачката
сијаличка.
Видете под „ГОРИВО“ во индексот.

ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО ЗА
ABS
Сијаличката за предупредување за ABS
се пали накратко кога ќе го вклучите
палењето. Тоа значи дека системот врши
самопроверка и дека сијаличката
на индикаторот работи правилно. Светлото
треба да се изгасне по неколку секунди.

Контактирајте со механичар за поправка
ако сијаличката за предупредување на ABS
прави нешто од следново:
• Не се пали кога е вклучено палењето.
• Не се гасне.
• Се пали во текот на возењето
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Chevrolet сервисер.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не возете додека свети
предупредувачката сијаличка
за ABS.
• Сијаличката за предупредување
за ABS може да значи дека
сопирачките не работат правилно.
Неодржувањето на сопирачките
на Вашето возило во исправна работна
состојба може да предизвика судир
резултирајќи со човечки повреди
и оштетување на Вашето возило
или на друга сопственост.
Ако сијаличката за предупредување за ABS
светне за време на возењето, Вашето возило
може да има неисправен систем ABS. Иако
системот на сопирачките на Вашето возило
ќе функционира нормално и без ABS,
препорачувамерда Ви го провери системот
механичар и нека ги изврши неопходните
поправки колку е можно поскоро.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Chevrolet механичар.
Видете под „ Анти блокирачки систем
на сопирачките“ во индексот.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–9
ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО ЗА
ВОЗДУШНИТЕ ПЕРНИЧИЊА
Сијаличката за предупредување
за воздушното перниче трепка неколку пати
кога ќе го вклучите палењето. Тоа значи
дека сијаличката на индикаторот работи
правилно и дека функционира Вашиот
систем на воздушни перничиња.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Сијаличката за предупредување
за воздушното перниче останува да
свети кога има проблем со системот
на воздушни перничиња
• Не возете ако свети
предупредувачката сијаличка
за воздушните перничиња. Нека Ви
го провери системот механичар
колку што може поскоро. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
Возењето со неисправен систем
на воздушни перничиња може да доведе
до повреди, дури и смрт, ако дојде до
несреќа.
На неисправност во системот на воздушни
перничиња може да укажува секоја од
следните состојби на сијаличката:
• Не трепка кога ќе се вклучи палењето.
• Останува запалена по неколку трепкања.
• Трепка во текот на возењето.
• Свети постојано во текот на возењето.
За опис на системот на воздушни
перничиња и за другите системи за заштита
на патниците видете во поглавјето 1.

ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО ЗА
СИСТЕМОТ НА СОПИРАЧКИ
Предупредувачката сијаличка на системот
за сопирање свети кога ќе го вклучите
палењето, пред да се запали моторот.

Тоа значи дека индикаторот работи
правилно. Сијаличката треба да се изгасне
кога ќе го запалите моторот.
Предупредувачката сијаличка на системот
за сопирање свети и кога ќе се затегне
паркирната сопирачка. Сијаличката
се гасне кога ќе се отпушти паркирната
сопирачка. Внимавајте целосно да ја
отпуштите паркирната сопирачка пред да
тргнете со возилото.

_
_

2–10 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ

9 ВНИМАНИЕ
• Не возете додека свети
предупредувачката сијаличка
за системот за сопирање.
• Тоа може да значи дека сопирачките
не Ви работат правилно.
• Возењето со неисправни сопирачки
може да доведе до судар што ќе
предизвика повреди и штети
на Вашето возило или на друг имот.
Ако предупредувачката сијаличка
на системот за сопирање светне дури и кога
паркирната сопирачка е целосно
отпуштена, тоа може да значи дека нивото
на течноста за сопирачките во садот
е смалено.
Ако дојде до тоа, постапете вака:
1. Внимателно слезете од патот
и застанете.
2. Проверете го нивото на течноста
за сопирачките.
3. Дополнете со препорачаната течност
за сопирачки до ознаката MAX. Видете
под „Дотурање на течност
за сопирачките/квачилото“
во индексот.

4. Возете внимателно со безбедна брзина
до механичар за да Ви ги провери
сопирачките ако постојат следниве
услови:
• Сопирачките Ви функционираат
нормално.
• Просудувате дека системот
за сопирање на Вашето возило
е безбеден.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Шевролет
механичар.
5. Одвлечете го возилото до механичар
за проверка и поправка ако дошло до
некоја од следните состојби:
• Системот за сопирање протекува.
• Сијаличката на предупредувањето
за системот за сопирање свети.
• Сопирачките не Ви функционираат
како што треба.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Шевролет
механичар.

9 ВНИМАНИЕ
• Не возете го возилото ако
сијаличката за предупредување
на системот за сопирање не светнува
кога е затегната паркирната
сопирачка и е вклучено палењето.
• Проверете дали сијаличката работи
правилно. Ако светлото не светнува
кога ќе се затегне паркирната
сопирачка и палењето е вклучено,
иако сијаличката е исправна,
однесете го возилото кај механичар
за проверка на системот
на сопирачките. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
Овие состојби значат дека на Вашето
возило може да има дефект на системот
за сопирање.
Неодржувањето на сопирачките
на Вашето возило во исправна работна
состојба може да предизвика судир
резултирајќи со човечки повреди
и штети на Вашето возило или на друга
сопственост.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–11
ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО НА
СИСТЕМОТ ЗА ПОЛНЕЊЕ
Укажува дека акумулаторот се празни.
Сијаличката треба да светне кога ќе
го вклучите палењето. Сијаличката треба да
се изгасне кога ќе го запалите моторот.

Ако сијаличката за предупредување
на системот за полнење свети додека
возите:
1. Безбедно слезете од патот.
2. Застанете.
3. Проверете погонскиот ремен да не
е олабавен или прекинат. Видете под
„ПОГОНСКИ РЕМЕН“ во индексот.

ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО ЗА
ПРИТИСОКОТ НА МОТОРНОТО
МАСЛО
Светнува накратко кога ќе се вклучи
палењето, пред да се запали моторот. Тоа
значи дека сијаличката на индикаторот
работи правилно.

9 ВНИМАНИЕ

9 ВНИМАНИЕ
Предупредувачката сијаличка
на системот за полнење укажува дека
може да се јавил проблем со Вашиот
систем за полнење.
• Не возете кога свети
предупредувачката сијаличка
на системот за полнење.
Возењето на Вашето возило додека
системот за полнење е неисправен може
да предизвика оштетувања.

Олабавен или прекинат погонски
ремен може да предизвика прегревање
на моторот.
• Не возете го Вашето возило ако
погонскиот ремен е олабавен
или прекинат.
Прегреан мотор може да Ви го оштети
возилото и да биде причина за скапи
поправки.
4. Ако погонскиот ремен е во исправна
состојба, но сијаличката
за предупредување на системот
за полнење и понатаму свети, може да
има проблем некаде во системот
за полнење.
Однесете го Вашето возило кај
механичар за поправки колку што
може поскоро. Ви го препорачуваме
Вашиот овластен Chevrolet механичар.

Сијаличката треба да се изгасне кога ќе
го запалите моторот.
Ако сијаличката за предупредување
за моторното масло светне додека возите,
притисокот на моторното масло
во возилото може да е опасно низок.
Веднаш изгаснете го моторот и проверете
го нивото на маслото.

_
_
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9 ВНИМАНИЕ
Притисокот на моторното масло може
да е опасно низок.
• Не возете додека свети
предупредувачката сијаличка
за притисокот на моторното масло.
Возењето со низок притисок
на моторното масло може да заврши
со скапа штета на Вашето возило.
Ако нивото на притисокот на маслото
е ниско, дотурете го определеното моторно
масло до правилното ниво. Видете под
„Менување на моторното масло
и филтерот“ во индексот.
Ако нивото на моторното масло
е нормално, нека Ви го провери механичар
системот за подмачкување на возилото. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
Видете „МАСЛО ЗА МОТОРОТ“
во индексот за правилната постапка
на проверување.

СИЈАЛИЧКА ЗА НЕИСПРАВНОСТИ
Светнува накратко кога го вклучувате
палењето, пред да го запалите моторот.

Тоа значи дека сијаличката на индикаторот
работи правилно.
Сијаличката треба да се изгасне кога ќе
го запалите моторот.

9 ВНИМАНИЕ
• Не возете додека свети сијаличката
за дефекти.
Сијаличката на индикаторот јавува
дека Вашето возило има проблем што
треба да се отстрани. Возењето
со запалена сијаличка за дефекти може
да го оштети системот за контрола
на издувните гасови и да влијае
на потрошувачката на гориво
и возноста на Вашето возило.
Посоветувајте се со механичар за да
го поправи проблемот колку е можно
поскоро. Ви го препорачуваме Вашиот
овластен Chevrolet механичар.
Сијаличката за дефекти (СЗД) ќе свети ако
има дефект на деловите поврзани
со издувните гасови или на сродните
потсистеми.
Ќе свети се додека електронскиот
контролен модул (ЕКМ) го наоѓа дефектот.
Ако се открие сериозно ниво на „пукања“
на ауспухот, СЗД ќе трепка постојано.
Сериозните „пукања“ може да предизвикаат
оштетување на катализаторот.
Сијаличката за неисправности (MIL) исто
така ќе светне да означи дека има
неисправност во филтерот за дизелски
честички (DPF). Ако тоа се случи, морате да
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се посоветувате со автомеханичар за да
го поправи проблемот веднаш.
Го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар. Видете под „ФИЛТЕР
ЗА ДИЗЕЛСКИ ЧЕСТИЧКИ (DPF)“
во индексот за повеќе информации.
Електронскиот систем на Вашето возило ќе
се префрли на програмата за работа
во случаи на опасност, за да можете да
продолжите со возењето. Меѓутоа, треба да
се посоветувате со механичар за да
го поправи проблемот колку е можно
поскоро. Ви го препорачуваме Вашиот
овластен Chevrolet механичар.
Ако MIL се запали накратко а потоа пак
се изгасне, тоа е нормално и не укажува
на системски дефект.
Ако возилото Ви е опремено со автоматски
менувач, видете под „ПОСТАПКА
ЗА МЕНУВАЊЕ БРЗИНИ СО
АВТОМАТСКИОТ МЕНУВАЧ ВО ИТНИ
СЛУЧАИ“ во индексот.

СИЈАЛИЧКА ЗА ЗИМСКИОТ РЕЖИМ*
Свети кога ќе се притисне копчето
за зимскиот режим.

СИЈАЛИЧКА ЗА ПОЛОЖБАТА НА
РАЧКАТА НА МЕНУВАЧОТ
(АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ)*
Ја покажува положбата на рачката
за менување брзини на менувачот.

 

Користете го режимов да појдете глатко
на подмрзнат и лизгав коловоз.
За да го откажете зимскиот режим,
повторно притиснете го прекинувачот.
Видете под „ЗИМСКИ РЕЖИМ“
во индексот.

    

   

_
_

2–14 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ
СИЈАЛИЧКА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА СИСТЕМОТ ЗА КОНТРОЛА НА
СТАБИЛНОСТА НА ТРКАЛАТА (TCS)*
Индикаторот за работење на TCS трепка
кога контролата за стабилноста на тркалата
работи.

ПРЕДУПРЕДУВАЧКА СИЈАЛИЧКА
ЗА СИСТЕМОТ ЗА КОНТРОЛА НА
СТАБИЛНОСТА НА ТРКАЛАТА (TCS)*
Свети кога палењето е вклучено (ON)
и се гасне по неколку секунди заедно
со предупредувачкото светло за ABS.

За повеќе информации Видете под
„СИСТЕМОТ ЗА КОНТРОЛА НА
СТАБИЛНОСТА НА ТРКАЛАТА “
во индексот.

Ако предупредувачкото светло за TCS
свети додека возите, нека Ви го сервисира
механичар. Ви го препорачуваме Вашиот
овластен Chevrolet механичар.
Видете под „СИТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА
СТАБИЛНОСТА НА ТРКАЛАТА“
во индексот за повеќе информации.

ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО
ЗА SSPS*
Сијаличката за предупредување на серво
управувањето чувствително на брзината
(SSPS) светнува кога ќе го вклучите
палењето. Сијаличката треба да се изгасне
по околу 3 секунди.

Контактирајте со механичар за поправка
ако предупредувачкото светло за ABS
прави нешто од следново:
• Не се пали кога е вклучено (ON)
палењето.
• Не се гасне.
• Се пали во текот на возењето.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Шевролет механичар.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–15
Видете под „СЕРВО УПРАВУВАЊЕ
ЧУВСТВИТЕЛНО НА БРЗИНАТА“
во индексот.
ПОТСЕТНИК ЗА БЕЗБЕДНОСНИТЕ
РЕМЕНИ
Мора цврсто да го врзете возачкиот
сигурносен ремен секогаш кога е вклучено
палењето, инаку ќе се случи следново:

СИЈАЛИЧКИ ЗА ТРЕПКАЧИТЕ /
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИТЕ ТРЕПКАЧИ
Сијаличките за трепкачите /
предупредувачките трепкачи потврдуваат
дека страничните трепкачи
или предупредувачките трепкачи работат
правилно.

_
9 ВНИМАНИЕ
Овие индикатори се неопходни
за безбедно возење.
• Веднаш заменете ги прегорените
сијалици во Вашите сијалички
за трепкачите
или предупредувачките трепкачи.
Неодржувањето на овие индикатори
во исправна работна состојба може да
доведе до несреќи што може да завршат
со повреди и штети на Вашето возило
или на друг имот.

ЗАБЕЛЕШКА

• Свети сијаличката за предупредување
на потсетникот за безбедносниот ремен.
• Предупредувачкото ѕвоно
на потсетникот за безбедносниот ремен
ќе се огласува околу 6 секунди.

Ако зелените стрелки не трепкаат кога
сигнализирате свртување или ќе
го притиснете копчето
за предупредувачкото трепкање, проверете
го осигурувачот и сијалиците и заменете ги
ако не функционираат правилно.

Пократките трепкања од обичното
значат дека Ви прегорела сијалица
на трепкачот и треба да се замени.

_

2–16 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ
СИЈАЛИЧКА ЗА ДОЛГО СВЕТЛО
Индикаторот за долгото светло свети кога
е запалено долгото светло.

ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО ЗА
ОТВОРЕНА ВРАТА
Свети кога некоја врата е отворена или не
е добро затворена.

ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО ЗА
ОТВОРЕН КАПАК НА БАГАЖНИКОТ
Свети кога вратата на багажникот
е отворена или не е добро затворена.

СИЈАЛИЧКА ЗА КОНТРОЛА НА
ПАТУВАЊЕТО*
Светнува кога контролата за возење
на постојана брзина е вклучена. Ќе
се исклучи кога контролата за возење
на постојана брзина е исклучена.

Видете под „КОНТРОЛА ЗА ВОЗЕЊЕ НА
ПОСТОЈАНА БРЗИНА“ во индексот.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–17
ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО
ЗА НИСКОТО НИВО НА ТЕЧНОСТА
ЗА МИЕЊЕ НА ШОФЕРШАЈБАНТА
Предупредувачката сијаличка за ниското
ниво на течноста за миење
на шофершајбната, се пали кога садот
за течноста за миење се приближува кон
празнење.

ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО
ЗА PAS*
Предупедувачкото светло за PAS светнува
да означи дека има неисправност
во системот.

СИЈАЛИЧКА ЗА ПРЕДНИОТ ФАР
ЗА МАГЛА
Свети кога се запалени предните фарови
за магла.

Видете под „ПРЕДЕН ФАР ЗА МАГЛА“
во индексот.
Кога ќе се запали, дотурете течност
за миење штом имате прилика.

_
_

2–18 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО
ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ТЕЧНОСТА
ЗА ЛАДЕЊЕ НА МОТОРОТ*
(само со дизел)
Свети кога палењето е вклучено (ON)
и се гасне по неколку секунди.

СВЕТЛО ЗА МЕНУВАЊЕ
НА МОТОРНОТО МАСЛО*
(само со дизел)
Вашето возило може да има систем
за работниот век на моторното масло што
Ве известува кога треба да се смени
моторното масло.

Сијаличкава Ви кажува дека течноста
за ладење на моторот е прегреана.
Ако сте работиле со Вашето возило
во нормални услови за возење, треба да
се тргнете настрана од патот, запрете
го Вашето возило и оставете го моторот да
работи во празен од неколку минути.
Ако светлото не се изгасне, треба да
го исклучите моторот и да се посоветувате
со автомеханичар колку е можно поскоро.
Го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
Видете под „ПРЕГРЕВАЊЕ“ во индексот.

Кога светлото за менување на моторното
масло ќе се запали, тоа значи дека
моторното масло треба да се смени.
Откако се сменило моторното масло,
системот за работниот век на моторното
масло треба да се ресетира. По
ресетирањето, светлото за менување
на моторното масло ќе се изгасне.
Видете под „СИСТЕМ ЗА РАБОТНИОТ
ВЕК НА МОТОРНОТО МАСЛО“
во индексот за повеќе информации
за начинот на препоставување на системот.

9 ВНИМАНИЕ
Кога ќе се запали светлото за менување
на моторното масло во возилото
со дизелски погон, моќноста на моторот
може да се намали да Ве извести дека
моторното масло треба да се смени.
Сменете го моторното масло веднаш
ако светлото за менување на моторното
масло светне во возилото со дизелски
погон.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–19
СИЈАЛИЧКА ЗА СВЕЌИЧКИТЕ
ЗА ПАЛЕЊЕ НА МОТОРИ НА ДИЗЕЛ*
(само со дизел)
Светнува кога палењето е вклучено (ON)
и останува запалена кратко време или може
да се изгасне одма. Времето за чекање ќе
варира според температурата на течноста
за ладење на моторот.

9 ВНИМАНИЕ
Кога ќе се запали сијаличката
за свеќичката за прегреење додека
се вози, или моторот не може да
се запали правилно, морате да
се посоветувате со автомеханичар за да
го поправи проблемот, колку е можно
поскоро. Го препорачуваме Вашиот
овластен Chevrolet механичар.
СИЈАЛИЧКА ЗА ФИЛТЕРОТ
ЗА ДИЗЕЛСКИ ЧЕСТИЧКИ (DPF)*
(само со дизел)
Сијаличкава се пали или трепка кога
честичките од саѓи натрупани во DPF ќе
достигнат извесно количество.

Кога свеќичките за прегреење се доволно
загреани за ладно палење, светлото ќе
се изгасне. Потоа, моторот би требало да
се запали.
Видете под „ПАЛЕЊЕ НА МОТОРОТ
НА ДИЗЕЛ“ во индексот за повеќе
информации.

За да се спречи затнувањето на филтерот,
честичките од саѓи се изгоруваат преку еден
процес наречен регенерација.
Кога таа сијаличка се пали или трепка,
процесот на регенерацијата треба да
се оствари. Кога условите на коловозот
и сообраќајот го дозволуваат тоа, зголемете
ја брзината на возилото над 50 км/ч за околу
15 минути.
Сијаличката ќе се изгасне кога
количеството на честичките од саѓи е под
извесно ниво.
Ако моторот се исклучи додека сијаличката
за DPF е запалена или трепка, ќе дојде до
зголемена потрошувачка на горивото
и намалување во работниот век
на моторното масло.
Ве молиме да земете во обѕир дека возачот
треба да продолжи со возењето
на горенаведениот процес
на регенерацијата додека сијаличката
за DPF не се изгасне.
Видете под „ФИЛТЕР ЗА ДИЗЕЛСКИ
ЧЕСТИЧКИ (DPF)“ во индексот за повеќе
информации.

_
_

2–20 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО ЗА
ВОДА ВО ГОРИВОТО* (само дизел)
Кога нивото на водата во филтерот
за гориво ќе надмине извесно ниво,
предупредувачково светло се пали. Ако
оваа состојба настане, веднаш исцедете ја
водата од филтерот за гориво.

За постапките за цедење видете под
„ФИЛТЕР ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВО“
во индексот.
Предупредувачкото светло ќе се изгасне
кога цедењето е завршено.
Пред палењето на моторот по цедењето
треба да се изврши вбризгување. Видете
под „Како да се исцеди водата од филтерот
за гориво“ во индексот за повеќе
информации.

9 ВНИМАНИЕ
• Системот за гориво во моторот може
да претрпи сериозна оштета ако
продолжите да возите додека
предупредувачкото светло се пали.
Коригирањето навреме е неопходно.
• Употребата на гориво од низок
квалитет може да резултира
со сериозно оштетување на моторот
поради водата или нечистотии
во горивото. Никогаш не
употребувајте гориво од низок
квалитет.
• Пред палењето на моторот треба да
се изврши вбризгување.
• Ако предупредувачкото светло
се уште свети по цедењето на водата,
морате да се посоветувате
со автомеханичар за да го поправи
проблемот колку е можно поскоро.
Го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

СИЈАЛИЧКА ЗА ЗАДНИОТ ФАР ЗА
МАГЛА
Свети кога се запалени задните фарови
за магла.

Видете под „ЗАДЕН ФАР ЗА МАГЛА“
во индексот.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–21
СИЈАЛИЧКА ЗА БЕЗБЕДНОСТА
Свети за да означува дали работи системот
против кражба.

Индикаторот за безбедност се изгасне кога
се отворат вратите користејќи
го трансмитерот за влегување без клуч
или клуч.
Индикаторот за безбедност светне кога Вие
ги заклучите вратите користејќи
го системот за влегување без клуч.
Видете под „СИСТЕМ ЗА ВЛЕГУВАЊЕ
БЕЗ КЛУЧ“ во индексот.
Видете под „ИМОБИЛИЗАТОР“
во индексот.

СВЕТЛО ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ
И ИСКЛУЧУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРОНСКАТА КОНТРОЛА
НА СТАБИЛНОСТА (ESC)*
Свети кога палењето е вклучено (ON)
и се гасне по неколку секунди. Ова светло
трепка додека функционира ESC и се пали
да означи, додека е икслучено ESC, дека сте
го откажале системот со притиснување
на копчето сместено близу до предниот
пепелник.

ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО
ЗА ЕЛЕКТРОНСКАТА КОНТРОЛА
НА СТАБИЛНОСТА (ESC)*
Свети кога палењето е вклучено (ON)
и се гасне по неколку секунди. Светлово
се пали за да означи дека има неисправност
во системот.

Видете под „СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА
КОНТРОЛА НА СТАБИЛНОСТА“
во индексот за повеќе информации.
Видете под „СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА
КОНТРОЛА НА СТАБИЛНОСТА“
во индексот за повеќе информации

_
_

2–22 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ
СИЈАЛИЧКА ЗА НАДВОРЕШНИТЕ
СВЕТЛА*
Се пали кога некои надворешни светла
се вклучени.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–23

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ВОЗАЧОТ (DIC)*

_
_

2–24 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ
DIC е Центарот за информирање на возачот
што ги прикажува патниот компјутер,
таблата со екранот за автоматска контрола
на температурата и информација од
компасот кога прекинунвачот за палењето
е вклучен (ON).
ПАТЕН КОМПЈУТЕР
Патниот компјутер е мерач
за информирање на возачот што прикажува
информации за возењето, како на пример
возното растојание за преостанатото
гориво, просечната потрошувачка
на гориво, просечната брзина и времето
на возењето.
Секогаш кога ќе го притиснете копчето
MODE (режим), екранот се менува по
следниот редослед:
Возно растојание за преостанатото гориво
→ Просечна брзина → Време на возењето
→ Просечна потрошувачка на гориво →
Возно растојание за преостанатото гориво
За да ја ресетирате просечната брзина
или времето на возењето или просечната
потрошувачка на гориво, притиснете
го копчето MODE (режим) подолго од
2 секунди.
За да ја измените единицата за растојание,
сторете ги следниве:

1. Притиснете го копчето SET
(поставување) подолго од 2 секунди.
Единицата за температурата ќе
затрепка.
2. Притиснете го копчето SET
(поставување) повторно. Единицата
за растојание ќе затрепка.
3. Притиснете го копчето ▼ или ▲ за да
ја измените единицата за растојание
(км ↔ милја)
Возното растојание
за преостанатото гориво
Овој режим го означува проценетото возно
растојание до празнењето на актуелното
гориво во резервоарот.

Кога растојанието до празнење е помалку
од 50 км, --- ќе се прикаже.

ЗАБЕЛЕШКА
• Возното растојание за преостанатото
гориво може да биде различно од
вистинското растојание според
условите на возењето, ритамот
на возењето или брзината
на возилото.
Просечна брзина
Овој режим ја означува просечната брзина.
За да ја ресетирате просечната брзина
на нула, притискајте го копчето MODE
(режим) подолго од 2 секунди.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–25
Време на возењето
Овој режим го означува вкупното време
на возењето.

За да го препоставите времето на возењето
на нула, притискајте го копчето MODE
(режим) подолго од 2 секунди.
Времето на возењето ќе се инициализира
на 0:00 по прикажувањето на 99:59.

Просечна потрошувачка на гориво
Тоа ја прикажува просечната потрошувачка
на гориво на возилото.

ЗАБЕЛЕШКА
• Просечната потрошувачка на гориво
се препоставува на 10,0 ако
акумулаторот е откачен.
• За да ја препоставите просечната
потрошувачка на гориво на нула,
притискајте го копчето MODE
(режим) подолго од 2 секунди.

_
ЗАБЕЛЕШКА
• Просечната потрошувачка на гориво
може да биде различна од
вистинската просечна потрошувачка
на гориво според условите
на возењето.
• Просечната потрошувачка на гориво
може да варира според условите
на возењето, ритамот на возењето
или брзината на возилото.
КОМПАС
Ова ја прикажува насоката на возењето
на возилото до 8 насоки (N (север), NE
(северно исток), E (исток), SE (јужно исток),
S (југ), SW (јужно запад), W (запад), NW
(северно запад)).

_

2–26 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ
Штелување на компасот
Секогаш кога DIC или акумулаторот
е откачен, DIC треба да се штелува
повторно. За да го сторите тоа, возилото
треба да се вози преку 360°. Додека не
е штелуван, компасот нема да функционира
правилно.
1. Ако го притискате копчето MODE
(режим) и SET (поставување)
истовремено подолго од 2 секунди,
екранот на компасот трепка.
2. Свртете го возилото наоколу за еден
цел круг во рок од 90 секунди полека,
па штелувањето ќе се изврши.
3. Кога штелувањето е завршено, екранот
на компасот веќе не трепка. Можете да
го свртите наоколу во која била насока,
влево или вдесно.

Ако нема доволен простор
на располагање за свртување наоколу
за еден круг, свртете го возилото
наоколу како што е покажано
на сликата подолу.

ЗАБЕЛЕШКА
• Насоката ќе се прикаже додека
се вози.
• Ако екранот на компасот продолжи
да трепка, свртете го наоколу
повторно полека додека не
се изгасне.

ЗАБЕЛЕШКА

Услови за откажување на штелувањето
на компасот
• Притиснете го копчето SET
(поставување) двапати продолжително.
• Кога возилото не е свртено во рок од
90 секунди по почнувањето на режимот
за штелување.

Во режимот за штелување на компасот,
притиснете го копчето SET
(поставување) за да се смените
на режимот за штелување
на отклонувањето. Тогаш притиснете
го копчето ▼ или ▲ за да ја дотерате
вредноста за штелување
на отклонувањето.
ТАБЛА СО ЕКРАНОТ ЗА FATC
Видете под „АВТОМАТСКА КОНТРОЛА
НА КЛИМАТИЗАЦИЈАТА“ во индексот.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–27

ПРЕКИНУВАЧИ И КОНТРОЛИ
ПРЕКИНУВАЧ ЗА СВЕТЛАТА
Прекинувачот за светлото со автоматкса
контрола на светлата има четири положби
што активираат разни функции на светлата
на следниот начин:
• : Сите светла се исклучени.
• AUTO: Вклучете го автоматското
палење или гаснење на светлата да
светнат во положбата
или
со приметување колку темно е надвор.
(Стандардна положба)
•
: Паркирните светла, задните светла,
светлата за регистарските таблички
и светлата на таблата со инструменти
се запалени.

•

: Фаровите со средно светло
и светлата што се палат во положбата
се запалени.

Кога го оставате прекинувачот за светлата
во положбата „ “ или „
“, го вадите
клучот и ја отворате вратата на возачот,
светлата автоматски ќе се исклучат.

9 ВНИМАНИЕ
Ако го извадите клучот и ја отворите
вратата на возачот кога горната ламба
и малата ламба и светлото
во багажникот се запалени („ON“),
истите ќе се изгаснат автоматски по
околу 10 минути.

За да ја исклучите автоматската контрола
на светлата, ставете ја рачката
на прекинувачот за светлата во положбата
OFF (исклучување). Рачката ќе се врати
автоматски во нејзината вообичаена
првобитна положба кога ќе се отпушти.
За да ја вклучите автоматската контрола
на светлата, ставете ја рачката
на прекинувачот за светлата во положбата
OFF (исклучување) повторно.
ПОШТЕДУВАЧ НА АКУМУЛАТОРОТ
Поштедувачот на акумулаторот се користи
да се спречи празнењето на акумулаторот.

РАЧКА ЗА ТРЕПКАЧИТЕ
ДЕСНИ
трепкачи:
ЛЕВИ
трепкачи:

Помрднете ја рачката
на трепкачите нагоре.
Помрднете ја рачката
на трепкачите надолу.

Трепкачот ќе се исклучи автоматски,
а рачката ќе се врати во нормалната
положба откако ќе завршите со вртењето.

_
_

2–28 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ
Кога менувате лента, придвижете ја рачката
за трепкачите делумно и држете ја така.
Кога ќе ја пуштите рачката, таа ќе се врати
во нормалната положба.

За да префрлите од долго на средно светло,
повлечете ја рачката на комбинираниот
прекинувач назад кон Вас, во нејзината
нормална положба.

ПРЕКИНУВАЧ ЗА ДОЛГО СВЕТЛО
За да го вклучите долгото светло:
• Проверете дали се запалени средните
светла.
• Притиснете ја рачката на комбинираниот
прекинувач кон таблата со инструменти.
Индикаторот за долгото светло свети кога
фаровите се на долго светло.

9 ВНИМАНИЕ
• Секогаш префрлувајте ги предните
фарови од долгото светло на средно
светло кога се приближувате кон
возила од спротивната насока
или кога има други возила пред Вас.
Долгото светло може привремено да ги
заслепи другите возачи, што може да
предизвика судар.

ПРЕКИНУВАЧ ЗА АБЛЕНДИРАЊЕ
За да аблендирате со долгото светло,
повлечете ја рачката на комбинираниот
прекинувач кон себе, па отпуштете ја.
Рачката ќе се врати во нормалната положба
кога ќе ја пуштите.
Долгото светло ќе свети се додека ја држите
рачката на комбинираниот прекинувач кон
себе.

КОПЧЕ ЗА ПРЕДНИОТ ФАР ЗА
МАГЛА
Светлото за магла овозможува:
• Дополнително осветлување страните
на патот пред Вас.
• Подобра видливост во магла или на снег.
За да го вклучите светлото за магла:

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–29
• Уверете се дека прекинувачот
за светлата е во положбата „ “
или „
“.
• Завртете го прстенот во средината
на рачката на прекинувачот за светлата
на . Прстенот ќе се врати автоматски
во својата вообичаена положба кога ќе
се отпушти.

Сијаличката за предниот фар за магла
на таблата со инструменти свети кога
се запалени фаровите за магла.
За да ги изгаснете фаровите за магла,
завртете го прстенот во положбата
повторно. Сијаличката за предниот фар
за магла ќе се изгасне.

Ако Вашето возило ја има автоматската
контрола на светлата, паркирните светла
и фаровите со средни светла ќе се запалат
истовремено кога ќе ги запалите предните
фарови за магла.
КОПЧЕ ЗА ЗАДНИОТ ФАР ЗА МАГЛА
За да ги запалите задните фарови за магла,
притиснете го копчето за задните фарови
за магла кога прекинувачот за предните
фарови е во положбата „
“.
Сијаличката за задните фарови за магла
во групата инструменти свети кога
се запалени задните фарови за магла.
За да ги исклучите задните светла за магла,
притиснете го копчето повторно.
Индикаторот ќе се исклучи.

БРИШАЧИ НА ШОФЕРШАЈБНАТА

9 ВНИМАНИЕ
• Недоволната видливост за возачот
може да доведе до несреќа што ќе
резултира со човечка повреда
и оштетување на Вашето возило
или на друга сопственост.
• Не пуштајте ги бришачите ако
шофершајбната е сува или има
пречки, на пример снег или мраз.
Користењето на бришачите кога има
пречки на шофершајбната може да
ги оштети четкичките, моторот
за бришење и стаклото.
• Проверете ги четкичките да не
се примрзнати за стаклото пред да ги
пуштите на студено време.
Пуштањето на бришачите кога
четкичките се смрзнати може да
го оштети моторот за бришење.

_
_

2–30 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ
За да ракувате со бришачите
на шофершајбната, вклучете го палењето
(ON) и придвижете ја рачката за бришење /
миење на шофершајбната угоре.
Бришачите на шофершајбната работат
во следните четири положби:
• OFF (исклучување): Системот
е исклучен. Основна положба.
• INT: Работење со прекини (Движете
го крајот од рачката нагоре или надолу
за да ја изберете саканата брзина).
Рачката угоре едно ниво.
• LO: Постојано бришење, бавно. Рачката
угоре две нивоа.
• HI: Постојано бришење, брзо. Рачката
угоре три нивоа.

ЗАБЕЛЕШКА
Четкичката на бришачот се аби и нема
да брише добро, со што се намалува
видливоста.
• Заменете ги изабените четкички.
Функција за во магла
За да ракувате со бришачите
на шофершајбната еднаш, во случај на слаб
дожд или магла, благо придвижете ја
рачката за бришење/миење
на шофершајбната кон положбата INT
и отпуштете ја.
Рачката ќе се врати автоматски
во нормалната положба кога ќе ја пуштите.
Бришачите ќе забришат еден циклус.
Автоматски бришачи со сензор за дожд*
Сензорот за дожд го мери количеството
вода на шофершајбната и автоматски ги
регулира бришачите.
За да ракувате со бришачите
на шофершајбната автоматски, придвижете
ја рачката за бришење/ миење
на шофершајбната кон положбата AUTO.
Чувствителноста на системот може да
се дотера со вртење на крајот од рачката
за бришање/ миење на шофершајбната
нагоре или надолу.

• F (FAST (брзо)): Голема брзина
на бришењето
• S (SLOW (бавно)): Мала брзина
на бришењето
За да го исклучите системот, придвижете ја
рачката за бришење/миење
на шофершајбната кон положбата OFF
(исклучување).

9 ВНИМАНИЕ
Не ги вклучувајте бришачите
на шофершајбната и не ги поставувајте
нив во автоматски режим со сензор
за дожд во автомобилски перални. Ова
може да ги оштети сечилата
на бришачите или системот
за бришачи.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–31
За да обезбедите правилно работење
на сензорот за дожд, полето на сензорот
треба да биде чисто од прав и валканост.
Возилата со сензор за дожд се препознаваат
по полето на сензорот кај горниот дел
на шофершајбната.

  

МИЕЊЕ НА ШОФЕРШАЈБНАТА

9 ВНИМАНИЕ
• Недоволната видливост за возачот
може да доведе до несреќа
резултирајќи со човечка повреда
и оштетување на Вашето возило
или на друга сопственост.
• Не прскајте течност за миење
на шофершајбната кога е многу
студено.
• Загрејте ја шофершајбната пред да
го пуштите миењето
на шофершајбната.
Течноста за миење може да замрзне
на смрзнатата шофершајбна и да Ви ја
намали видливоста.
За прскање на течност за миење врз
шофершајбната:
• Вклучете го палењето.
• Повлечете ја рачката за бришење / миење
на шофершајбната кон себе.
Кога ќе ја повлечете рачката пократко од
0,6 секунди, се случува следново:
• На шофершајбната се прска течност
за миење. (Бришачите на шофершајбната
не се активираат)

Кога ќе ја повлечете рачката подолго од
0,6 секунди:
• На шофершајбната се прска течност
за миење.
• Бришачите на шофершајбната работат
во три циклуси или додека не ја пуштите
рачката.

9 ВНИМАНИЕ
• Не го користете миењето
на шофершајбната континуитетно
подолго од 10 секунди или кога
резервоарот со течност за миење
е празен.
Тоа може да предизвика моторот
за миење да се прегрее, што ќе
предизвика, пак, скапи поправки.
Дополнување на течноста за миење
За препорачаната постапка да се дополни
резервоарот за миење на шофершајбната
видете под „ТЕЧНОСТ ЗА МИЕЊЕ НА
ШОФЕРШАЈБНАТА“ во индексот.
КОПЧЕ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЧКИТЕ
ТРЕПКАЧИ
Користете ги предупредувачките трепкачи
во следните ситуации:
• За да ги предупредите другите за опасна
ситуација.

_
_

2–32 ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ
• Кога Вашето возило е загрозено
во сообраќајот.
Предупредувачкото трепкање може да
се активира кога палењето е вклучено
или исклучено.
За да ги активирате предупредувачките
трепкачи, притиснете го копчето
за предупредувачките трепкачи.
За да ги изгаснете предупредувачките
трепкачи, повторно притиснете го копчето.

КОПЧЕ ЗА ОДМРЗНУВАЊЕ НА
ЗАДНОТО СТАКЛО И НА
СТРАНИЧНИТЕ РЕТРОВИЗОРИ


   

9 ВНИМАНИЕ
Не користете го одмрзнувачот под
следните услови:
• Кога моторот не работи.
• Кога штотуку сте го запалиле
возилото.
• Кога има натрупано снег или мраз
на задниот прозорец
или на шофершајбната.
Ако го користите одмрзнувачот
на Вашето возило во такви услови,
може да го испразните акумулаторот.
Тоа може да го оштети Вашето возило
и да биде потребна замена на некои
делови.
За да го вклучите одмрзнувачот, вклучете
го палењето и притиснете го копчето
за одмрзнувачот на задниот прозорец
и на страничните ретровизори. Сијаличката
во копчето ќе се запали.
Одмрзнувачот автоматски ќе се исклучи по
околу 10 минути.
За да го исклучите одмрзнувачот со рака,
повторно притиснете го копчето.
Внимавајте да го исклучите одмрзнувачот
откако ќе постигнете јасна видливост.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–33

9 ВНИМАНИЕ
Несоодветното одржување може да ги
оштети жиците на одмрзнувачот
на Вашето возило и да го изгребе
стаклото.
• Не користете остри предмети
или нагризувачки средства
за чистење на прозорци на задниот
прозорец на Вашето возило.
• Не гребете ги и не оштетувајте ги
жиците на одмрзнувачот кога
го чистите или работите околу
задниот прозорец.
Недоволната видливост за возачот
може да доведе до несреќа што ќе
предизвика повреди и штети на Вашето
возило или на друг имот.
ГРЕЕЊЕ НА ШОФЕРШАЈБНАТА*
Вашето возило има предна шофершајбна
со греење што може да се користи
за одмрзнување. Оваа функција ќе работи
само кога палењето е ставено на ON
(вклучување).
Околу долниот дел на шофершајбната
се наоѓа еден елемент што може да се загрее
за греење на шофершајбната.

Притиснете го копчето за одмрзнување
на задниот прозорец и страничните
ретровизори, за да се загрее
шофершајбната. Ќе се запали сијаличка
во копчето за да Ве извести дека функцијата
е активирана.
Греењето на предната шофершајбна ќе
се исклучи за околу 10 минути по
притиснувањето на копчето. Исто така
може да се исклучи со притиснувањето
на копчето повторно или со гаснењето
на моторот.
ПРЕКИНУВАЧ ЗА ЗАТЕМНУВАЊЕ
Прекинувачот за затемнување ја
контролира осветленоста на светлата
на таблата со инструменти/
климатизацијата/аудио системот.
За да го зголемите осветлувањето,
притиснете го копчето и свртете
го во правец на стрелките на часовникот.

За да го намалите осветлувањето,
притиснете го копчето и свртете го обратно
од правец на стрелките на часовникот.

ПРЕКИНУВАЧ ЗА НИВЕЛИРАЊЕ НА
ПРЕДНИТЕ ФАРОВИ

_
_
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Кога е вклучено средното светло,
регулирајте го опсегот на фаровите за да
одговара на натовареноста на возилото.
0 = Предните седишта се зафатени
1 = Со патници на сите седишта
2 = Со зафатено возачко седиште
и натоварен багажен простор.
3 = Со патници на сите седишта
и натоварен багажен простор

СВЕТЛА ЗА ДНЕВНО ВОЗЕЊЕ*
Ако сте опремени со нив, дневните светла
се палат автоматско кога ќе се запали
моторот.
Дневните светла ќе се изгаснат во следните
случаи:
• Кога моторот ќе се изгасне.
• Кога ќе се запали паркирното светло.
• Кога ќе се запали долгото светло.
• Кога ќе се запали средното светло.

КОНТРОЛА НА ПАТУВАЊЕТО*
Ако Вашето возило има контрола
на патувањето, можете да одржите брзина
од околу 40 км/ч или повеќе без да
го држите стапалото на педалот за гас. Ова
навистина може да Ви помага при подолги
патувања.
Контролата на патувањето не работи
на брзини под 40 км/ч. Кога ги применувате
сопирачките или ќе го притиснете копчето
CANCEL (откажување), контролата
на патувањето се исклучува.
Ако Вашето возило е во контролата
за возење на постојана брзина кога
опционалниот систем за контрола
на стабилноста за тркалата почне да
го ограничува вртежот на тркалата,
контролата за возење на постојана брзина

автоматски ќе се исклучи. Кога патните
услови Ви дозволат да ја користите
повторно, Вие можете да ја вратите
контролата за возење на постојана брзина.
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• Контролата за возење на постојана
брзина може да биде опасна кога не
можете да возите безбедно
на рамномерна брзина. Затоа не ја
користете Вашата контрола
за возење на постојана брзина
на серпентини или во густ сообраќај.
• Контролата за возење на постојана
брзина може да биде опасна
на лизгави патишта. На такви
патишта, брзите промени
во вртењето на тркалата може да
предизвикаат лизгање на тркалата,
и може да ја изгубите контролата над
возилото. Не корситете ја контролата
за возење на постојана брзина
на лузгави коловози.
МЕСТЕЊЕ НА КОНТРОЛАТА НА
ПАТУВАЊЕТО
1. Притиснете го копчето ON/OFF
сместено на десната страна од воланот
за да ја вклучите контролата
на патувањето.
Ќе се запали сијаличка на таблата
со група инструменти за да Ви покаже
дека контролата на патувањето
е вклучена.

2. Забрзајте до саканата брзина.
3. Притиснете го копчето SET
(поставување)/COAST (симнување
во лер).
4. Одземете ја ногата од педалот за гас.

9 ВНИМАНИЕ
Ако ја оставите контролата за возење
на постојана брзина вклучена, Вие
можете случајно да удрите едно копче
и ќе влезете во контролата кога не
сакате. Вие можете да се уплашите и да
изгубите контрола над возилото.
Држете го копчет за контролата
за возење на постојана брзина
исклучено додека ќе сакате да ја
користите контролата.
ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО
ПОСТАВЕНАТА БРЗИНА
Да се претпостави дека ја наместивте
Вашата контрола на патувањето
на саканата брзина и потоа ја нагазнавте
ножната сопирачка или го притиснавте
копчето CANCEL (откажување). Ова,
се разбира, ќе ја исклучи контролата
за возење на постојана брзина. Но не морате

да ја местите повторно. Откако возите
со околу 40км/ч или побрзо, можете
накратко да го притиснете копчето ACCEL/
RES.
Ќе се вратите точно на Вашата одбрана
брзина и ќе останете таму.
Ако го притиснете копчето ACCEL/RES
и го држите притиснато, возилото ќе
продолжи да оди побрзо додека не
го отпуштите копчето или не ја нагазите
ножната сопирачка или не го притиснете
копчето CANCEL (откажување). Значи, ако
не сакате да одите побрзо, не држете
го копчето ACCEL/RES.
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРЗИНАТА
ЗА ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА
КОНТРОЛАТА НА ПАТУВАЊЕТО
Има два начина на достигнувањето
поголема брзина:
• Користете го педалот за гас за поголема
брзина. Притиснете го копчето SET/
COAST (поставување/симнување во лер)
и држете го, па отпуштете го истото
и педалот за гас.
Сега ќе возите на поголемата брзина.
• Притиснете го копчето ACCEL/RES.
Држете го таму додека не ја достигнете
брзината којашто ја сакате, и потоа
отпуштете го копчето. За да ја зголемите

_
_
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брзината во многу мали степени,
накратко притискајте го копчето
ACCEL/RES и потоа отпуштете го.
Секогаш кога го правите ова, Вашето
возило ќе оди со околу 1,6 км/ч побргу.
Функцијата за забрзување ќе работи само
откако сте ја наместиле брзината
на контролата на патувањето
со притиснување на копчето SET
(поставување)/COAST (симнување во лер).
НАМАЛУВАЊЕ НА БРЗИНАТА ЗА
ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА
КОНТРОЛАТА НА ПАТУВАЊЕТО
Има два начина на намалувањето на Вашата
брзина при користење контрола за возење
на постојана брзина:
• Притиснете го копчето SET
(поставување)/COAST (симнување
во лер) и држете го додека не ја
достигнете помалата брзина што ја
сакате, па отпуштете го.
• За забавување во многу мали степени,
накратко притискајте го копчето SET
(поставување)/COAST (симнување
во лер). Во секоја прилика кога ќе
го сторите тоа, ќе одите околу 1,6 км/ч
побавно.

НАДМИНУВАЊЕ ДРУГО ВОЗИЛО ЗА
ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА
КОНТРОЛАТА НА ПАТУВАЊЕТО
Користете го педалот за гас за да ја
зголемите Вашата брзина. Кога ја одземете
ногата од педалот, Вашето возило ќе забави
до брзината за контролата за возење
на постојана брзина наместена порано.
КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛАТА НА
ПАТУВАЊЕТО НА БРДА
Колку добор ќе работи Вашата контрола
за возење на постојана брзина на брда,
зависи од Вашата брзина, товарот
и срмноста на брдата. При возење нагоре
на стрмно брдо, можеби ќе морате да ја
ставате ногата на педалот за гас за да ја
одржувате Вашата брзина.
При возење надолу од брдо, можеби ќе
морате да сопирате или да го ставите
менувачот во помала брзина за да ја
одржувате Вашата мала брзина. Се разбира,
примената на педалот за соприње ќе ја
исклучи контролата за возење на постојана
брзина. Многу возачи го сметаат ова
премногу проблематично и не ја користат
контролата за возење на постојана брзина
на стрмни брда.

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА КОНТРОЛАТА
НА ПАТУВАЊЕТО
Има повеќе начини на исклучувањето
на контролата за возење на постојана
брзина:
• Ставете ја ногата на педалот за сопирање
нежно, или притиснете го копчето
CANCEL (откажување).
• Притиснете го копчето ON/OFF
за контролата на патувањето.
БРИШЕЊЕ НА МЕМОРИЈАТА ЗА
БРЗИНА
Кога ја исклучите контролата за возење
на постојана брзина или го изгаснете
стартерот, местената меморија за брзина
за контролата за возење на постојана
брзина се избрише.

КЛУЧЕВИ
Со Вашето ново возило добивате два клуча.
Бројот на клучот е врежан на плочката
со бројот на клучот. За поголема
безбедност на возилото, чувајте ја плочката
со бројот на клучот на сигурно место, не
во возилото. Треба да го запишете и бројот
на клучот на сигурно место, не во возилото.
Тоа ги одвраќа неовластените лица да
стекнат дупликат од клучот.
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Не оставајте го клучот во возилото.
• Заклучете го возилото.
• Земете го клучот со себе.
КЛУЧ СО ФЛЕКСИБИКЛНА ОСКА
Притиснете го копчето за да се отвори
Притиснете го копчето за да се затвори
клучот и притиснете го истиот да се заглави
со кликнување.

ЗАБЕЛЕШКА
Во случај ако ги изгубивте клучевите,
може да добиете резервни клучеви од
Вашиот овластен Chevrolet механичар
така што ќе го наведете бројот
на клучот и идентификацискиот број
на возилото (VIN).
Видете под „Идентификациони броеви“
во индексот за местото каде што ќе
го најдете VIN.
Како заштита од кражба, во Вашето
возило е инсталиран електронски
систем за имобилизација. За палење
на автомобилот може да се употребат
само клучеви со правилната
електронска шифра. Дури и ако клучот
има ист профил, нема да го запали
моторот ако електронската шифра
е неправилна. Резервни или клучеви
за замена набавувајте само од Вашиот
овластен Chevrolet механичар.
Со Вашето возило може да се користат
најмногу 4 клучеви истовремено.
Видете под „ИМОБИЛИЗАТОР“
во индексот.

СИСТЕМ ЗА ВЛЕГУВАЊЕ БЕЗ
КЛУЧ*
Системот за влегување без клуч Ви
овозможува да ги заклучувате
и отклучувате вратите во радиус од околу
6 метри околу возилото со помош
на предавателот.
• Копчето LOCK: Ги заклучува сите врати
и капакот на багажникот.
Предупредувачките трепкачи ќе светнат
еднаш и системот против кражба ќе
се активира.
• Копчето UNLOCK: Ги отклучува сите
врати и капакот на багажникот.
Предупредувачките трепкачи ќе светнат
двапати и системот за заштита од кражба
ќе се деактивира.

_
_
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• Копче BOOT LID (капак на багажникот):
Го ослободува капакот на багажникот
кога се притиска околу 1 секунда.
     





ЗАБЕЛЕШКА
Работниот опсег на предавателот може
да варира поради условите
на околината.

ЗАБЕЛЕШКА
Копчињата LOCK (заклучување)/
UNLOCK (отклучување) и BOOT
(багажник) не работат додека клучот
е во стартерот.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ВРАТИТЕ И
АКТИВИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
ЗАШТИТА ОД КРАЖБА*
1. Затворете ги сите прозорци.
2. Завртете го стартерот во "LOCK "
(заклучена) и извадете го клучот.
3. Сите патници нека излезат од
возилото.
4. Затворете ги сите врати, хаубата
и багажникот.
5. Притиснете го и отпуштете го копчето
LOCK на предавателот.
• Сите врати се заклучуваат.
• Предупредувачките трепкачи
трепнуваат еднаш.
• Режимот за заштита од кражба
е активен.
Ако е клучот вметнат во бравата
за палење, со предавателот не може да
се ракува со системот против кражба.

ЗАБЕЛЕШКА
Системот може да се активира дури
и ако прозорците се отворени.
Затворете ги сите прозорци и врати
пред да го оставите возилото.

ЗАБЕЛЕШКА
За активирање на режимот за заштита
од кражба мора да го употребите
предавателот.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не заклучувајте го возилото
со предавателот ако некој треба да
остане во возилото.
• Не оставајте сами деца
или галеничиња во Вашето возило.
Температурата во возилото може да
се зголеми побрзо и да достигне
многу повисоки вредности отколку
надворешната температура.
• Не заклучувајте го возилото ако
некој остане внатре во истото.
Тоа може да предизвика сериозни
повреди или смрт.
6. Потврдете дека сијаличката
за безбедноста трепка бавно по
светењето за околу 30секунди
почнувајќи од моментот кога системот
се најде во заклучена состојба. Ако
се притисне копчето LOCK
(заклучување) на предавателот по втор
пат, системот за заштита од кражба ќе
се активира веднаш, прескокнувајќи ја
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паузата од 30 секунди. Сијаличката
за безбедноста се наоѓа во десниот дел
од таблата со инструменти. Видете
"ИНДИКАТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ"
во индексот.
ЗВУК НА АЛАРМОТ
Системот овозможува визуелен и звучен
аларм кога некоја од вратите, капакот
на багажникот или хаубата се отворат без
клучот или без притиснување на копчето
за отклучување на предавателот.
За да престане звукот на сирената
• Притиснете го копчето LOCK
(заклучување) или UNLOCK
(отклучување) на предавателот.
• Отклучете ја возачката врата или капакот
на багажникот со клуч.
Ако неовластеното влегување се уште
постои, звукот за тревожење ќе се активира
со периодично повторување.
Ако системот не работи како што е опишано
погоре, нека го провери механичар. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

ОТКЛУЧУВАЊЕ НА ВРАТИТЕ И
ДЕАКТИВИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
ЗАШТИТА ОД КРАЖБА
1. Отклучете ја возачката врата со клуч.
Или,
2. Притиснете го и отпуштете го копчето
UNLOCK (отклучување)
на предавателот.
• Сите врати се отклучуваат.
• Предупредувачките трепкачи
трепнуваат двапати.
• Режимот за заштита од кражба
е исклучен.
Автоматско повторно заклучување
на вратите
Ако не се отвори врата или не се запали
моторот за 30 секунди по
онеспособувањето на системот
со предавателот, сите врати се заклучуваат
автоматски и режимот за заштита од кражба
повторно се активира.
ПРЕДАВАТЕЛ
Секој предавател е шифриран електронски
за да не може друг предавател да го отклучи
Вашето возило.
Ако го изгубите или Ви го украдат
предавателот, може да купите замена од
Вашиот овластен Chevrolet механичар.

Ако Ви треба нов предавател
или дополнителни делови, земете
го преостанатиот предавател со себе кога ќе
одите кај Вашиот овластен Chevrolet
механичар. Кога овластениот Chevrolet
механичар го штима предавателот
за замена со Вашето возило, преостанатиот
предавател исто така мора да се наштима
со новата шифра.
Кога новиот предавател ќе се шифрира
електронски, изгубениот предавател нема
да го отклучува Вашето возило.
Со Вашето возило може да се наштимаат
истовремено најмногу 4 предаватели.
Замена на батериите
Заменете ги батериите штом почнува да
се намалува опсегот на далечинскиот
управувач.

ЗАБЕЛЕШКА
Користете CR2032 (или еквивалентна)
батерија.

_
_
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1. Мал шрафцигер вметнете во отворот
на капачето и отворете го. (Клуч
со подвижна оска: Отворете го капакот
рачно)
       

9 ВНИМАНИЕ
Внимавајте да не ги допирате
плоснатите површини на батеријата
со голи прсти. Тоа ќе го скрати
работниот век на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА
Потрошените литиумски батерии може
да и штетат на средината.
• Почитувајте ги месните закони
за рециклирање.
• Не фрлајте ги во домашното ѓубре.
2. Извадете ја потрошената батерија. Не
допирајте ги печатената плоча
и другите делови.
3. Ставете ја новата батерија. Уверете
се дека позитивната страна (+) стои
долу кон базата. (Клуч со подвижна
оска: позитивната страна (+) да
е свртена угоре)
4. Затворете го капакот така што да
се заглави во клучот чујно.
5. Проверете како работи предавателот
со Вашето возило.

ЗАБЕЛЕШКА
За да работи предавателот правилно,
почитувајте го следново:
• Внимавајте предавателот да не Ви
паѓа.
• Не ставајте тешки предмети
на предавателот.
• Чувајте го предавателот од вода и од
директна сончева светлина. Ако
предавателот се наводени, избришете
го со мека крпа.

БРАВИ НА ВРАТИТЕ
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Температурата во возилото може да
се зголеми брзо и да достигне многу
повисоки вредности отколку
надворешната температура.
• Не оставајте сами деца
или галеничиња во Вашето возило.
Може да дојде до сериозни повреди
или смрт.
Децата може да ги активираат
електричните прозорци и другите
контроли или да го поместат возилото.
• Не оставајте клуч во возило
во коешто има деца.
Тоа може да предизвика сериозни
повреди или смрт.

9 ВНИМАНИЕ
• Заклучете ги сите врати и земете
го клучот со себе кога го оставате
возилото без чувар.
Отклучените возила се покана
за крадење.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–41
За да ги заклучите вратите однадвор
со клучот, вметнете го клучот и свртете
го надесно.
За да отклучите, свртете го клучот налево.

За да ја отклучите која било врата однатре,
повлечете го копчето за заклучување
на вратата.

  








За да ги отклучите вратите, притиснете го
на прекинувачот.
    



 





ЗАБЕЛЕШКА
ЗАБЕЛЕШКА
Во некои модели сите врати ќе
се отклучат автоматски кога
автомобилот претрпи сообраќајка.
За да заклучите која било врата однатре,
притиснете го копчето за заклучување
на вратата.

Копчето за заклучување на вратата не
може да се притисне кога е вратата
отворена. Тоа го спречува
заклучувањето на возачката врата ако
го заборавите клучот во колата.
Вие исто така можете да ги заклучите
или отклучите вратите со копчето на брава
на вратата на украсната облога на секоја
предна врата.
Притиснете го на прекинувачот за да ги
заклучите вратите.

За да отворите врата одвнатре, повлечете ја
рачката на вратата.
За да отворите врата однадвор, повлечете ја
рачката на вратата.

_
_
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ЗАБЕЛЕШКА
Редовно треба да се подмачкуваат
спојката за заглавување на вратата
и шарките со мазиво или ако може да
се слушне шкрипење кога се отвора
или затвора вратата, или за време
на возењето
СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛНО
ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ВРАТИТЕ
Системот за централно заклучување
на вратите можете да го активирате од
возачката врата. Системот Ви овозможува
да ги заклучувате и отклучувате сите врати
од возачката врата со клучот
или со далечинскиот, без клуч (однадвор),
или со копчето за заклучување на вратата
(однатре).

БЕЗБЕДНОСНА БРАВА ЗА ДЕЦА
Вашиот автомобил има брави
за заклучување безбедни за деца на задните
врати. Тие брави спречуваат патниците,
особено децата, случајно да не ги отворат
задните врати однатре со влечење
на рачката на вратата.

1. Отворете ја задната врата што
намеравате да ја заклучите.
2. Најдете ја рачката на безбедната брава
за деца на работ на вратата, близу до
средината.
3. Лизнете ја рачката во положбата .









  

9 ВНИМАНИЕ
• Не ја повлекувајте внатрешната
рачка на вратата додека
безбедносната брава за деца
е поставена во положбата .
Така може да ја оштетите внатрешната
рачка на вратата.
Активирање на безбедните брави за деца:

ЗАБЕЛЕШКА
Задните врати имаат посебни брави.
Посебните безбедни брави за деца
на задните врати мора да се активираат
рачно и посебно, и лево и десно.
За да отворите задна врата кога е активна
безбедната брава за деца, отклучете ја
вратата однатре и отворете ја вратата
однадвор.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–43
За да ја деактивирате безбедносната брава
за деца, поместете ја рачката надолу
во положбата .

За спуштање на прозорците, притиснете
го прекинувачот.

ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОЗОРЦИ
Со електричните прозорци може да
ракувате кога прекинувачот за палење е во
положбата ACC или ON со користење
на прекинувачите за електричните
прозорци на облогата од секоја врата.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Децата може да ги активираат
електричните прозорци и да
се приклештат со нив.
• Не оставајте си ги клучевите или,
пак, деца без надзор во автомобилот.
Неправилната употреба
на електричните прозорци може да
предизвика сериозни повреди или смрт.
За кревање на прозорците, кренете
го прекинувачот.

Пуштете го прекинувачот кога прозорецот
ќе ја достигне саканата положба.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Деловите на телото што штрчат од
возилото може да ги удрат предметите
со кои се разминувате.
• Држете ги сите делови на телото
во возилото.

ЗАБЕЛЕШКА
Задните прозорци не се отвораат докрај.

Со секој прозорец може да се ракува до
30 секунди по префрлувањето
на прекинувачот за палење на LOCK
(заклучување) или кога клучот не е во
отворот за клучот за палење. Работењето ќе
престане по 30 секунди или кога која било
врата ќе се отвори.
АВТОМАТСКО ДИГАЊЕ/СПУШТАЊЕ
Возачкиот прозорец има функција
за автоматско дигање/спуштање.
За да се отвори целосно прозорецот
автоматски, притиснете го прекинувачот
удолу докрај. За да се затвори целосно
прозорецот автоматски, повлечете
го прекинувачот угоре докрај.
Во автоматското ракување прозорецот ќе
се отвори и затвори целосно дури ако
го отпуштите прекинувачот.
За да го запрете прозорецот во саканата
положба додека истиот работи, повлечете
го угоре или притиснете го и отпуштете
го прекинувачот во спротивната насока
на движењето.
Функција за заштита од
приклештувањето
Во случај на пронаоѓањето на пречка
додека автоматски се затвора возачкиот
прозорец, стаклото на прозорецот ќе
се отвори автоматски до најмалку 11 см
за безбедноста.

_
_
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9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Функцијата за заштита од
приклештувањето не може да работи по
шест последователни ракувања.
Не ракувајте со прекинувачите
за прозорците без цел.

ЗАБЕЛЕШКА

се заклучени, со задните прозорци
и со совозачкиот прозорец може да
се ракува само од контролната табла
на возачкиот прозорец.
 
 


 

Во некои модели или на некои подрачја
можеби ги нема автоматското
спуштање и функцијата за заштита од
приклештувањето
КОПЧЕ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНОТ ПРОЗОРЕЦ
Копчето за заклучување на електричните
прозорци Ви овозможува да ги заклучите
копчињата за задните прозорци
и за совозачкиот прозорец. Кога

КАПАК НА БАГАЖНИКОТ
За да го отклучите капакот на багажникот,
вметнете го клучот и свртете го во правец
на стрелките на часовникот. Кренете
го капакот на багажникот да се отвори.
За да го затворите капакот на багажникот,
притиснете го удолу за да се забрави
безбедно. Се заклучува автоматски.




9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Децата може да ги активираат
електричните прозорци и да
се приклештат со нив. Може да дојде до
сериозни повреди или до смрт.
• Користете го заклучувањето
на електричните прозорци кога има
деца на задното седиште.

Уверете се дека Вашите раце и било кои
други делови на телото, како и оние
на други лица, се сосема далеку од пределот
на затворањето на капакот на багажникот.

9 ВНИМАНИЕ
Кога го отворате или затворате капакот
на багажникот, бидете сигурни да
проверите дали е слободен од препреки.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–45

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Возењето на возилото со отворен капак
на багажникот може да пушти издувни
гасови во патничкиот простор.
• Не возете со отворен капак
на багажникот. Ако мора да возите
така, затворете ги прозорците,
поставете го „Режимот за свеж
воздух“ и пуштете го вентилаторот
на најбрзо. (Видете под
„ПРОВЕТРУВАЊЕ“ во индексот)
Издувните гасови се обично отровни
и може да предизвикаат повреда
или смрт.

КОПЧЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА
КАПАКОТ НА БАГАЖНИКОТ
Итсо така можете да го отворите капакот
на багажникот со притиснување на копчето
за ослободување на истиот сместено
во украсната облога на вратата на возачот.

_
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не ја користете рачката за отворање
на капакот на багажникот додека
возилото се движи.
• Не ракувајте со возилото кога
капакот на багажникот е отворен.
Отворениот капак на багажникот
го попречува погледот назад.
Ракувањето со возилото кога Ви
е попречен задниот поглед може да
заврши со судар што ќе предизвика
штети на Вашето возило или на друг
имот, лични повреди, дури и смрт.

_
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ХАУБА
За да ја отворите хаубата:
1. Повлечете ја рачката за ослободување
на хаубата што се наоѓа од долната лева
страна на таблата со инструменти.

2. Пружете ја раката под предниот раб
на хаубата и турнете ја рачката
за ослободување на хаубата влево.

За да ја затворите хаубата:
1. Внимавајте на рацете и другите делови
на телото, на Вашите и на други лица,
да се сосема надвор од моторниот
простор и краевите на лежиштето
на хаубата.
2. Спуштете ја хаубата да падне од
височина од околу 30 см.
3. Проверете дали хаубата е цврсто
забравена.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
3. Дигнете ја хаубата нежно. Две шипки
за потпирање под постојан воздушен
притисок ќе ја држат хаубата отворена.

Секогаш преземете ги следниве мерки
на безбедност:
• Повлечете го предниот раб
на хаубата за да проверите дека
е цврсто забравена пред да возите.
• Не влечете ја рачката
за ослободување на хаубата додека
возилото се движи.
• Не движете се со возилото кога
хаубата е отворена. Отворената
хауба го попречува погледот
на возачот.
Ракувањето со возилото со отворена
хауба може да доведе до судар што ќе
предизвика штети на Вашето возило
или на друг имот, лични повреди, дури
и смрт.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–47

ВНАТРЕШНИ СВЕТЛА ВО
КАБИНАТА

• OFF (исклучување): Ламбата останува
изгасната дури кога вратите се отворени.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не користете ја горната ламба
и светлата за карта кога возите
во темница.
Осветлениот патнички простор ја
намалува видливоста во темница
и може да предизвика судир.
ГОРНА ЛАМБА
Средишната горна ламба функционира
во три положби:
• ON (вклучување): Ламбата се пали
и останува запалена додека не се исклучи
рачно.
• Кон средината: Ламбата се пали кога ќе
отворите некоја врата и се гасне откако
ќе се затворат вратите.

МЕСТО ЗА ОЧИЛА ЗА СОНЦЕ
За да се отвори држачот за очила за сонце,
кој се наоѓа пред светлото за карта,
притиснете го задниот дел на капакот.
За да ја затворите, дигнете ја и туркајте ја
докрај.

МАЛА ЛАМБА
Притиснете го копчето за да се запали
предното светло за карта.
Притиснете го повторно за да го изгаснете.

ЕЛЕКТРИЧЕН ПОДВИЖЕН
ПОКРИВ*
Со електричниот подвижен покрив може да
ракувате кога е вклучено палењето.

_
_
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9 ВНИМАНИЕ

9 ВНИМАНИЕ

Секогаш преземајте ги следниве мерки
на претпазливост:
• Не ставајте делови од телото
или предмети во отворот
на подвижниот покрив.
• Внимавајте отворот на подвижниот
покрив да е без пречки, и внатре
и надвор, пред да го отворате
или затворате.
• Не ставајте тешки предмети на или
околу подвижниот покрив.
• Надворешниот дел на подвижниот
покрив треба да биде чист.
• Кога го напуштате возилото,
затворајте го подвижниот покрив
целосно.
Како и секогаш, сите патници мора да
се со врзани безбедносни ремени без
оглед дали подвижниот покрив
е отворен или затворен.
Непридржувањето кон овие
предострожности може да заврши
со повреди или со оштетување
на Вашето возило.

Периодично испитувајте ја шината
за управување да нема нечистотија,
и исчистете ја ако е натрупана
нечистотија. Ако има нечистотија
околу гумата на подвижниот покрив,
може да се створи шум додека се ракува
со подвижниот покрив.
ЛИЗГАЊЕ НА ПОДВИЖНИОТ
ПОКРИВ
• За да го отворите подвижниот покрив,
притиснете го задниот дел
на прекинувачот. Ќе се отвора
автоматски додека повторно не
го притиснете предниот или задниот дел
на прекинувачот.
• За да го затворите подвижниот покрив,
притиснете го и држете го предниот дел
на прекинувачот.

Пуштете го прекинувачот кога
подвижниот покрив ќе ја достигне
саканата положба.





НАВАЛУВАЊЕ НА ПОДВИЖНИОТ
ПОКРИВ
• За да го навалите подвижниот покрив
угоре, притиснете го предниот дел
на прекинувачот.
Целосно ќе отвори автоматски.
• За да го вратите подвижниот покрив
во првобитната положба, притиснете
го и држете го десниот дел
на прекинувачот.

ИНСТРУМЕНТИ И КОНТРОЛИ 2–49
Отпуштете го прекинувачот кога
подвижниот покрив ќе ја достигне
саканата положба.



• За повеќе од една минута напред,
притиснете го и држете го копчето М
додека не дојдете до саканата минута.

_
ЗАБЕЛЕШКА
Не заборавајте да го препоставите
часовникот на возилото секогаш кога
ќе ја откачите, па ќе ја приклучите
батеријата или кога ќе замените
осигурувач.



ЗАПАЛКА И ШТЕКЕР ЗА
АПАРАТИ




ДИГИТАЛЕН ЧАСОВНИК
Кога палењето е на ACC или на ON,
дигиталниот часовник го прикажува
времето. Дигиталниот часовник има две
копчиња за дотерување.
H: Копче за часовите.
• За еден час напред, притиснете
го копчето H.
• За повеќе од еден час напред, притиснете
го и држете го копчето H додека не
дојдете до саканиот час.
M: Копче за минутите.
• За една минута напред, притиснете
го копчето М.

9 ВНИМАНИЕ
S: Копче за местење.
За да го препоставите времето
на најблискиот час, притиснете
го копчето S.
• Ако го притиснете ова копче, екранот
се препоставува на најблиското време
(на пр.: 8:00 -> 8:00, 8:29 -> 08:00)
• Ако го притиснете ова копче, екранот
се препоставува на најблиското време
(на пр.: 8:30 -> 9:00, 8:59 -> 09:00)

Цилиндерот на вклучената запалка
може многу да се вжешти.
• Не допирајте го цилиндерот
на запалката и не дозволувајте деца
да ракуваат или да си играат
со запалката.
Вжештениот метал може да предизвика
повреди и да го оштети Вашето возило
или друг имот.
Ракување со запалката:
• Ставете ја бравата на палењето на ACC
или ON.

_
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• Притиснете ја запалката докрај.

9 ВНИМАНИЕ
Опасно е да се обидувате да вклучите
неисправна запалка.
• Ако загреаната запалка не се исфрли
за 30 секунди, извлечете ја
и побарајте од механичар да ја
поправи. Ви го препорачуваме
Вашиот овластен Chevrolet
механичар.
Може да предизвика повреди
и оштетувања на Вашето возило.

Запалката автоматски ќе се исфрли кога
е подготвена за употреба.

9 ВНИМАНИЕ
Прегревањето на запалката може да ги
оштети грејното тело и самата запалка.
• Не држете ја запалката додека
се загрева.
Така може да ја прегреете.

Штекерот за апарати е на средишната
конзола под предниот пепелник.
Извлечете го капачето за да го користите
штекерот. Кога не го употребувате,
затворете го. Штекерот за апарати работи
кога палењето е во положба ACC или ON.

9 ВНИМАНИЕ
Штекерот на запалката смее да
се користи само со запалката.
Ако некои други апарати
се инсталираат во штекереот
на запалката, може да се појави дефект
во осигурувачите или потенцијална
топлотна несреќа.
ШТЕКЕР ЗА АПАРАТИ
Штекерите се користат за приклучување
на електрични апарати, на пример мобилен
телефон, електрична машинка за бричење
и сл.

9 ВНИМАНИЕ
Акумулаторот може да се испразни
• Исклучете ја електричната опрема
што не ја употребувате подолго
време.
Така ќе спречите оштетување
на акумулаторот.
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ЗАБЕЛЕШКА
Ограничувањето за Вашиот штекер
за апарати е 12V-10A. Ако приклучите
електрична опрема што троши повеќе
од 12V-10A, напојувањето автоматски
ќе се исклучи. Користете само опрема
што е во рамките на спецификациите.
Автоматскиот прекин ќе го прегори
осигурувачот.

За да го затворите предниот пепелник,
притиснете го додека не се затвори.
За да го испразните предниот пепелник,
постапете вака:
1. Отворете го пепелникот.
2. Извлечете ја внатрешната кутија.

1. Отворете го пепелникот сосема.
2. Притиснете ја пружината што го држи
навнатре.
3. Навалете го и извлечете го пепелникот.
За монтирање на пепелникот.
1. Закачете го пепелникот одоздола.
2. Притиснете го пепелникот на место.

ПЕПЕЛНИЦИ
9 ВНИМАНИЕ
Цигари и други запалени материи може
да ги запалат.
• Не ставајте хартија или други
запаливи предмети во пепелникот.
Огнот во пепелникот може да
предизвика повреди или оштетување
на Вашето возило или на друг имот.
ПРЕДЕН ПЕПЕЛНИК
За да го отворите предниот пепелник,
притиснете ја и отпуштете ја вратичката
на пепелникот.

ЗАДЕН ПЕПЕЛНИК
Сместен е од задниот дел на средишната
конзола.
Се отвора со вртење на горниот крај
на капакот надолу.
По употребата на пепелникот, затворете
го докрај.
За да го испразните пепелникот:

ПРЕКИНУВАЧ ЗА ГРЕЕЊЕ НА
СЕДИШТЕТО*
Прекинувачите за греење на седиштата
се наоѓаат близу до копчињата
за заклучување на предните врати.
За затоплување на седиштето:

_
_
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1. Вклучете го стартер клучот.
2. Притиснете го прекинувачот за греење
на она седиште коешто сакате да
го загреете.
Сијаличката над копчето ќе светне.
За да го исклучите греењето на седиштето,
притиснете го копчето повторно.

9 ВНИМАНИЕ
Компонентите за греење внатре
во предните седишта може да
се оштетат.
• Не ги изложувајте предните седишта
на тешки удари.

СИРЕНА
За да ја огласите сирената, притиснете
го симболот на рог од било која страна
на средишната облога од воланот
на Вашето возило.
Сирената ќе се огласи без оглед
на положбата на бравата за палење.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Долготрајната употреба на греењето
на седиштата може да резултира
со изгорување на патниците
на возилото или со оштетување
на пофини алишта.
• Не го оставете греењето
на седиштата вклучено подолго
време ако носите тенко здолниште
или панталони.

ДРЖАЧИ ЗА ЧАШИ*
Местата за чаши се наоѓаат во средишната
конзола и во средишниот потпирач за рака
на задното седиште.
За да го користите предниот држач за чаши,
дигнете го кај работ на отворот.
За да го користите задниот држач за чаши,
свртете го средишниот потпирач за рака
на задното седиште надолу.
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КАСЕТА
9 ВНИМАНИЕ
Во случај на судир или ненадејно
сопирање, отворената касета е опасна.
• Не возете со отворена касета.
Отворена касета може да предизвика
повреди или оштетување на Вашето
возило во случај на судир.
За да ја отворите касетата, повлечете
го долниот крај на рачката на вратичката
на касетата.

За да ја затворите касетата, цврсто
притиснете ја и затворете ја вратичката
на касетата.

Доколку Вашето возило е опремено
со кутија за ракавици од тип
со заклучување со клуч:
За да ја заклучите кутијата за ракавици,
ставете го клучот во отворот за клучот
и завртете го во правец на часовникот.
За да ја отклучите кутијата за ракавици,
ставете го клучот во отворот за клучот
и завртете го обратно од правец
на часовникот.

За да ја корситите предната кутија
за копчиња, дигнете ја кај левата рачка
и кренете го капачето.

КУТИЈА СО КОНЗОЛА
ПРЕДНА КУТИЈА ЗА КОПЧИЊА
За да ја отворите предната кутија
за копчиња, дигнете ја кај десната рачка
и кренете го капачето.
За да ја затворите предната кутија
за копчиња, спуштете го капачето
и притиснете го надолу докрај.

ЗАДНА КУТИЈА СО КОНЗОЛИ*
За да ја отворите задната кутија за копчиња,
дигнете ја кај рачката и кренете го капачето.

_
_
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За да ја затворите задната кутија
за копчиња, спуштете го капачето
и притиснете го надолу докрај.

ШТИТНИЦИ ЗА СОНЦЕ
Вашето возило има обложени штитници од
сонце за заштита на возачот и совозачот од
отсјај.

Штитниците од сонце може да ги вртите
угоре, удолу и настрана.

ПОМОШНА РАЧКА СО
ЗАКАЧАЛКА
Вашето возило има помошни рачки над
совозачката врата и над задните врати.
Рачките над задните врати имаат
и закачалки.

ОГЛЕДАЛО ЗА ШМИНКА СО
ОСВЕТЛУВАЊЕ*
Вашето возило е опремено со огледало
за шминка и светло за огледалото*.

Патниците може да ги користат помошните
рачки при влегувањето или излегувањето
од возилото, како и за држење за време
на поенергично возење.
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9 ВНИМАНИЕ

9 ВНИМАНИЕ

Закачувањето на предмети
на помошните рачки на возилото може
да му попречи на погледот на возачот.
• Не закачувајте ништо на помошните
рачки ако не се опремени
со закачалки.
Попречувањето на погледот на возачот
може да доведе до несреќа што ќе
предизвика повреди или оштетување
на Вашето возило или друг имот.

Употребата на жилет или друг остар
предмет за чистење на внатрешниот
дел од задниот прозорец може да ја
оштети антената и/или одмаглувањето
на задниот прозорец. Поправката не ја
опфаќа гаранцијата.
Не ја чистете внатрешната страна
на задниот прозорец со оштри
предмети.

СРЕДИШНА СКЛАДИШНА
КУТИЈА*
Средишната складишна кутија
се употребува за складирање на аудио
касети или мали предмети.
За да ја користите складишната кутија,
турнете го копчето угоре.

9 ВНИМАНИЕ

АНТЕНА
Антената е вклопена во одмаглувањето
на задниот прозорец, сместена во задниот
прозорец. Уверувајте се дека внатрешната
површина на задниот прозорец не
е изгребана и дека линиите на стаклото не
се оштетени.
Ако внатрешната површина е оштетена, таа
може да му пречи на радио приемот.
Бидејќи антената е вградена во задниот
прозорец, има помала шанса за оштетување
во пералната за коли.

Не користете накнадно монтирано
затемнување на стаклото со метален
филм. Металниот филм во некои од
материјалите за затемнување може да
му смета или да го изобличува приемот
на радио сигналот. Било кои оштети
на Ваашето задно стакло предизвикани
со метални материјали за затемнување
нема да ги опфати вашата гаранција.

СИСТЕМ ЗА ПОМОШ ПРИ
ПАРКИРАЊЕ*
Системот за помош при паркирање му
помага на возачот за време на движењето
на возилото назад со огласување на звучен
сигнал ако се примети предмет зад
возилото.

_
_
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Овој систем автоматски може да се вклучи
секогаш кога прекинувачот за палење
е вклучен (ON) и рачката на автоматскиот
менувач е во „R“.
Системов се деактивира кога брзината
на возилото е поголема од околу 5 км/ч.

Ако звукот на алармот се слуша кога ќе
се префрли менувачот во положбата „R“,
тоа укажува на нормална состојба.
Тогаш можете да го процените растојанието
помеѓу Вашето возило и пречките со помош
на звукот на алармот.

9 ВНИМАНИЕ

9 ВНИМАНИЕ

Ако следните се случат, тоа означува
дека има неисправност во системот
за помош при паркирање.
Посоветувајте се со автомеханичар
колку е можно поскоро.
Го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
• Предупредувачкото светло
за системот за помош при паркирање
се пали додека се вози.
• Алармот се огласува трипати
продолжително кога нема пречка
околу задниот браник.

• Системот за помош при паркирање
мора да се смета како дополнителна
функција. Возачот треба проверуа
и во ретровизорот.
• Чујниот предупредувачки сигнал
може да биде различен зависно од
предметите.
• Чујниот предупредувачки сигнал
може да не се активира во случај
сензорот да биде подмрзнат
или флекосан од валканост или кал.
• Има шанса за неисправност
на системот за помош при
паркирање кога се вози на нерамни
површини, како на пример дрвја,
макадамски пат, рапав пат
или падина.
• Не ја трукајте, или гребете
површината на сензорот. Тоа
веројатно ќе ја оштети покривката.
• Системот за помош при паркирање
може да не препознае остри
предмети, дебели зимски облеки
или други дебели и меки материјали
што може да ја апсорбираат
фреквенцијата.

Меѓутоа, не го мешајте со звуците што
продолжуваат кога пречките се не подалеку
од 25 см.
Аларм

Приметување
на растојанието

Звук
на алармот

1-в
аларм

околу 0,81~1,5 м од пип --- пипзадниот браник
-- пип

2-р
аларм

околу 51~80 см од
задниот браник

пип- пиппип

3-т
аларм

неподалеку од околу
50 см од задниот
браник

Алармот
останува
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9 ВНИМАНИЕ
• Кога се примат други ултрасонични
сигнали (метален звук или шум од
хидраулично сопирање на тешки
теретни возила), системот за помош
при паркирање може да не работи
правилно.
• Чистете ги валканите сензори со мек
сунѓер и чиста вода.
• Такви предмети системот не може да
открие при многу кратко растојание
(околу 14 см) се до околу 1 м.
• Морате да продолжите да ги гледате
ретровизорите или да ја свртите
главата назад. Обичните мерки
на претпазливоста мора да
се преземат кога се вози во рикверц.
• Не ги притискајте или удирајте
сензорите или со пиштол за вода под
висок притисок за време на миењето,
инаку сензорите ќе се оштетат.

9 ВНИМАНИЕ
• Горниот дел на возилото може да
се удри пред да проработат
сензорите, значи за време
на паркирањето проверувајте
со страничните ретровизори
или со вртење на главата.
• Со системот за помош при
паркирање може да се ракува
правилно на вертикално рамни
површини.

USB ПРИКЛУЧОК*
„USB“ портот кој се наоѓа во близина
на дополнителниот штекер за апарати
во предното седиште е за поразвиена
навигација
За повеќе информации Ве молиме да
се оденсувате според прирачникот
на поразвиената навигација.

_
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3–2 ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО

РАЗРАБОТУВАЊЕ
Користете ги следниве неколку препораки
при првите неколку стотици километри
за да го подобрите работеньето на Вашето
возило, неговата економичност
и зачувуванье на подолг работен век:
• Избегнувајте старт со полн гас.
• Зarpejтe го моторот пред возење.
• Не го турнирајте моторот.
• Избегнувајте нагли сопирања, освен
во кризни ситуации. Ова ќе овозможи
Вашите сопирачки да функционираат
правилно.
• Избегнуваjте, брз старт, нагли
забрзувања и долго возење при голема
брзина за да избегнете оштетување
на моторот и за штедење на горивото.
• Избегнувајте давање на полн гас во мала
брзина.
• Не влечете други возила.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ
ВОЗЕЊЕТО
ПРЕД ДА ВЛЕЗЕТЕ ВО ВОЗИЛОТО

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Проверете дали се чисти и дали
работат сите надворешни сијалици,
сигнални системи и индикатори
на загреванъе.
Оваа претпазливост ќе Ви помогне да
се спречат сообраќајни незгоди, кои
можат да предизвика ат повреди
и оштетување на возилото.
• Проверете дали сите прозорци, огледала,
внатре и надвор од возилото и светилки
се чисти и исправни.
• Проверете под возилото за протекување.
• Проверете ги нивоата на масло
во моторот и друга течност во одделот
на моторот.
• Визуелно проверете ги гумите
за оштетувања или неправилни
притисоци при надување и за туѓи
предмети приклештени во шарата.
• Преземете мерки за поправки кои
се потребни.

ПРЕД ВОЗЕЊЕ

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Лабави предмети на контролната табла
или задното ветробранско стакло може
да Ви го попречат видикот.
• Отстранете ги сите лабави предмети
на контролната табла или задното
ветробранско стакло.
Овие предмети можат да се расфрлаат
наоколу и да ги удрат патниците, при
нагли запирања или судир,
предизвикувајќи повреди
или оштетување на Вашето возило.
• Проучете го и запознајте го Вашето
возило, неговата опрема и безбедносна
употреба.
• Наместете го Вашето седиште
на комфорна положба.
• Наместете ги надворешните
и внатрешните огледала.
• Осигурајте се дека сите патници
се врзани со заштитен ремен.
• Проверете го функционирането
на предупредувачката сијалица, кога
клучот за старт е завртен.
• Проверете ги сите мерачи.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–3
• Спуштете ja рачната кочница и потоа
проверете дали се исклучува
предупредувачката сијалица.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Осигурајте се дека сите патници
се врзани со заштитен ремен.
• Проверете дали сите прозорци,
огледала, внатре и надвор од
возилото и светилки се чисти
и исправни.
ЗА ВРЕМЕ НА ВОЗЕЊЕТО
Како возач, Вие сте одговорни за Вашата
безбедност, безбедноста на патниците
во Вашето возило и на другите учесници
во сообраќајот. За да ја исполните
одговорноста, морате да обрнувате целосно
внимание додека работите со возилото.
Голем 6poj на сообраќајни незгоди
се случуваат како последица
на невнимавање од страна на возачот.
Во секое време, вниманието на возачот
треба да биде насочено на условите
на патот, на блиските возила и други
објекти на патот.
Еден класичен пример за одвлекување
на вниманието на возачот, е користењето
на мобилен телефон додека се управува
возилото. Испитувањата говорат, дека

користењето на мобилен телефон додека
возите е една од честите причини
за сообраќајните незгоди. Барем едно
истражување покажува дека користењето
на мобилен телефон го зголемува ризикот
за судир до 400%.
Користењето на телефони,
примопредаватели или други електронски
уреди, како на пример компјутери,
органајзери, игри, видео или GPS и други
навигациони помагала слично го зголемува
ризикот од судир. Не Ви препорачуваме да
ги користите овие уреди додека возите.
Во некои земји се донесени и такви закони
со кои се забранува користењето
на мобилните телефони додека се управува
со возилото.

_
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Безбедното возење ја бара Вашата
целосна концентрација и здрав разум.
Избегнувајте или намалувајте ги
на минимум пречките при употреба
на возилото. Вашето внимание може да
биде одвлечено при:
• одговарање на повици од Вашиот
мобилен или автомобилски телефон;
• телефонирање со Вашиот мобилен
телефон;
• местење на возачкото седиште, волан
или огледало;
• користење на други електрични
уреди;
• гледање на мапи или други пишани
материјали;
(Продолжува)

_
_

3–4 ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
(Продолжение)
• откачување или местење
на заштитниот ремен;
• барање ситни пари доближувајќи
се на касите од автопатот или
• други активности кои го насочуваат
Вашето внимание во обратна насока
од безбедното возење.
Таквите активности ќе го зголемат
ризикот од судир и може да
предизвикаат повреди, дури и смрт.
Предвидете ja потребата од овие
активности и преземете ги пред да
започнете да го управувате Вашето
возило, или додека Вашето возило
е запрено на безбедно место.
ЗА КОМПЛЕТИТЕ НА
КАРОСЕРИЈАТА*
Ако возилото Ви е опремено со спортски
додатоци на каросеријата, треба да
се постапува со посебно внимание за да
се избегнат оштетувањата, бидејќи тие
се прицврстени околу долните рабови
на возилото.

Пред да го разработите Вашето возило, Ве
молиме да ги прочитате следните мерки
на претпазливост.
• Кога користите опрема за влечење, треба
да се постапи со посебно внимание за да
не се оштети комплетот на каросеријата.
• Кога се влече со подигнати предни
тркала, секогаш треба да се проверува
слободниот простор до тлото
во заднината.
• Особено треба да се внимава на ниското
ниво на слободниот простор до тлото
кога се вози, предимно кај легнати
полицајци, камени рабови од тротоари,
рампи за паркирање, итн.
• Кога ќе се крене возилото за одржување
со употреба на дигалка за возило, може
да биде потребна дополнителна опрема
за да се спречи оштетувањето
на комплетот на каросеријата.
• Кога постои потреба од дигање
на возилото со употребата на дигалка
за возилото или рачната дигалка,
внимателно треба да се извадат
капаците* на точките за дигање од
комплетот на каросеријата.
• Опрема со рамен погонски ремен
е најдобриот метод за влечење
на возилото опремено со спортски
додатоци на каросеријата за да
се избегне какво било оштетување.

ГОРИВО
ПРЕПОРАКИ ЗА ГОРИВО
Квалитетот на горивото и адитивите
во него имаат значајно влијание врз моќта
и векот на траење на моторот.
Гориво со малку октани може да го оштети
моторот.

9 ВНИМАНИЕ
• Користењето на гориво со октански
број помал од RON95 (во некои
држави RON91) може да го оштети
моторот.
• Користењето на гориво со олово ќе
го оштети системот за издувни
гасови и ќе го намали рокот
на неговото траење.

ЗАБЕЛЕШКА
За да се спречи несаканата употреба
на оловно гориво, грлото за ставање
бензин во безоловните возила
е пошироко и нема да го собере
во отворот за полнење на гориво
во Вашето возило.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–5
Не користете метан
Горивата кои содржат метанол не смее да
се користат во Вашето возило.
Овој вид на гориво ja намалува моќта
на Вашето возило и ги оштетува деловите
од системот за горивото.

9 ВНИМАНИЕ
Употребата на метан го оштетува
системот за горивото. Таквата употреба
не е опфатена во гаранцијата
на возилото.
Ракување во странски држави
Доколку треба да го возите Вашето возило
во странска држава:
• Проверете ги сите законски регулативи
за регистрација и осигурување
на возилото.
• Проверете дали постои соодветно гориво
во странските држави.
ГОРИВО ЗА МОТОР НА ДИЗЕЛ
Со моторот на дизел смее да се работи само
со трговски достапно дизел гориво кое ги
исполнува спецификациите на DIN EN 590.
Не употребувајте бродска дизел нафта,
нафта за домаќинства, сосема или делумно

растителни дизел горива, како на пример
масло од семе на репка или биодизел,
„аквазол“ и слични раствори на дизел
со вода.
Протокот и можноста за филтрирање
на дизел горивото зависат од
температурата.
Затоа во текот на зимските месеци
во дрговија се достапни дизел горива
со подобрени својства при ниски
температури. Погрижете се да го наполните
резервоарот со зимско гориво пред
почетокот на студовите.

9 ВНИМАНИЕ
Ако користите гориво од несоодветна
класа или ставите неправилни адитиви
за гориво во резервоарот за гориво,
моторот и катализаторот може да
се оштетат сериозно.

_
9 ВНИМАНИЕ
Уверете се дека го користите
правилното гориво (бензин или дизел)
што одговара на Вашето возило кога
полните со гориво.
Ако дотурите бензин во Вашето возило
со дизелски погон, истото може да
се оштети сериозно.
Ако Вашето возило има мотор на дизел,
можете да го потврдите правилното
гориво со поглед на информацијата
на капачето за полнење со гориво.

_
_

3–6 ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО
ПОЛНЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАРОТ
ЗА ГОРИВО
1. Изгаснете го моторот.
2. Подигнете ja рачката за отворање
на вратата за полнење на резервоарот,
кoja се наоѓа на подот во левиот преден
дел од седиштето за возачот.

да запре, пред да го одвртите капачето
целосно. Вратата за полненье се наоѓа
на десниот заден дел од возилото.
4. Извадете го капачето. Капачето
е прицврстено кон возилото. Ставете
го капачето во својот држач
на внатрешната страна на вратата
за полненье.
 

 

ЗАБЕЛЕШКА
Доколку при ладно време вратата
за полнењее на резервоарот не
се отвора, потчукнете ja лесно. Потоа,
повторно обидете се да ja отворите.
3. Полека завртете го капачето
за полнење обратно од часовникот.
Доколку се слуша шуштенье почекајте

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Испарувањата од горивото се многу
запаливи.
• Држете ги далеку од горивото
пламените, искрите или други
материjaли што чадат.
• Изгаснете го моторот.
Може сериозно да се изгорите и да
се оштети Вашето возило кога
испарувањата од горивото ќе
се запалат.
5. По полнењето гориво, вратете
го капачето. Завртете го во правец
на часовникот додека не слушнете
неколку кликаньа.
6. Притиснете ja вратата за полненье
со гориво, додека не се заклучи.

9 ВНИМАНИЕ
Избегнете да се истури гориво врз
обоените површини на Вашиот
автомобил.
• Ако се истури гориво врз Вашето
возило, што побргу исплакнете го тој
дел со чиста студена вода.
Горивото може да ја оштети бојата.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–7
Полнење на гориво со помош
на канистри или преносни резервоари.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Од безбедносни причини резервоарите
за гориво, пумпите и грлата
за полненье мора да бидат соодветно
споени со земја. Натрупувањето
на статичниот електрицитет може да ги
запали испарувањата од бензинот.
Можете да се изгорите или Вашето
возило да се оштети.
Секогаш преземете ги следниве мерки
на безбедност:
• Користете вземјени пумпи
со внатрешно вземјени грла
и резервоари кога го полните
резервоарот за гориво.
• Резервоарот треба секогаш да биде
на земјата надвор од возилото
за време на полнењето.
• Ставете го грлото за полнење
во контакт со внатрешната страна од
отворот за полнење пред да ракувате
со грлото. Контактот треба да
се одржува додека не заврши
полнењето.
• Држете ги далеку од горивото
пламените, искрите или други
материjaли што чадат.

МЕСТЕЊЕ НА
РЕТРОВИЗОРИТЕ
ЕЛЕКТРИЧНИ СРТАНИЧНИ
РЕТРОВИЗОРИ
Наместете ги надворешните огледала, за да
ja гледате ceкoja страна од Вашето возило,
како и ceкoja страна на патот зад вас.
Надворешните огледала можете да ги
местите нагоре или надолу, лево и десно
користејќи го прекинувачот за огледало кој
се наоѓа на страничниот инструментален
панел на возачот под излезот
на страничниот воздушен отвор. Стартерот
мора да биде вклучен за да го подесувате
совозачкото огледало.

1. Изберете го ретровизорот којшто
сакате да го местите со ставање
на прекинувачот за одбирање на „L“
за LH (левиот) ретровизор или на „R“
за RH (десниот) ретровизор.
2. За да се намести огледалото, горе-долу,
лево или десно, притиснете ги
соодветните краеви на прекинувачот.
Страничните ретровизори се конвексни
и на нив има етикета со следнава содржина:
OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN
THEY APPEAR
(ПРЕДМЕТИТЕ BO РЕТРОВИЗОРОТ
СЕ ПОБЛИСКИ ОТКОЛКУ ШТО ТИЕ
ИЗГЛЕДААТ)
Користете ги страничните ретровизори
за да добиете поширок поглед на патот зад
Вашето возило.
Користете го внатрешното огледало, за да ja
одредите големината и растојанието
на предметите кои се рефлектираат
во огледалото.
Користејќи ги страничните (конвексни)
ретровизори, може да добиете погрешно
сознание за големината и растојанието
на објектите зад Вас.

_
_
_

3–8 ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Секогаш имајте ги огледалата убаво
наместени и користете ги за да ja
зголемите видливоста на објектите
и другите возила околу вас.
Погрешната оценка за растојанието
помеѓу Вашето возило и другите возила,
може да предизвика судир, кој
резултира повреди и оштетување
на Вашето возило.

Огледалата можат да се соберат до крај кон
возилото, со нивното наведнување наназад
кон прозорите.

9 ВНИМАНИЕ
Несоодветната грижа за огледалата,
може да ги оштети истите.
• Не го гребете мразот од огледалото.
• Доколку мразот или друг материјал
не дозволува движење на огледалото,
не го местете со сила.
• Користете cnpej за одмрзнување
или топол воздух за да го отстраните
мразот.
Оштетените огледала можат да
го намалат Вашиот видик
предизвикувајќи судир.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не го управувајте Вашето возило
додека кое било од огледалата
е свиткано кон возилото.
Тоа ќе предизвика намалуванье
на видливоста и може да резултира
судир.
НАКЛОНУВАЊЕ ЗА ВОЗЕЊЕ ВО
РИКВЕРЦ (СОВОЗАЧКАТА СТРАНА)*
Оваа карактеристика ќе му овозможи
на надворешниот ретровизор на патничката
страна да се наклонува со околу 5° надолу
кога менувачот на возилото е ставен

во рикверц (R). Стартерот треба да биде
вклучен (ON) и положбата на селекторот
за огледалото треба да биде „R”
за наклонување на огледалото.
Кога менувачот на возилото се одземе од
рикверц (R), патничкото огледало ќе
се врати во својата првобитна положба.
РЕТРОВИЗОР КОЈ СЕ ПРЕКЛОПУВА
ЕЛЕКТРИЧНО*
Притиснете го копчето за електронско
свиткување за да го наведнете
надворешното огледало до крај до страната
на Вашето возило. Стартерот мора да биде
вклучен за да можете да ги свиткувате
огледалата. Кај некои модели огледалата
може да се превиткаат за најмногу
30 секунди по завртување на стартерот од
ON на LOCK.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–9
За да се вратат ретровизорите
во првобитните положби, притиснете
го повторно копчето.

Користете ja рачката за местенье
на огледалото за дневна/ноќна визија.
Ова ги намалува зраците од светлата од
возилата кои што се зад вас.




 

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• За време на возењето не
го притискајте копчето
за електронско свиткување.
• Не возете додека некој страничен
ретровизор е преклопен наназад.
Тоа ќе предизвика намалена видливост
што може да резултира со судир.
ВНАТРЕШЕН РЕТРОВИЗОР
Внатрешното огледало се мести рачно,
нагоре, надолу, лево или десно.

ЕЛЕКТРО-ХРОМИЧЕН
РЕТРОВИЗОР*
Вашето возило може да биде опремено
со електро-хромно огледало (ECM), коешто
автоматски го намали болскотот од
возилата зад Вас, давајќи им единствени
нивоа на светлост на Вашите очи.
За да го вклучите ECM (ON), притиснете
го копчето под покривката на огледалото.
Индикативната сијаличка ќе светне.
Стартерот треба да биде во ON положбата.
За да го исклучите ECM (OFF), повторно
притиснете го копчето.


   

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Вашето огледало кога е наместено
за ноќна визија, може да изгуби малку
од јасноста.
• Особено внимавајте при користење
на Вашиот внатрешен ретровизор
кога истиот е наместен за ноќна
видливост.
Нејасниот поглед назад додека возите,
може да предизивика судир, кој
резултира повреда или оштетување
на Вашето возило или друга
сопственост.

  

    

_
_
_

3–10 ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО

9 ВНИМАНИЕ
Има два сензора за светлост коишто
го осетат нивото на околната светлост
и болскотот од возилата зад Вас.
• Не ги покривајте сензорите и не
закачувајте предмети на EC
огледалото.
Правење тоа може да го откаже
работењето на ECM и ќе немате полза
од него.

За местење на воланот:
1. Влечете ја рачката на левата страна
на колоната на воланот кон себе.
2. Дотерајте го угоре или удолу
и нанапред* или наназад* за да
го наместите воланот во саканата
положба.
3. По местење, отпуштете го лостот.
4. Проверете дали воланот е добро
прицврстен.

МЕСТЕЊЕ НА ВОЛАНОТ
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Возачот мора да има целосна контрола
над воланот додека го управува
возилото.
• Не го местете воланот додека
возилото се движи.
Местењето на воланот додека
се движите со возилото, може да
предизвика губенье контрола над
возилото.

9 ВНИМАНИЕ
• Не го управувајте возилото со волан
наместен на наjвисоката положба.
Користете ja оваа положба на воланот,
единствено за полесно влегување
или излегување од возилото.

СИСТЕМ ЗА СЕРВО
УПРАВУВАЊЕ КОЈ
Е ЧУВСТВИТЕЛЕН НА
БРЗИНАТА*
Серво системот за воланот кој
е чувcтвителен на брзината (SSPS) зависно
од менувањето на брзината на возилото ја
менува силата што е потребна
за управување со воланот од страна
на возачот.
При мали брзини системот дава максимална
сила за да го олесни маневрирањето при
вртење и паркирање. При поголеми брзини
силата за вртење на воланот се намалува
за да му обезбеди на возачот поцврсто
вртење со воланот и стабилитет
на правецот.
SSPS системот го изведува тоа со помош
на намалување на количината на серво
течноста од серво пумпата до запчаниците
на серво воланот како што се зголемува
брзината на возилото. Во случај кога
возилото стои, SSPS системот предизвикува
максимален проток на течноста кон
запчаниците на воланот. Како што
се зголемува брзината на возилото,
протокот на течност се намалува.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–11
Доколку системот не работи при поиниска
брзина потребната сила за вртење
на воланот ќе се зголемува и SSPS сијалица
за предупредување ќе се запали.
Видете ""Предупредувачка SSPS светилка"
во содржината.

ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПАЛЕЊЕ
Стартерот, кој се наоѓа на десната страна од
воланот, ги има следните позиции: LOCK
(заклучен), АСС, ОN (вклучен), START
(старт)

За полесно управување со клучот при
отклучување на воланот, завртете
го воланот полека од десно кон лево
и свртете го клучот во ACC позиција.
• ACC
Моторот се гаси и без да се заклучи
воланот, вртејќи го клучот во ACC
позиција. За да го завртите клучот од АСС
во заклучена позиција, притиснете
го клучот и завртете го кон LOCK
(заклучен).
Некои електрични уреди, како радиото
или запалката можат да бидат вклучени
во АСС позицијата.

9 ВНИМАНИЕ
• Не го оставајте клучот во АСС
позиција подолго време.
Ова ќе го испразни акумулаторот.
• ON
Се активира системот за стартување
и за електричните уреди.
• LOCK (ЗАКЛУЧУВАЊЕ)
За да се заклучи воланот, извадете го клучот
и свртете го воланот додека не се заклучи.

9 ВНИМАНИЕ
• Не го оставајте клучот на ОN
(вклучен) позицијата, подолго време
додека моторот не работи.
Тоа ќе го испразни акумулаторот.

• ПАЛЕЊЕ
Го вклучува моторот. Кога моторот ќе
се запали, пуштете го клучот кој автоматски
ќе се врати на ОN (вклучено) положбата.
Внимавајте моторот да не работи кога
го вртите клучот на СТАРТ.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не го вртете клучот на ОFF
(исклучен) додека возите.
Возачот може да ја изгуби контролата
над возилото и тогаш сервото
на сопирачките ќе се исклучи,
предизвикувајќи оштетување
на возилото, повреда или смрт.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не посегнувајте се по клучот преку
воланот.
Воланот може неочекувано да се заврти
и да Ви ги повреди прстите, дланките
и рацете.

_
_
_

3–12 ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО
СИСТЕМ НА ИМОБИЛИЗАТОРОТ
Системот на имобилизаторот дава
дополнителна заштита од кражба
на возилото во кое е инсталиран
и го спречува палењето од страна
на неовластени лица.
Вистинскиот клуч за едно возило опремено
со систем на имобилизаторот е механички
клуч за палење со вграден предавател што
е електронски кодиран. Предавателот
е поставен во клучот за старт на возилото
и не може да се види.
Единстевно валидни клучеви можат да
се користат за отваранье на вратите
на возилото. Невалидните клучеви можат да
ги отворат само вратите. Системот
за неподвижност ги изолира напојувањето
на системот за стартување на возилото,
пумпата за гориво и вбризгувачите
на гориво.
Моторот е автоматски имобилизиран
откако клучот е завртен на LOCK
(заклучување) и се извадил од стартерот.
Видете под „КЛУЧЕВИ“ во индексот.
Ако системот на имобилизаторот не ја
препознае електронската шифра кога ќе
го свртите клучот за палење на START
(палење), моторот нема да се запали
и безбедносната сијаличка ќе остане
запалена или ќе трепка.

• Завртете го клучот на OFF (исклучен)
и рестартирајте го моторот по 5 секунди.

ПАЛЕЊЕ НА МОТОРОТ
ПРЕД ДА ЗАПОЧНЕТЕ СО ПАЛЕЊЕ
НА МОТОРОТ
• Проверете дали околината околу
возилото е чиста.
• Проверете дали сите прозорци и светла
се чисти.
• Проверете ја состојбата на гумите,
притисокот на надувањето и дали има
туѓи предмети.
• Наместете ги седиштата и потпирачите
за глава.
• Наместете ги надворешните
и внатрешните огледала.
• Врзете се со заштитниот ремен
и замолете ги и другите патници да
го направат истото.
• Проверете го функционирањето
на предупредувачката сијалица
и индикаторите на контролната табла
кога клучот е во ОN (вклучено) позиција.
• Одвреме навреме, на пример кога
полните гориво, проверувајте ги
деловите за одржување спомнати
во прирачников.

9 ВНИМАНИЕ
• Не го држете клучот на „Старт“
едновремено подолго од 15 секунди.
• Доколку моторот не се пали,
почекајте 10 секунди пред повторно
да се обидете.
Co тоа ќе спречите да се оштети
стартерот на моторот.

ЗАБЕЛЕШКА
Доколку моторот се пресиса при
стартувањето, пополека притиснете ja
докрај педалата за гас, држете ja во таа
позиција и стартувајте го моторот.
Палење на моторот на дизел
Вметнете го клучот за палење
во цилиндарот за клуч и свртете
го во положбата „ON“ без да го нагазите
педалот за гас. Сијаличката за свеќичката
за палење на моторот на дизел ( ) ќе
се запали и ќе се изгасне кога свеќичките
се доволно загреани за ладно палење
на моторот. Штом сијаличката
за свеќичката за палење на моторот
на дизел ќе се изгасне, запалете го моторот.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–13
РАЧЕН МЕНУВАЧ
1. Уверете се дека возачот и патниците
се правилно врзани со безбедносните
ремени.
2. Подигнете ja рачната кочница ако таа
не е во погон.
3. Проверете дали седиштата,
потпирачите за глава и ретровизорите
се во нивните правилни положби
и наместете ги ако е потребно.
4. Ставете го менувачот во NEUTRAL
(лер) и притиснете го квачилото до
крај.


5. Без да ja допирате педалата за гас,
завртете го клучот кон "Start"
и отпуштете го кога моторот ќе
се запали. Доколку моторот

се запалува веднаш, но не проработи,
почекајте 10 секунди и обидете
се повторно.
6. Оставете го моторот да работи барем
ЗО секунди.
7. Спуштете ja паркирната сопирачка.
8. Возете со средна брзина за кратко
растојание, особено кога е времето
студено додека моторот не ja постигне
потребната температура.
АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ*
(ВИД СО 6 БРЗИНИ)
1. Уверете се дека возачот и патниците ги
носат безбедносните ремени правилно.
2. Затегнете ja паркирната сопирачка ако
не е активирана.
3. Уверете се дека седиштата,
потпирачите за глава и ретровизорите
се во правилните положби и дотерајте
ги ако е потребно.

4. Проверете дали рачката на менувачот
е во положбата за паркирање (Р).

_
_
_

ЗАБЕЛЕШКА
Моторот може да се запали само кога
рачката на менувачот е во „Р“ или „N“.
5. Без да го допрете педалот за гас,
свртете го клучот за палење на START
(палење) и отпуштете го кога моторот
ќе се запали. Ако моторот се пали
веднаш, но не проработува, почекајте
10 секунди, па обидете се повторно.
6. Оставете го моторот да работи во лер
најмалку 30 секунди.
7. Отпуштете ja рачната сопирачка.

3–14 ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО
8. Возете со умерена брзина за кратко
растојание, особено при студено време
додека не се достигне нормалната
работна температура на моторот.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Иако моторот може да се запали кога
рачката на менувачот е во положбата
„N“, користете ja оваа можност само
кога нормалното палење на моторот
е невозможно.
Видете под „ПОСТАПКА ЗА КРИЗНО
МЕНУВАЊЕ СО АВТОМАТСКИОТ
МЕНУВАЧ“ во индексот за повеќе
информации.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО
РАЧЕН МЕНУВАЧ
За менуванье на брзини, целосно
притиснете го куплунгот, ставете
го менувачот во брзина и пополека
отпуштајте го квачилото.

9 ВНИМАНИЕ
• Пред да започнете да менувате од
брзина напред во рикверц, застанете
целосно со возилото.
Менувањето од напред во рикверц
додека возите, може да го оштети
менувачот.

9 ВНИМАНИЕ
• Не ja задржувајте ногата
на квачилото додека возите.
Тоа може да предизвика забрзано
литење на деловите на куплунгот.
АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ*
(ВИД СО 6 БРЗИНИ)
Автоматскиот менувач во Вашето возило
е електронски контролиран менувач
со шест брзини.
Менување од положбата
за паркирање (Р)
Вашето возило има систем за комбинирано
закочување на сопирачките и менувачот
(BTSI). Пред да се префрли од положбата
за паркирање (Р), палењето треба да биде
вклучено (ON) и морате да го притиснете
педалот за сопирачката докpaj. Ако не
можете да ja смените брзината од Р додека
палењето е вклучено и педалот
за сопирачките е притиснат:
1. Исклучете го палењето и извадете
го клучот.
2. Притиснете го и држете го педалот
за сопирачките.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–15
3. Извадете го капакот за отворот од
процепот за закочување на менувачот
со шрафцигер.
4. Вметнете го клучот за палење
во отворот за комбинираното
закочување на сопирачките
и менувачот.
5. Сменете во лер (N).

6. Извадете го клучот од процепот
за блокирачкиот менувач помеѓу
сопирачката и менувачот.
7. Запалете го моторот и ставете
го менувачот во таа брзина којашто ја
сакате.
8. Нека Ви го поправат возилото колку
е можно поскоро.

_
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се спречи оштетувањето
на менувачот, преземајте ги следните
мерки за претпазливост:
• Не го притиснувајте педалот за гас
за време на менувањето од P или N
во R, D. Со тоа може да се оштети не
само менувачот, туку може да
се предизвика губење на контролата
над возилото.
• Користете го D што можете повеќе.
• Никогаш не менувајте од Р во R
додека возилото е во движење.
• Кога го запирате возилото
на нагорнина, не го држете возилото
в место со пристикање на педалот
за гас. Користете ja ножната
сопирачка.
(Продолжение)

(Продолжение)
• Притиснете го педалот
за сопирачките и зграпчете
го копчето за ослободување. Кога
се префрла од Р на R.
Инаку менувачот може да се оштети
или возилото да тргне наеднаш,
предизвикувајќи возачот да ја изгуби
контролата над возилото, резултирајќи
со повреди и оштетување на возилото
или друга сопственост.
Префрлување помеѓу положбите
на менувачот
За менување помеѓу извесни положби
на менувачот потребно е да се притисне
копчето за ослободување во предниот дел
од дршката на менувачот.

_
_

3–16 ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО
Кога палењето е вклучено, притиснете ги
ножната сопирачка и копчето
за ослободување во предниот дел од
дршката на менувачот како што е означено
со црната и белата стрелка.

Притиснете
го педалот
за сопирачките
и копчето
за ослободување
за да можете да
менувате брзини.
Притиснете
го копчето
за ослободување
за да можете да
менувате брзини.
Менувајте брзини
слободно.

Положби на рачката на менувачот Р, R
и N, D
• Р (ПАРКИРАЊЕ):
Ги закочува предните тркала. Изберете
„Р“ само кога возилото е во мирување
и кога е затегната паркирната сопирачка.
• R (РИКВЕРЦ):
Изберете „R“ само кога возилото е во
мирување.
• N (ЛЕР):
Положба лер на менувачот.
• D:
Оваа возна положба е за сите нормални
услови на возењето. Овозможува
менувачот да се префрли во сите шест
брзини за напред.
• M:
Возачот може рачно да го избере опсегот
на брзините со местење на рачката
на менувачот кон „+“ или „-“ за да
предизвика менување во поголема
или помала брзина.
Менувачот ќе се префрли во поголема
или помала брзина зависно од барањето
извршено со местење на рачката
на менувачот.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–17

9 ВНИМАНИЕ
• He ja користете положбата „Р“
(паркирање) наместо рачната
сопирачка.
• Изгаснете го моторот, затегнете ja
рачната сопирачка и извадете
го клучот за палење кога
го напуштате возилото.
• Никогаш не го оставајте возилото без
надзор додека работи моторот.

ЗАБЕЛЕШКА
Кога се менува брзина со A/T
(автоматски менувач) со 6 брзини, може
да не биде глатко.
Но тоа не е проблем на A/T
(автоматскиот менувач).
Ако учењето на TCM шемата
се направи со повеќекратно менување
во поголема/помала брзина, тоа би
довело до глатко менување.
Режим за рачно менување
Независно од тоа дали возилото е во
мирување или во движење, режимот
за рачно менување се одбира со туркање
на рачката на менувачот од положбата „D“

кон рачната точка (M). За да се вратите до
работењето во опсегот „D“, турнете ја
рачката на менувачот назад во главната
точка.
Во Режимот за рачно менување
поместувањето на рачката на менувачот
наназад и нанапред може да го направи
брзото менување на брзини едноставно.
За разлика од рачниот менувач, Режимот
за рачно менување овозможува менувања
додека педалот за гас е притиснат.
УГОРЕ (+): Турнете ја рачката напред
еднаш за да ставите во едно поголема
брзина.
УДОЛУ (-): Повлечете ја рачката наназад
еднаш за да ставите во едно помала брзина.

ЗАБЕЛЕШКА
Во Режимот за рачно менување само
шесте брзини за напред може да
се одберат.
За да возите во рикверц или да
го паркирате возилото, помрднете ја
рачката на менувачот кон положбата
„R“ или „P“ по потреба.

_
ЗАБЕЛЕШКА
• Во Режимот за рачно менување,
префрлувањата во помали брзини
се вршат автоматски кога возилото
ќе се забави. Кога возилото ќе
застане, автоматски се става во 1-ва
брзина.
• За да се одржат пропишаните нивоа
на перформансите и безбедноста
на возилото, системот не може да
изведе менувања на извесни брзини
кога се ракува со рачката
на менувачот.
• Пред да појдете по застанување
на лизгав коловоз, турнете ја
рачката на менувачот напред
во положбата +(UP) (угоре). Тоа
предизвикува менувачот да
се префрли во 2-ра брзина што
е подобра за глатко поаѓање
на лизгав коловоз. Турнете ја
рачката на менувачот кон страната (DOWN) (удолу) за да се врати во 1ва брзина.

_
_
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9 ВНИМАНИЕ
• Во Режимот за рачно менување
возачот треба да изведе менувања
во поголеми брзини во согласност
со доминантните патни услови,
внимавајќи да ја држи брзината
на моторот под црвената зона
• Бидејќи наглото моторно сопирање
и/или брзото забрзување може да
предизвикаат намалување на силата
на влечењето, меѓутоа, менувањата
во помали брзини треба да
се извршат претпазливо
во согласност со брзината
на возилото.
Поаѓање со возилото
1. По загревањето на моторот,
продолжете со притискање на педалот
за сопирачките додека се префрлува
рачката на менувачот во положбата
„D“.

9 ВНИМАНИЕ
• Не менувајте помеѓу D (возење) и R
(рикверц) или Р (паркирање) додека
возилото се движи.
Тоа ќе предизвика оштетување
на Вашиот менувач и човечка повреда.

2. Отпуштете ги рачната сопирачка
и педалот за сопирачките.
3. Полека притискајте го педалот за гас
за да го придвижите возилото.

Зимски режим
Користете го зимскиот режим во случај
на тешкотии при поаѓање или возење по
подмрзнат и лизгав коловоз. Режимов ќе
го намали лизгањето и губењето
на прилепеноста.
За да го активирате зимскиот режим,
притиснете го прекинувачот за зимскиот
режим на конзолата. Возилото ќе појде
во трета брзина. Сијаличката за зимскиот
режим ќе се запали на таблата
со инструменти. Видете под „СИЈАЛИЧКА
ЗА ЗИМСКИОТ РЕЖИМ“ во индексот.

За да се вратите во нормалниот режим,
притиснете го прекинувачот повторно.
Сијаличката ќе се изгасне.

Постапка за автоматско менување при
кризни ситуации
Ако дошло до неисправност
во автоматскиот менувач, може да
се вклучи идикативното светло
за неисправности (MIL). Видете под
„ИНДИКАТИВНО СВЕТЛО ЗА
НЕИСПРАВНОСТИ“ во индексот.
Во такви ситуации, автоматското менување
може да биде откажано или менувањето
може да биде многу погрубо од обичното.
Морате да се посоветувате
со автомеханичар колку е можно поскоро
кога ќе настане таква состојба.
Го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
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Сериозен дефект во автоматскиот менувач
може да го спречи менувањето.
Ако сијаличката MIL остане запалена по
палењето на моторот и менувачот не може
да се префрли, користете ја оваа постапка:
1. Исклучете го палењето (OFF).
2. Извадете го клучот од стартерот.
3. Вметнете го клучот нежно во отворот
за ослободување на закочувањето
на менувачот на средишната конзола
однапред од сијаличката за положба
на менувачот.
4. Префрлете го менувачот во NEUTRAL
(лер).
5. Вратете го клучот во стартерот
и запалете го моторот.
6. Ставете ја рачката на менувачот
во саканата положба и возете до
автомеханичар за да Ви го провери
и поправи возилото. Препорачуваме да
се посоветувате со Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

СОПИРАЧКИ
Системот за сопирање е дизаjниран
за сопирање при различни услови.
Вашето возило е опремено со предни
и задни дискови и со двоколен систем
на сопирање.

Доколку едно коло откаже, возилото може
да се запре со останататото коло, мегутоа
растојанието за сопиранье ќе се зголеми
и ќе биде потребен поголем притисок врз
педалата за сопиранье.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку едно коло откаже, педалата
за сопиранье мора да биде притисната
со поголем притисок и растојанието
на сопираньето е зголемено.
• Нека Ви го провери и поправи
системот на сопирачките механичар
веднаш. Ви го препорачуваме
Вашиот овластен Chevrolet
механичар.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку педалата за сопиранье може да
се притиска подолу од нормалното,
сопирачките треба да се поправат.
• Веднаш посоветувајте
се со автомеханичар. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

_
9 ВНИМАНИЕ
• Не го задржувајте Вашето стапало
на педалата за сопиранье додека
возите.
Тоа ќе го забрзи литењето на деловите
на сопирачките. Сопирачките можат
и да се прегреат, што предизвикува
подолго растојание во сопиранъето
и небезбеден услов.
ВЛАЖНИ СОПИРАЧКИ
При возенье преку вода или при миеньето
на возилото, може да се навлажи некој од
деловите.
За враканье на нормалното сопиранье:
1. Проверете зад Вас дали има други возила.
2. Возете напред со безбедна брзина,
со многу простор одзади и отстрана.
3. Нежно сопирајте додека сопирачките не
се вратат во нормална функција.
ПРЕГРЕАНИ СОПИРАЧКИ
Премногу сопирање кога возите надолу по
долго брдо може привремено да ги прегрее
сопирачките. Префрлете во помала брзина
кога возите надолу. Не сопирајте постојано.
Видете под „МОТОРНО СОПИРАЊЕ“
подоцна во ова поглавје или во индексот.

_
_
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9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
После возење во длабока вода, миење
на возилото, спуштање низ стрмни
брда, сопирачките може привремено да
ja изгубат способноста за сопирање. Ова
може да настане од влажните делови
на сопирачките или од прегреванье.
Доколку вашите сопирачки ja изгубат
способноста за сопиранье поради
прегреванье:
• Префрлете во помала брзина кога
возите надолу. Не сопирајте
постојано. Видете под „МОТОРНО
СОПИРАЊЕ“ во индексот.
Доколку Вашите сопирачки
привремено ja изгубат способноста
за сопирање поради влажните делови
на сопирачките, следната процедура ќе
помогне пак нормално да
функционираат:
1. Проверете зад Вас дали има други
возила.
2. Одржувајте безбедна брзина
со обилен простор одзади
и отстрана.
3. Нежно сопирајте додека
сопирачките не се вратат
во нормална функција.

ИНДИКАТОР ЗА ИЗАБЕНОСТ НА
ПАКНИТЕ НА СОПИРАЧКИТЕ
Овие плочки содржат вградени индикатори
кои даваат висок писклив звук или квичав
звук кога плочките се истрошени до тој
степен што треба да се сменат.
Ако го слушнете овој звук за време
на возењето, проверете ги пакните и веднаш
сменете ги кај механичар. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

За активиранье на рачната кочница, запрете
го возилото, притиснете ja педалата
за сопиранье и подигнете ja рачката силно.
За отпуштанье на рачната кочница,
притиснете ja педалата за сопиранье и:
1. Подигнете ja малку рачката.
2. Притиснете го копчето на кpajoт од
рачката.
3. Спуштете ja рачката додека го држите
копчето.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Кога ќе слушнете звук при
сопирањето не го возите понатаму
вашето возило.
Тоа може да дава индикација дека
плочките за сопирање треба да
се поправат или да се сменат. Возењето
со истрошени плочки за сопирање може
да предизвика судир и физички
повреди.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
РАЧНА СОПИРАЧКА
Рачната кочница се активира на задните
тркала.
Рачната кочница се наоѓа помегу предните
седишта.

Доколку рачната кочница не
се активира правилно, возилото може
наеднаш да се придвижи. Посетете
механичар ако постои потреба од
дотерување. Ви го препорачуваме
Вашиот овластен Chevrolet механичар.
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9 ВНИМАНИЕ
• Не возете со активирана рачна
кочница.
Ова може да ги прегрее задните
сопирачки и да ги излити предвреме.
Вие ќе треба да ги замените, бидејќи
можат да ги оштетат и другите делови
на Вашето возило.

9 ВНИМАНИЕ
• Не го паркирајте или возете Вашето
возило преку запаливи материјали.
Тие може да допрат до издувните делови
под Вашето возило и да се запалат.
Совети за паркирање во зима
При студено време рачната кочница може
да замрзне во активна положба. Ова
е мошне веројатно да се случи доколку
сопирачките се влажни.
Доколку постои ризик рачната кочница да
замрзне по возенье преку вода доволно
длабока за да ги навлажни деловите од
сопирачките или по миенье на возилото:

1. Активирајте ja рачната кочница само
привремено додека го префрлите
селекторот на менувачот во "Р" (за
автоматски менувач) или во прва
брзина, или рикверц (за рачен менувач).
2. Блокирајте ги задните тркала со помош
на клин.
3. Спуштете ja рачната кочница.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не ја користете рачната кочница
додека возилото е во движење,
или како замена на педалата
за сопирање.
Ова може да предизвика губење
на контролата над возилото,
резултирајќи судир, оштетување
на возилото или повреда.

Кога палењето се вклучува,
предупредувачкото светло за „ABS“ ќе
свети околу 3 секунди. Доколку светилката
не се изгасне или се активира додека
возите, нешто не е во ред со системот
за "ABS". Веднаш посоветувајте
се со автомеханичар. Ви го препорачуваме
Вашиот овластен Chevrolet механичар.
Видете "Предупредувачка ABS сијалица"
во содржината.
ABS функционира така што ja детектира
брзината на секое тркало додека сопирате.
Доколку едно од тркалата престане да
се врти, компјутерот ќе ги управува
сопирачките на сите тркала посебно,
и на предните и на задните. Се појавува
мала вибрација на педалата за сопиранье
заедно со еден звук додека ABS системот
работи.

ЗАБЕЛЕШКА
АНТИ-БЛОКИРАЧКИ СИСТЕМ НА
СОПИРАЧКИТЕ (ABS)
Анти-блокирачкиот систем за сопиранье
е напреден електронски систем
за сопиранье кој го спречува лизганьето
и губеньето контрола над возилото.
Системот овозможува да вртите околу
пречки додека сопирате и, обезбедува
максимум можност за сопиранье по лизгав
коловоз.

ABS не го менува времето за сопиранье
и не го намалува растоjанието
за сопиранье.
• Секогаш оставете доволно простор
за сопиранье иако имате ABS.

_
_
_
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Сопирање со ABS
Без разлика на условите на коловозот не ги
пумпајте сопирачките. Силно притиснете ја
и држете ja педалата нека да работи за вас
ABS - от.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку системот за сопиранье
и индикативната ABS сијалица
се вклучат во исто време, тогаш постои
неисправност во системот за сопиранье.
• Нека Ви го провери системот
механичар веднаш. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА
СТАБИЛНОСТА НА ТРКАЛАТА*
Системот за контрола на превртувањето
(TCS) е напреден систем кој ќе Ви помогне
да се одржи прилепувањето на лизгави
коловози.
Кога погонските тркала се на лизгава
површина, тркалата на лизгавата површина
ќе се вртат без да го придвижат возилото.
TCS може да Ви помогне да ги избегнете
таквите ситуации со контролата на вртежот
на моторот.

Кога палењето е вклучено (ОN),
предупредувачкото светло за TCS се пали
заедно со предупредувачкото светло
за ABS, а по неколку секунди се гасне.
Ако има некој проблем со системот
за контрола на превртувањето,
предупредувачкото светло за TCS ќе
се запали. Ако оваа состојба настане,
посоветувајте се со автомеханичар колку
е можно поскоро. Го препорачуваме
Вашиот овластен Шевролет механичар.
Видете „ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО
ЗА СИСТЕМОТ ЗА КОНТРОЛА НА
ПРЕВРТУВАЊЕТО“ во индексот.
Гуми и ABS/TCS
Големината на гумите е важна
за правилното функционирање на ABS/
TCS. Гумите за замена треба да бидат
со иста големина, ист опсег
на оптовареност и иста градба како
оригиналните гуми. Заменувајте ги гумите
по две на истата оска и само со гуми со исти
параметри на критериумите
на спецификациите за перформанси
на гумите (TPC). Употребата на гуми од
поинакви големини или видови може
сериозно да делува врз работата на ABS/
TCЅ.

СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА
КОНТРОЛА НА СТАБИЛНОСТА
(ESC)*
Системот ESC е систем за електронска
контрола на стабилноста на возилото
и дополнителен безбедносен систем
за возење што помага да се избегнат опасни
ситуации со применување на сопирачките
на тркалата или вртежот на моторот за да
се надомести стабилноста на возилото кога
е крајно нестабилно во услови како
на пример остро фаќање на кривини
или брзо менување на ленти. Функцијата
на EЅС автоматски работи кога Вашето
возило е во многу нестабилна состојба.
Системот ESC не работи при обични услови
за возење.
Кога палењето е вклучено (ОN),
предупредувачкото светло за ESC се пали, а
по околу 2 секунди се гасне.
Особено, светлото за функционирање
и исклучување на ESC се пали по трепкање
околу 2~3 секунди.
Светлото за функционирање и исклучување
на ESC трепка додека работи ESC.
Предупредувачкото светло за ESC се пали
кога има неисправност во системот. Ако
оваа состојба настане, посоветувајте
се со автомеханичар колку е можно
поскоро. Го препорачуваме Вашиот

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–23
овластен Chevrolet механичар. Видете под
„СВЕТЛО ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ И
ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ESC“
и „ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО ЗА
ESC“ во индексот.

9 ВНИМАНИЕ
Ако предупредувачкото светло за ESC
се запали, системот ESC е дефектен.
Секако посоветувајте
се со автомеханичар колку е можно
поскоро. Го препорачуваме Вашиот
овластен Chevrolet механичар.
ФУНКЦИЈА НА ХИДРАУЛИЧНАТА
ПОМОШ ПРИ СОПИРАЊЕ (HBA)
Кога системот ESC ќе препознае било каква
ситуација на опасност што бара силно
сопирање, истиот автоматски применува
вонредно голем притисок за сопирање врз
тркалата.
ФУНКЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА
КОНТРОЛА НА ПРЕВРТУВАЊЕТО
НА ТРКАЛАТА (TCS)
TCS го спречува напразното вртење
на погонските тркала, без оглед на условите
на патот и на прилепеноста на гумите.
Штом барем едно погонско тркало ќе почне
да се врти напразно, моќноста на моторот

се намалува и тркалото што се врти
се сопира. Тоа ја подобрува контролата
на насоката на возилото и силата
на возењето, особено на снег и мраз, како
и на водени или лизгави патишта.
КОПЧЕ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ESC
ESC може да се деактивира
со притиснување на копчето ESC OFF
сместено близу до предниот пепелник.

Ако го притиснете копчето ESC OFF
повторно кога функцијата на ESC
е деактивирана (светлото
за функционирање и исклучување на ESC
се пали), работењето на системот ќе
продолжи и светлото за функционирање
и исклучување на ESC се пали на таблата
со инструменти се гасне со продолжување
на работењето на системот ESC.

_
9 ВНИМАНИЕ
• Кога системот ESC се активира за да
ја коригира стабилноста на возилото,
намалете ја брзината и обрнете
посебно внимание на патот.
• Системот ESC е само дополнителен
уред за возилото. Кога возилото ги
надмине своите физички граници, не
може да се контролира. Не сметајте
на овој систем. Продолжете да возите
безбедно.
• Кога ќе се примени ESC, може да
слушнете малу шум или да
почувствувате вибрација од педалот
за сопирачката или другите
соодветни системи. Тие
се предизвикани од промени
во притисокот во односните системи.

СИСТЕМ НА ТУРБОПОЛНАЧОТ* (САМО НА ДИЗЕЛ)
Турбо-полначите му помагаат на моторот
да работи порамномерно и со поголема
ефикасност.
Турбо-полначот се состои од две турбо
компоненти, една турбина и еден
компресор, обата се ставаат во погон од
главната средишна оска. Турбината ја

_
_
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користи енергијата од издувните гасови,
за да го стави компресорот во погон.
Компресорот, од друга страна, вовлекува
свеж воздух што го праќа до цилиндрите
во обликот на компримиран воздух.
Интеркулерот ја лади температурата
на компримираниот воздух за да се зголеми
моќноста на моторот со зголемување
на густината на воздухот.
Компонентите на турбо-полначот се вртат
многу бргу. Ако снабдувањето со масло кон
подвижните делови престане, системот
на турбо-полначот може да се оштети
сериозно. Препорачано е сопственикот да
ги запази следните мерки на претпазливост,
за да се обезбеди максималниот работен век
на турбо-полначот.
• По палење на моторот нека работи околу
1-2 минути во празен од (Избегнете
давање гас или поаѓање на возилото).
• Не го запирајте моторот веднаш по
враќање од возењето со голема
оптовареност (како на пример, возење
со голема брзина или симнување по
долга падина). Нека работи моторот
околу 1-2 минути во празен од за да
се разлади.

• По менување на моторното масло
и филтерот за масло запалете го моторот
и нека работи околу 1-2 минути
во празен од (Избегнете давање гас
или поаѓање на возилото).
• Работете со моторот надвор од празниот
од само откако ќе се достигне
нормалниот притисок на моторното
масло. Форсирањето на работењето
со турбо-полначот, пред соодветно да
се подмачкаат лежиштата, создава
излишно триење.
• Употребувајте го само определеното
моторно масло и земајте ги предвид
периодите за проверка и замена.
• При ниска околна температура, или кога
возилото не се користило долго време,
нормалниот притисок и течењето
на моторното масло се изменуваат.
Во такви услови моторот треба да
се запали, и да се остави да работи
во празен за неколку минути, пред да
работи на повисок број на вртежи.

СОВЕТИ ЗА ВОЗЕЊЕ
БРЗО ЗАБРЗУВАЊЕ (АВТОМАТСКИ
МЕНУВАЧ)
За брзо забрзуванье, притиснете ja педалата
за гас докрај и држете ja таму. Менувачот ќе
префрли во помала брзина и ќе имате
повеќе сила. Кога ќе ја постигнете саканата
брзина, пуштете ja педалата и менувачот ќе
префрли во друга поголема брзина.

МОТОРНО СОПИРАЊЕ
За користенье на компресијата на моторот
како сопирачка при спуштање по долго
брдо:
• За автоматскиот менувач одберете ги
брзините „4“, „2“ кај исправениот вид
или „3“, „2“, „1“ кај видот со режим
за рачно менување ако е потребно.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–25
Моторното сопирање е најефикасно
во возниот опсег „2“. Ако возниот опсег
„2“ е одбран при преголема брзина,
менувачот останува во актуелната
брзина додека не се забави возилото.
Изберете ги брзините „4“ или „2“
за вообичаено дејство на моторното
сопирање.
• За рачен менувач, префрлете во помала
брзина по ред.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не го префрлајте Вашиот рачен
менувач по две или повеќе брзини
наеднаш.
Ова спречува оштетување на Вашиот
менувач или губење на контролата и ги
спречува физичките повреди.

ЗАБЕЛЕШКА
Користенъето на моторното сопирање
при долги спуштања низ брда, може да
го зголеми векот на употребата
на Вашите сопирачки.

ЗАПИРАЊЕ НА ВОЗИЛОТО
За автоматски менувач, менувачот може да
биде оставен во брзината во кoja бил а
моторот да работи. Кога запирате на брда
активирајте ja рачната кочница
или притиснете ja педалата за сопиранье.
Не го држете возилото на едно место
со притиснувањето на педалата за гас.
Изгаснете го моторот при подолго
запиранье, при сообраќајни метежи или при
чеканье за преминуванье преку железничка
пруга.
Кога се паркирате, поставете го менувачот
во "Р" (автоматски менувач) или лер (рачен
менувач) активирајте ja рачната кочница
и тргнете го клучот од стартерот.
ПАРКИРАЊЕ НА ВОЗИЛОТО
Држете ja педалата за сопиранье надолу
и силно активирајте ja рачната кочница.
За возила со рачен менувач:
1. Паркирање на рамна површина, ставете
го менувачот во лер.
2. На надолнина, ставете го менувачот
во рикверц.
3. На нагорнина, ставете го менувачот
во 1-ва брзина.
За возило со автоматски менувач:

1. Ставете го менувачот во Р.
2. Завртете го стартерот во "LOCK"
(заклучена) и извадете го клучот.
Видете под „РАЧНА СОПИРАЧКА“
во индексот.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се спречи ненадејното тргнуванье
на Вашето возило, не ги оставајте
предните тркала во права положба кога
паркирате на брдо.
• Завртете ги тркалата настрана од
патот и активирајте ja рачната
кочница доколку се паркирате
на удолница.
• Завртете ги тркалата накај патот
и активирајте ja рачната кочница
доколку се паркирате на угорнина.
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОЕКОНОМИЧНО
ВОЗЕЊЕ
Економијата на горивото многу зависи од
Вашиот стил на возенье.
Како возите, каде возите и кога возите ќе
има ефект на тоа колку километри можете
да минувате со еден литар гориво.
За да се постигне максимална
економичност со горивото:

_
_
_
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• Забрзувајте пополека
• Избегнувајте непотребно чеканье
со запален мотор.
• Одржувајте го моторот да биде секогаш
исправен.
• Не го турирајте моторот.
• Користете го клима уредот, единствено
кога е неопходно.
• Намалете ja брзината кога возите по
лоши патишта.
• Одржувајте ги гумите напумпани
на препорачаниот притисок.
• Одржувајте безбедно растојание од
други возила за да избегнете судир при
нагли запираньа. Ова исто така ќе
го намали литењето на плочките
за сопиранье и на облогата.
• Не носете непотребен товар.
• Не ja задржувајте ногата на сопирачките
додека возите.
• Почитувајте го планот за одржување
во прирачникот за сервисирање
и спецификациите во ова упатство.
ОПАСНО ВОЗЕЊЕ
Кога е присутно опасно возенье поради
вода, снег, мраз, кал, песок или слични
услови:

• Намалете ja брзината и возете
внимателно оставајќи доволно
растојание за сопиранье.
• Избегнувајте нагли маневри кога
сопирате, вртите со воланот
или забрзувате.
• Кога сопирате, притиснете ja педалата
лесно, со движење нагоре-надолу
се додека возилото запре, освен ако не
е опремено со ABS. За возила со ABS,
притиснете цврсто на педалата
за сопиранье и заобиколете ја секоја
опасност.
• Доколку сте заглавиле во снег, кал
или песок, користете 2-ра брзина за да
избегнете вртенье на предните тркала.
• Користете песок, синџри за гуми
или други нелизгави материјали под
предните тркала за да се обезбеди
влечење кога сте заглавени во мраз, снег
или кал. Видете под „ОСЛОБОДУВАЊЕ
НА ВАШЕТО ВОЗИЛО СО НИШАЊЕ“
во индексот за повеќе информации.
ЛИЗГАЊЕ
Ако Вашето возило се лизга на влажен
коловоз, не можете да го контролирате
Вашето возило, зашто има малку
или никакво лепење помеѓу гумите и патот.

Лизгањето може да настане зависно од
условите на коловозот, шарата
и притисокот на Вашите гуми и брзината
на Вашето возило. Ова е многу опасно.
Најдобар начин за спречување
на лизгањето е да се намали брзината
на Вашето возило и да бидете претпазливи
кога сметате дека коловозот е доволно
влажен.
ВОЗЕЊЕ НИЗ ДЛАБОКА ВОДА
Кога треба да преминете преку длабока
вода, морате да проверите дали водата
е премногу длабока. Доколку возите
премногу брзо по длабоката вода, таа може
да навлезе во Вашиот мотор преку доводот
за воздух, предизвикувајќи сериозна штета.

9 ВНИМАНИЕ
Пред да се обидете да возите по длабока
вода секогаш следете ги следните
препораки:
• Не возете преку водата ако
длабочината е малку помала од
висината на подвозјето на Вашето
возило.
• Возете нajcnopo што можете
со високи вртежи (RPM)
во најмалата брзина.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–27

ВЛЕЧЕЊЕ НА ПРИКОЛКИ
Вашето возило е дизајнирано пред се да
биде патничко возило, затоа влеченьето
на приколка ќе влијае врз употребата,
кршливоста, трајноста на возилото
и економијата на горивото.
Вашата сигурност и задоволство зависат од
правилната употреба на вистинската
опрема. Исто така, треба да го избегнувате
преоптоварувањето и друга несоодветна
употреба.
Максималниот товар што можете да
го влечете со Вашето возило зависи од
Вашите специјални потреби и од тоа каква
дополнителна опрема е инсталирана
во возилото. Пред да се обидете да влечете,
внимавајте опремата да е правилно
вградена во Вашето возило.
Вашиот овластен Chevrolet механичар ќе Ви
помогне да набавите и инсталирате опрема
за влечење кoja ќe им одговара на Вашите
потреби.

ГЕОМЕТРИСКАТА ПОЛОЖБА НА
ВЛЕЧНАТА ТОПКА И НА ТОЧКИТЕ
ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА
ВЛЕЧНАТА ОПРЕМА. (Единица : мм)

* Максимално дозволено надвисење.

ТОВАРЕЊЕ НА ПРИКОЛКАТА
За правилно товаранье на Вашата приколка,
Вие мора да знаете дека треба да ja мерите
целосната тежина на грлото за влеченье.
Целата тежина на приколката е еднаква
на тежината на приколката плус тежината
на товарот во неа. Можете да ja измерите
бруто тежината на приколката со ставање
на целосно натоварената приколка на вага
за возила.
Тежината на влечниот механизам
на приклучокот е всушност тежината кoja
го притиска грлото на приколката кон
куката на возилото кога е целосно
натоварена и при висина на кoja ќе биде
закачена на возилото. Оваа тежина може да
се мери и со вага за луге.
Тежината на товарената приколка (целата
тежина) не смее никогаш да ги надмине
специфицираните вредности.
Максимално дозволена тежина на куката
е 75 кг.
Дозволениот товар на приклучокот
е валиден за оценки до 12%.
Кога приколката е прикачена, дозволената
тежина на задната оска за целосно
товареното влечно возило (вклучувајќи ги
и патниците) не смее да се надмине.

_
_
_
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9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Целосната тежина на возилото
со приколката не смее да го надмине
нивото на бруто тежината на возилото.
Вкупната бруто тежина на возилото
е тежината на возилото, возачот,
патниците, багажот или товарот, плус
тежината на влечната кука
и вертикалната оптовареност
на приколката.
Максимални граници на товар
(парче: кг)
Тип

2.0
DOHC

рачен
менувач

Автоматски
менувач
со 6 БРЗИНИ
2.5
Автоматски
менувач
DOHC
со 6 БРЗИНИ
рачен
менувач
2.0
Дизел Автоматски
менувач
со 6 БРЗИНИ

Со сопирачки
Без
сопирачки
Со сопирачка

Караван / Вертикална
приколка
тежина
1,700
75
700

75

1,700

75

Без сопирачка

700

75

Со сопирачка

1,700

75

Без сопирачка

700

75

Со сопирачка
Без сопирачка
Со сопирачка

1,700
700
1,200

75
75
75

Без сопирачка

700

75

Дадените тежини на приколката
се однесуваат за надморски висини до
1000 м.
На повисоки места, моќноста
на моторот ќе опадне така што не ќе
може дозволената тежина
на приколката да биде целосно
искористена на планински терен.
• Над 1000 м надморска височина,
максимално дозволените
оптоварености за приколката треба
да се намалат за 10 % на секои
понатамошни 1000 м во висината.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Неправилно товарење и ветришта од
страна, разминуванье со големи
камиони на нерамни патишта, може да
предизвика занесување на приколката
или одвојување на истата од возилото.
• Наместете го товарот правилно
со распределување на товарот
во приколката.
• Проверете ja тежината врз куката
и тежината на приколката посебно.
• Проверете ги максимално
дозволените влечни капацитети кaj
службите за регистрирање во секоја
држава или подрачие.
СОПИРАЧКИ НА ПРИКОЛКАТА
Доколку караванот/приколката користи
сопирачки, треба да ги следите сите
упатства од производителот. Никогаш не
го менувајте системот за сопирање
на Вашето возило.
СВЕТЛА НА ПРИКОЛКАТА
Проверете дали Вашата приколка има
светла кои се неопходни во Вашата држава.
Секогаш проверете ja исправноста на сите
светла пред да почнете со влеченье.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–29
ГУМИ
Кога влечете приколки, внимавајте гумите
да бидат соодветно напумпани според
податоците за притисокот кои се наоѓаат
на налепницата на прагот на возачката
врата.
БЕЗБЕДНОСНИ СИНЏИРИ
Секогаш закачете го безбедносниот синџир
помегу Вашето возило и приколката.
Префрлете го безбедносниот синџир под
грлото на приколката, за да не падне
доколку грлото се одвои од куката. Следете
ги препораките на производителот како
правилно да се намести безбедносниот
синџир. Секогаш оставете малку синџир
за да може да се врти целосно. Никогаш не
дозволувајте безбедносниот синџир да
се влече по патот.
ТЕЧНОСТ ЗА СОПИРАЧКИТЕ
Променете ja течноста за сопирачките
на секои 15.000 км под следните околности:
• Често влечење на приколката.
• Возенье по брдовит или планински
терен.
ТЕЧНОСТ ЗА АВТОМАТСКИОТ
МЕНУВАЧ
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во сервисното упатство.

СОВЕТИ ЗА ВЛЕЧЕЊЕ
При влеченье на приколка, Вашето возило
ќе се однесува различно од нормалните
услови на возеньето.
Секогаш преземете ги следниве мерки
на безбедност:
• Вежбајте вртенье, сопиранье и возенье
наназад пред да почнете со влеченье
во coo6paќajoт. He влечете
во cooбpaќajoт додека не сте сигурни
дека го управувате возилото
и приколката безбедно.
• Пред да почнете со возенье, проверете ja
исправноста на сите светилки.
• Не возете побрзо од 80 км/час
или дозволените брзини, односно она
кoja е помала брзина од двете.
• Кога возите на нагорнина не возете
повеќе од 30 км/час во прва брзина
или 50 км/час во втора брзина.
• Внимавајте да имате доволно простор
кога вртите за да избегнете нагли
свртуваньа.
• Избегнувајте нагло стартуванье,
забрзуванье или запиранье.
• Избегнувајте нагли вртеньа или промени
на ленти.
• Секогаш возете го возилото со средна
брзина.

• Секогаш имајте некој да Ви помага при
движење наназад.
• Оставете доволно растојание
за сопиранье.
• Растојанието за сопирање се зголемува
кога влечете приколка.
• Намалете ja брзината и сменете
во помала брзина пред стрмни спуштање
или долготрајни движења на надолнина.
• Избегнувајте да ja држите педалата
за сопиранье притисната многу долго
или многу често, за да не се прегреат
сопирачките и да не се намали нивната
ефикасност.
• Секогаш блокирајте ги тркалата
на возилото и на приколката кога
паркирате. Затегнете ja рачната
сопирачка цврсто.
• Паркираньето не е препорачливо
на стрмни коловози.
Вие навистина не би требало да
го паркирате Вашето возило со приколка
на брдо.
Доколку нешто тргне наопаку,
на пример да се откачи грлото
на приколката, лугето можат да бидат
повредени, а возилото и приколката
оштетени.

_
_
_

3–30 ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО
• Доколку нeкoj ги вади блокирачките од
тркалата и стои позади приколката, може
да биде повреден. Доколку Вашите
сопирачки на приколката се лизнат,
приколката може да се преврти наназад.
Внимавајте лицето што ги вади
предметите за блокиранье на тркалата да
биде застанат на страна од приколката.
• Обрнете внимание на напатствијата од
производителот на приколката.
ВОЗЕЊЕ НА СТРМНИНИ
Намалете ja брзината и сменете во помала
брзина пред стрмни спуштења
или долготрајни движења на надолнина.
Доколку не постапите на овој начин, ќе
треба да ги користите сопирачките толку
често што ќе се загреат и нема да работат
ефикасно.
При долги нагорнини, префрлете во помала
брзина и намалете ja брзината на 70 км/час
за да се намали можноста од прегревање
на моторот или менувачот.
ПАРКИРАЊЕ НА БРДА
Навистина немојте да го паркирате Вашето
возило со закачена приколка на брдо.
Доколку нешто тргне наопаку, на пример да
се откачи грлото на приколката. Луѓето
можат да бидат повредени а возилото
и приколката да бидат оштетени.

Но, ако некогаш морате да паркирате
на брдо или височинка, еве како да
го направите тоа:
1. Притиснете на педалата за сопирање,
но се уште не го ставајте менувачот
во Р (паркинг) за автоматски менувач
или во брзина за рачен менувач.
2. Нека стави некој клин под тркалата
на приколката.
3. Кога се поставени клиновите пуштете
ja педалата за сопиранье се додека
клиновите не го преземат товарот.
4. Повторно притиснете на педалата
за сопиранье. Потоа активирајте ja
рачната кочница и потоа префрлете
во Р (паркинг) за автоматски менувач.
Прва брзина или рикверц за рачен
менувач.
5. Отпуштете ja рачната кочница.
КОГА СТЕ СПРЕМНИ ДА ИЗЛЕЗЕТЕ
ПО ПАРКИРАЊЕТО НА БРДО
1. Притиснете и држете ja педалата
за сопиранье додека:
• Го палите моторот
• Ставате во брзина и
• Отпуштете го рачниот сопирач.
2. Отпуштете ja педалата за сопиранье.

3. Возете пополека додека приколката
се ослободи од клиновите.
4. Запрете за да некој ги земе клиновите.
ОДРЖУВАЊЕ ПРИ ВЛЕЧЕЊЕ
ПРИКОЛКА
Вашето возило ќе има потреба почесто од
сервис кога влечете приколка. За повеќе
информации видете го планот
за одржување во прирачникот
за сервисирање. Работите кои се особено
важни при влеченье на приколка
се течноста во автоматскиот менувач (не
го преполнувајте), маслото за моторот,
ремени, систем за ладенье, течност
во сопирачките и наместеноста
на сопирачките. За поединечни
информации побарајте во содржината
на ова упатство а индексот на содржината
ќе ви помогне да ги најдете бргу. Доколку
влечете приколка, добра идеја е да
го погледнете овој дел пред да тргнете
на пат.
Проверете од време на време за да видите
дали сите точки на врзуванье и синџирите
се добро прицврстени.

ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО 3–31

ИЗДУВНИ ГАСОВИ
(ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД)
Издувните гасови содржат јаглерод
моноксид (CO) којшто е безбоен и нема
мирис. Подолго изложуванье на СО може
да доведе до онесвестуванье и смрт.
Кога и да се посомневате дека издувните
гасови влегуваат во возилото, веднаш
однесете го Вашето возило кaj механичар.
Ви го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се избегне навлегување на СО
во Вашето возило, проверете
го системот за издувни гасови и телото
според следниве препораки:
• При секое менуванье на масло.
• Кога и да почуствувате промена
на звукот на системот на издувни
гасови.
• Доколку системот за издувни гасови,
подвозјето или задната страна
на возилото се оштетени
или кородирани.
• Не го палете моторот во затворени
простории, како гаражи. Однесете
го возилото на отворено.
(Продолжение)

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
(Продолжение)
• Не седете подолго време
во паркираното возило додека
моторот работи.
• Кога возилото е запрено на отворен
простор за неодредено време, ставете
ја вентилацијата во функција „свеж
воздух“ за да внесува внатре свеж
воздух однадвор. (Видете под
„КРУЖЕЊЕ НА ВОЗДУХОТ“
во индексот)
• Не возете додека капакот
на багажникот или задната врата
е отворена. Доколку возеньето
со отворен багажник е неопходно,
затворете ги прозорците, вклучете
го системот за вентилација
во функција „свеж воздух“
и вентилаторот на наjголема брзина.
(Видете под „КРУЖЕЊЕ НА
ВОЗДУХОТ“ во индексот)

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА
ТЕХНОЛОГИЈА КОЈА СОЗДАВА
ТРЕНД
Кога се развиваше и произведуваше
Вашето возило, такви материјали
користевме кои не се штетни за животната
средина и што воглавно се рециклираат.
Методите за производството на Вашето
возило исто така биле компатибилни
со екологијата.
Рециклирањето на отпадоците при
производството ја држи циркулацијата
на материјалите затворена. Со намалување
на потребите за вода и енергија исто
придонесува за конзервирањето
на природните ресурси.
Високо развиениот дизајн значи дека
вашето возило на крајот од своето
функционирање може лесно да
се демонтира и индивидуалните материјали
да се селектират за понатамошна нова
употреба.
Материјалите како азбест и кадмиум не
се употребуваат. Рефригерантот во клима
уредот не содржи CFC.

_
_
_

3–32 ВОЗЕЊЕ НА ВАШЕТО ВОЗИЛО
ДЕМОНТИРАЊЕ НА ВОЗИЛОТО НА
КРАЈОТ НА НЕГОВИОТ РАБОТЕН
ВЕК
Информации за рециклирањето на возилата
на крајот од нивниот работен век се наоѓаат
на http://www.chevroleteurope.com

____

_
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4–2 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ

ОТВОРИ ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ
Странични отвори
Можете да го насочувате воздухот преку обата
странични воздушни отвори, коишто може да
се регулираат, кон едната страна на предниот
патнички простор или кон страничните
прозорци.

1. Страничен воздушен отвор
2. Отвор за одмрзнување
на шофершајбната
3. Средиштен отвор

Отвори за одмрзнување на шофершајбната
Отворите за одмрзнување на шофершајбната
го насочуваат воздухот кон шофершајбната.
Средишни отвори
Можете да ја контролирате насоката
на воздухот преку обата средишни
воздушни отвори коишто може да
се дотераат.

4. Воздушен отвор на подот
5. Одмрзнувачки воздушен отвор
за прозорецот на предната врата

Воздушни отвори на подот
Воздушните отвори во подот го насочуваат
воздухот кон предниот предел на нозете.
Одмрзнувачки воздушни отвори
за прозорецот на предната врата
Одмрзнувачките воздушни отвори
за прозорецот на предната врата го насочуваат
воздухот кон страничните прозорци, особено
близу до надворешното огледало.
Задни воздушни отвори во подот
Разладен или стоплен воздух патува кон
задниот долен простор низ цевките под
предните седишта.
За да ги затворите страничните отвори
за проветрување
Свртете го тркалцето над секој одвод од
отворите за проветрување надолу докрај
за да се блокира протокот на воздухот
преку отворите.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 4–3

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1. Копче за контролирање
на температурата.
2. Копче за контролирање
на вентилаторот.
3. Копчиња за режимот на распределбата
на воздухот.
4. Копче за клима уредот (А/С).

Видете под „КЛИМАТИЗАЦИЈА“
подоцна во ова поглавје.
5. Копче за кружење на воздухот/довод
на надворешниот воздух.
6. Копче за одмрзнување на задниот
прозорец и на страничните
ретровизори.

КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛА НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
Копчето за контрола на температурата ja
контролира температурата на воздухот кој
доаѓа преку вентилацијата.
Завртете го копчето на сино за ладен, а
на црвено за топол воздух.

_
_
_
_

КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛА НА
ВЕНТИЛАТОРОТ
Вие можете да го контролирате нивото
на воздух koj ќе помине преку системот
за вентилациа, преку вртенье на копчето
за брзина на вентилацијата. Завретете
го копчето во правец на стрелката
на часовникот за зголемуванье на брзината
на вентилацијата, а за намалуванье
на брзината завртете обратно од стрелката
на часовникот.

4–4 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ
Копчето за контрола на вентилаторот може
да се дотера од положбата за исклучување
се до степен 4.

КОПЧИЊА ЗА РЕЖИМОТ ЗА
РАСПРЕДЕЛБА НА ВОЗДУХОТ
Наместете ги копчињата за распределба
на воздухот на режимот во кoja сакате да
биде насочен протокот на воздухот.

Копчињата за распределба на воздухот
може да бидат наместени во една од петте
положби:

Предна ( )
Оваа поставка го насочува воздухот преку
средишните и страничните отвори
за проветрување.

Двојно ниво ( )
Го насочува воздухот во две насоки.
Половина од воздухот преку отворите
во подот, а остатокот преку средишните
и страничните отвори за проветрување.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 4–5
Под ( )
Го насочува поголемиот дел од воздухот
преку подните отвори за вентилациіа. Овој
режим исто така го насочува воздухот преку
задните отвори. Одржувајте го просторот
околу предното седиште чист, за да не
се попречува циркулираньето на воздухот
кон задните седишта.

Под/Одмрзнување ( )
Овој режим го насочува воздухот кон
воздушните отвори за одмрзнување
на шофершајбната, кон воздушните отвори
за одмрзнување на прозорците на предните
врати и кон воздушните отвори во подот.

Одмрзнување ( )
Го насочува воздухот преку отворите
за одмрзнување на шофершајбната
и на прозорците на предните врати.

_
_
_
_

КОПЧЕ ЗА РЕЖИМОТ ЗА КРУЖЕЊЕ
НА ВОЗДУХОТ
Притиснете го копчето кога возите
во прашливи услови или за да избегнете
сообраќајно загадување или надворешни
гасови, и кога е потребно брзо ладење
или греење на патничката кабина.
Индикаторната сијалица ќе се вклучи
и внатрешниот воздух ќе биде
рециркулиран.

4–6 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ
Со повторно притисканье на копчето
за рециркулиранье ќе се внесе воздух од
надвор во патничката кабина.
Индикаторната сијалица ќе се исклучи.

ЗАБЕЛЕШКА

9 ВНИМАНИЕ

Понекогаш можете да забележите капки
од вода под моторниот простор по
возење со вклучена климатизација. Ова
е нормално, затоа што Вашиот клима
уред ja влече влагата од воздухот.

Користењето на Вашиот систем
за климатизација (А/C) додека возите
по долги угорници или во густ
сообраќај може да го прегрее моторот.
(Видете под „ПРЕГРЕВАЊЕ“
во индексот).
• Гледајте го мерачот
на температурата.
• Исклучете го клима уредот доколку
мерачот покажува прегревање
на моторот.
Возилото може да се оштети.

ЗАБЕЛЕШКА
Затоа што компресорот од ситемот
за ладење ja дели силата на моторот, ќе
забележите мала промена во моќноста
и капацитетот на моторот при
работењето на компресорот.
Вашите прозорци може да се заматат при
користенье на копчето за рециркулациіа
подолго време. Доколку ова се случи,
притиснете го копчето за рециркулациіа
за надворешниот воздух.

КЛИМАТИЗАЦИЈА
Единицата за разладување на клима уредот
(А/С) го лади и прочистува воздухот
во Вашето возило од влага, прав и полен од
надворешниот воздух.
Дури и кога (А/С) е вклучен, Вашето возило
ќе го намали топлиот воздух доколку
го ставите копчето за контрола
на температурата на топло.

КОПЧЕ ЗА КЛИМА УРЕД (А/С)

За вклучување на клима уредот:
1. Запалете го моторот.
2. Притиснете го А/С копчето.
(Индикативната сијалица ќе се вклучи
за да потврди дека клима уредот
работи)
3. Наместете ја брзината на вентилаторот

ЗАБЕЛЕШКА
Клима уредот нема да работи кога
копчето за контрола на вентилаторот
е исклучено.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 4–7
За вклучување на клима уредот:
Притиснете го А/С копчето повторно.
(Индикативната сијалица ќе се вклучи за да
потврди дека клима уредот не работи)
ЛАДЕЊЕ
Максимално ладење
За постиганье на максимално ладенье при
топло време и кога Вашето возило било
подолго време на сонце:
1. 1. Отворете ги малку прозорците за да
избега топлиот воздух.
2. Вклучете го копчето за клима уредот
(А/С). (Индикативната сијаличка
се вклучува)
3. Вклучете го копчето за рециркулација.
(Индикативната сијаличка се вклучува)
4. Притиснете го копчето за режимот
FRONT (преден) ( ).
5. Завртете го копчето за контрола
на температурата до кpaj на сино
за ладенье.
6. Завртете го копчето за контрола
на брзината на вентилаторот
на најбрзо.

Нормално ладење
1. Вклучете го копчето за клима уредот
(А/C). (Индикативната сијаличка
се вклучува)
2. Притиснете го копчето за кружење
на воздухот. (Сијаличката се пали)
3. Притиснете го копчето FRONT
(напред) ( ) или BI-LEVEL (двојно
ниво) ( ).
4. Завртете го копчето за контрола
на температурата на сино за ладење.
5. Завртете го копчето за контрола
на брзината на вентилаторот
на саканата брзина.

ГРЕЕЊЕ
Максимално греење
Користете го максимално греењето за брзо
греенье на патничката кабина. Не
го користете подолго време, зашто
внатрешниот воздух може да стане тежок
и прозорците може да се заматат. При
чистење на прозорците, исклучете
го копчето за рециркулациjа, за да влегува
свеж воздух внатре во возилото.
За максималното греење:

1. Исклучете го копчето за клима уредот
(А/С). (Сијаличката се гасне)
2. Притиснете го копчето за кружење
на воздухот. (Сијаличката се пали)
3. Притиснете го копчето BI-LEVEL
(двојно ниво) ( ) или FLOOR (под)
( ).
4. Завртете го копчето за контрола
на температурата докpaj во црвеното
поле за греење.
5. Завртете го копчето за контрола
на брзината на вентилаторот
на најбрзо.
Нормално греење
1. Исклучете ја климатизацијата (А/С).
(Сијаличката се гасне)
2. Исклучете го кружењето на воздухот.
(Сијаличката се гасне)
3. Притиснете го копчето FLOOR (под)
( ) или BI-LEVEL (двојно ниво) ( ).
4. Завртете го копчето за контрола
на температурата на црвено за греење.
5. Завртете го копчето за контрола
на брзината на вентилаторот
на саканата брзина.

_
_
_
_

4–8 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ

ПРОВЕТРУВАЊЕ
Двојно ниво
Користете го ова подесување за ладни, но
сончеви денови. Топлиот воздух ќе оди кон
подот, а ладниот надворешен воздух ќе оди
кон Вашиот горен дел од телото.
За користење она ва подесување:
1. Исклучете го копчето
за рециркулација. (Сијаличката
се гасне)
2. Притиснете го копчето BI-LEVEL
(двојно ниво) ( ).
3. Наместете го копчето за температура
кон саканата температура.
4. Завртете го копчето за контрола
на брзината на вентилаторот
на саканата брзина.
Проветрување
За да го насочите воздухот преку
средишните и страничните воздушни
отвори:
1. Исклучете ја климатизацијата (А/С).
(Сијаличката се гасне)
2. Исклучете го кружењето на воздухот.
(Сијаличката се гасне)
3. Притиснете го копчето FRONT
(напред) ( ) или BI-LEVEL (двојно
ниво) ( ).

4. Завртете го копчето за контрола
на температурата на синото поле
за ладење.
5. Завртете го копчето за контрола
на вентилаторот на саканата брзина.

ОДМРЗНУВАЊЕ И
ОДМАГЛУВАЊЕ
Можете да го корисите одмрзнуваньето
со вклучен клима уред или невклучен
клима уред. За одмрзнување
на шофершајбната:
1. Наместете го режимот за кружење
на воздухот на режимот
за надворешниот воздух (Сијаличката
се гасне) и притиснете го копчето
DEFROST (одмрзнување) ( ).
2. Завртете го копчето за контрола
на температурата на црвено за топол
воздух.
3. Завртете го копчето за контрола
на вентилаторот на најбрзо за брзо
одмрзнување.

ЗАБЕЛЕШКА
Вклучете го клима уредот заради
поголема ефикасност при
одмрзувањето

ЗАБЕЛЕШКА
Климатизацијата автоматски
се вклучува во некои модели
за подобрување на ефикасноста
на одмрзнувањето кога ќе го одберете
режимот DEFROST (одмрзнување) ( )
или FLOOR/DEFROST (под/
одмрзнување ( ).
За да се чува шофершајбната чиста и да
се насочи топол воздух преку подот,
притиснете го копчето FLOOR/DEFROST
(под/одмрзнување) ( ).

9 ВНИМАНИЕ
Разликата помеѓу надворешниот воздух
и температурата на шофершајбната
може да ја замагли истата,
попречувајќи го Вашиот поглед
нанапред.
• Не го користете FLOOR/DEFROST
(под/одмрзнување) ( ) или DEFROST
(одмрзнување) ( ) при екстремно
влажно време кога копчето
за контрола на температурата
е наместено на синото поле.
Ова може да предизвика сообраќајна
незгода, кoja може да го оштети Вашето
возило и да ве повреди.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 4–9

ДОПОЛНИТЕЛНО ГРЕЕЊЕ*
(САМО НА ДИЗЕЛ)
Дополнителниот грејач е електричен вид
на воздушно греење, и инсталиран е во
модулот на климатизацијата. Уредов
го подобрува дејството на греењето
со зголемување на температурата
на воздухот што протекува во патничката
кабина.

АВТОМАТСКА КОНТРОЛА НА
КЛИМАТИЗАЦИЈАТА*
ОПШТ ОПИС
Системот за полно автоматска контрола
на температурата (FATC) ја контролира
внатрешната температура во Вашето
возило автоматски. Ќе ја достигне саканата
температура кога ќе изберете AUTO модус.
Саканата температура е контролирана од
сигнализаторот на внатрешен сензор,
сигнализаторот за температурата
на воздухот во цевките, сигнализаторот
на сончев сензор и сигнализаторот
на сензор за околната температура.

9 ВНИМАНИЕ
Ако FATC сијаличката трепка
5 секунди со прекини од 0,5 секунди
непосредно по палењето на моторот,
климатизацијата има неисправност.
• Контактирајте со механичар колку
што може поскоро. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
Сензор од сончева светлина
Сензорот за сончева светлина се наоѓа пред
отворите за одмрзнување
на шофершајбната.
Овој сензор ја чувствувуа сончевата
светлина при работење во AUTO модус. Не
покривајте го сензорот за сончева светлина
за да не добиете погрешна информација.

Сензор од температурата
Информацијата за температурата добиена
од внатрешниот простор на Вашиот
автомобил се употребува
за определувањето на критериумите
во системот на вентилација при работење
во AUTO модус.

_
_
_
_

9 ВНИМАНИЕ
Не поставувајте налепници над
сензорите за температура, бидејќи тоа
може да го ослабне нивното
функционирање.

4–10 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1. Копче за кружење на воздухот
2. Копче за контрола на брзината
на вентилаторот
3. Копче OFF (исклучување)
4. Копче за контрола на температурата
5. Копче Auto

6.
7.
8.
9.
10.

Копче MODE (режим)
Копче за климатизацијата (А/С)
Копче за одмрзнување
Прекинувач за одмаглување
Копче за довод на надворешниот
воздух

АВТОМАТСКА КОНТРОЛА НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
Кога го користите Вашиот FATC во AUTO
модус, единствената работа којашто Вие ќе
морате да ја направите е подесување
на температурата според Вашиот избор.
AUTO копче
Кога AUTO копчето е вклучено,
внатрешната температура ќе биде
контролирана автоматски за да ја постигне
саканата температура претходно наместена.
Системот ќе го контролира автоматски
модусот на дистрибуција на воздухот,
клима уредот и функциите
на рециркулацијата.
Сијаличката за режимот AUTO
(автоматски) ќе се појави на екранот
на информативниот систем за возачот.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 4–11
За да ја наместите саканата
температура
Завртете го копчето за температура до
појавување на саканата температура.
Во правец на стрелките на часовникот:
Саканата температура ќе се зголемува
со 0,5 °Ц.
Обратно од правецот на стрелките
на часовникот: Саканата температура ќе
се намалува со 0,5 °Ц.
Можете да ја наместите саканата
температура според Вашиот избор помеѓу
18 °Ц и 32 °Ц.

ЗАБЕЛЕШКА
Кога саканата температура е наместена
или на „HI“ (максимална) или на „Lо“
(минимална), вентилаторот работи
продолжително со најголема брзина,
дури откако внатрешната температура
ќе ја достигне претходно наместената
температура.

Сијаличката за климатизацијата или A/C
ќе светне кога климатизацијата е вклучена.
Притиснете го копчето за клима уредот
(A/C) повторно за да го исклучите истиот,
или притиснете го OFF копчето за да
го исклучите целиот систем.
Видете под „КОПЧЕ ЗА
КЛИМАТИЗАЦИЈАТА (A/C)“ порано
во ова поглавје.

За да го исклучите системот, притиснете
го OFF копчето.

РАЧНА КОНТРОЛА
Копче за клима уред (А/С)
Го вклучува и исклучува клима уредот.
AUTO модусот е исклучен и индикаторот
ќе се исклучи кога ќе се притисне ова копче.

Менување на режимот за распределбата
на воздухот
Ако MODE копчето се притисне, AUTO
модус е исклучен и дистрибуирањето
на воздух модусот ќе се менува според
следниот редослед.
FRONT (напред) ( ) → BI-LEVEL (двојно
ниво) ( ) → FLOOR (под) ( ) → FLOOR/
DEFROST (под/одмрзнување) ( )

_
_
_
_

4–12 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ
Видете под „КОПЧЕ ЗА РЕЖИМОТ ЗА
РАСПРЕДЕЛБА НА ВОЗДУХОТ“ порано
во ова поглавје за повеќе информации.

Видете под „КОПЧЕ ЗА РЕЖИМОТ ЗА
КРУЖЕЊЕ НА ВОЗДУХОТ“ порано во ова
поглавје.

Копче за режимот за кружење
на воздухот
Избере или надворешен воздух
или рециркулиран внатрешен воздух.

Копче за довод на надворешниот воздух
Во режимот за довод на надворешниот
воздух,воздухот влегува во возилото
однадвор и се загрева или се лади според
избраната функција.

Копче за контрола на брзината
на вентилаторот
Дотерајте ја брзината на вентилаторот
со вртење на ова тркалце, во правец
на стрелките на часовникот за поголема
и обратно од правецот на стрелките
на часовникот за помала брзина.
Режимот AUTO се откажува кога се заврти
ова тркалце.

ОДМРЗНУВАЊЕ
Притиснете го копчето DEFROST
(одмрзнување) ( ) за одмрзнување
на шофершајбната.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 4–13
Рециркулација модус се изменува
за надворешен воздух и клима уредот
е вклучен. Климатизацијата може да
се исклучи со притиснување на копчето
A/C без да се откаже режимот
за одмрзнување.
Наместете ја брзината на вентилаторот
користејќи го копчето за контрола
на вентилаторот.
Овој режим може да се откаже со повторно
притискање на копчето за одмрзнување,
копчето за климатизацијата (А/C), копчето
за режимот за распределба на воздухот
или копчето AUTO.
Видете под „ОДМРЗНУВАЊЕ И
ОДМАГЛУВАЊЕ“ порано во ова поглавје.

ЕКРАН НА НАДВОРЕШНАТА
ТЕМПЕРАТУРА
Надворешната температура е секогаш
прикажана во DIC. Видете под „ЦЕНТАР
ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ВОЗАЧОТ“
во индексот.

1. Притискајте го копчето SET
(поставување) на центарот
за информирање на возачот подолго од
2 секунди. Единицата за температурата
ќе затрепка.
2. Притиснете го копчето ▲ или ▼ за да
ја измените единицата
на температурата (°Ц ↔ °Ф).

СОВЕТИ ЗА РАКУВАЊЕ СО
СИСТЕМОТ ЗА
ПРОВЕТРУВАЊЕ

Сензорот за температурата се наоѓа до
предниот браник.
Поради неговата положба топлината од
патот или од моторот може да влијае
на покажаната температура при бавно
возење или застанување.
МЕНУВАЊЕ НА ЕДИНИЦАТА НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
За да ја измените единицата
на температурата, сторете ги следниве:

Доколку Вашето возило било паркирано
на директно сонце, отворете ги прозорците
пред да го вклучите клима уредот А/С.
За одмрзнуванье на замаглените прозорци
во влажно време при висока влажност
на воздухот, намалете ja влажноста
користеjќи го клима уредот A/C.
Вклучете го клима уредот на неколку
минути, барем еднаш неделно, дури
и во зима кога клима уредот не се користи
често. Ова одржува правилно
подмачкуванье на компресорот
и на дихтувањето и ќе го зголеми рокот
на траење на системот.
Возење со тргни-застани, може да ja намали
ефикасността на клима уредот.

_
_
_
_

4–14 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ
Компресорот на клима уредот не работи
кога копчето за контрола на вентилаторот
е исклучено.
Доклку Вашето возило е опремено
со филтер на клима уредот, потребно
е правилно одржување. Видете под
„ФИЛТЕР НА КЛИМАТИЗАЦИЈАТА“
во индексот. Oвој филтер ги отстранува
поленот и другите преносни надразнувачи
од надворешниот воздух кои се вовлекуваат
внатре во Вашето возило.

ЗАБЕЛЕШКА
Користете соодветно средство
за ладење.

9 ВНИМАНИЕ
Системите за контрола
на климатизацијата ги сервисира само
обучен персонал. Неправилните методи
на сервисирањето може да
предизвикаат човечки повреди.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 4–15

RDS РАДИО И ЦД ПЛЕЕР
Пред да го користите уредот првпат, Ве
молиме да ги прочитате овие напатствија
внимателно.

9 ВНИМАНИЕ
Безбедноста при возење има апсолутен
приоритет. Ракувајте со Вашето радио
во автомобилот само ако патните
и сообраќајните услови Ви
го овозможуваат тоа. Запознајте
се со уредот пред да тргнете на пат.
Кога сте внатре во Вашето возило,
секогаш би требало да можете да ги
слушнете сирените на полицијата,
на противпожарната служба
и на брзата помош на време. Затоа
наместете ја гласноста на тоа што
го слушате на разумно ниво.

9 ВНИМАНИЕ
Аудио системот може да се оштети кога
се пали возилото со кабли за палење.
Изклучете го системот.

_
_
_
_

4–16 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ
1. [POWER] (напојување)
Кога напојувањето е вклучено (ON):
Кратко притиснување: Ја вклучува
и исклучува функцијата
за стишување.
Долго притискање: Го исклучува
напојувањето на уредот.
Кога напојувањето е исклучено (OFF):
Притиснувањето на копчето
за напојување го вклучува (ON)
напојувањето.
2. [VOLUME] (гласност)
Дотерување на гласноста
и дотерување на тонот во режимот
за контрола на тонот.
3. [BLUETOOTH]
Се употребува за одбирање
на функциите BLUETOOTH означени
на екранот.
4. [TP/INFO]
Кратко притиснување: Поставување
на приемот на сообраќајни
соопштенија.
Долго притискање: Ги покажува
потребните информации
за работењето во секој режим
и функција, програмите што
се емитуваат и инфорамцијата
за дискот.

5. [CD/AUX]
ГоменувааудиорежимотмеѓуЦДи AUX
6. [<<TUNE] (местење)
Во режимот за радио, ја одбира радио
станицата (местење удолу)
Во режимот за ЦД, се употребува
за брзо пребарување назад низ
песните кои се репродуцираат
7. [<<TUNE] (местење)
Во режимот за радио, ја одбира радио
станицата (местење угоре).
Во режимот за ЦД, се употребува
за брзо пребарување напред низ
песните кои се репродуцираат
8. [EJECT] (исфрлување)
Се употребува за исфрлување
на дискот од уредот.
9. Копче за функциите
Се употребува за одбирање
на функциите означени на екранот
10. [DIR]
Се употребува за вметнување на диск
во уредот
11. [|<SEEK] (пребарување)
Кратко притиснување: За
пребарување на следната повисока
станица со прием.

12.

13.

14.

15.

Долго притискање: За употереба
на автоматското зачувување.
[>|SEEK] (пребарување)
Кратко притиснување: За
пребарување на претходната пониска
станица со прием.
Долго притискање: За употереба
на автоматското зачувување.
[BAND] (бранова должина)
Го менува аудио режимот меѓу AM
и FM
[FAV] (миленици)
Се префрлува меѓу страниците од
претходно поставените канали
[MENU SOUND] (изборник за звук)
Се притиснува за одбирање на тонот,
режимите за предна/задна и лева/
десна распределба на гласноста.

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НА
НАПОЈУВАЊЕТО
Вклучување на напојувањето
Притиснете го [POWER] за да го вклучите
радиото кога е исклучено напојувањето.
Исклучено напојување
Притиснете го [POWER] и држете
го подолго од 1 секунда за да го исклучите
радиото кога е вклучено напојувањето.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 4–17
СТИШУВАЊЕ НА АУДИОТО
Притисете го [POWER] за да се стиши
аудиото кога е вклучено напојувањето.
ДОТЕРУВАЊЕ НА ГЛАСНОСТА
Свртете ја гласноста во правец на стрелките
на часовникот за да ја зголемите гласноста.
Свртете ја гласноста обратно од правецот
на стрелките на часовникот за да ја
намалите гласноста.
ДОТЕРУВАЊЕ НА АУДИОТО
Дотерување на тонот на басовите
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Bass“ (басови) и свртете го [VOLUME]
(гласност) во насока на стрелките
на часовникот или обратно од насоката
на стрелките на часовникот.
Дотерување на тоновите од средниот
обем
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
“Mid” (средни) и свртете го [VOLUME]
(гласност) во насока на стрелките
на часовникот или обратно од насоката
на стрелките на часовникот.

Дотерување на високите тонови
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Treb“ (високи тонови) и свртете
го [VOLUME] (гласност) во насока
на стрелките на часовникот или обратно од
насоката на стрелките на часовникот.
Контрола на балансот
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Bal“ и свртете го [VOLUME] (гласност)
во насока на стрелките на часовникот
или обратно од насоката на стрелките
на часовникот.
Контрола на распределбата на звукот
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Fad“ (распределба на звукот) и свртете
го [VOLUME] (гласност) во насока
на стрелките на часовникот или обратно од
насоката на стрелките на часовникот.
Претходно поставување на изборите
за EQ (еквилајзер)
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.

Притиснете го функциското копче под „P
EQ“, па се прикажува изборникот
за претходно поставување на EQ
(еквилајзер).
Притиснете го функциското копче под
режимот за претходно поставување на EQ
(еквилајзер) којшто го сакате.
За да го откажете избраниот претходно
поставен еквилајзер, притиснете го ова
[P-EQ] уште еднаш со истата постапка.
Видовите на претходно поставените
режими за EQ (еквилајзер) се POP (поп),
Rock (рок), Country (кантри), Voice (глас),
Jazz (џез), Classic (класична)

РЕЖИМ ЗА РАДИО
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
РАДИО
Притиснете го [BAND] (бранова должина)
за да го слушате радиото од друг режим.
МЕНУВАЊЕ НА БРАНОВАТА
ДОЛЖИНА
Брановата должина се менува од AM на FM
или од FM на AM секој пат кога ќе
се притисне [BAND].

_
_
_
_

4–18 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ
РАЧНО МЕСТЕЊЕ УГОРЕ/УДОЛУ
Притискајте го [<<TUNE]/[>>TUNE] за да
ја менувате фреквенцијата угоре/удолу.
Фреквенцијата се зголемува или намалува
за 1 степен секој пат кога ќе се притисне
[<<TUNE]/[>>TUNE].
ПРЕБАРУВАЊЕ УГОРЕ/УДОЛУ
Притиснете го [|<SEEK][>|SEEK] за да ја
најдете следната/претходната станица
автоматски.
МЕМОРИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ
ПОСТАВКИ НА МИЛЕНИЦИТЕ
Има 6 страници за миленици и може да
зачува најмногу 48 станици без оглед
на брановата должина AM или FM.
Може да зачува станица преку следната
постапка
Чекор 1: Побарајте ја или наместете ја рачно
станицата која ја сакате.
Чекор 2: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на [FAV].
Чекор 3: Притиснете го и држете
го функциското копче подолго од 1 секунда
под бројот каде што ја зачувувате таа
станица.
Преку горенаведената постапка 48-те
станици се зачувуваат во меморијата
за претходни поставки на милениците

ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИТЕ
ПОСТАВКИ НА МИЛЕНИЦИТЕ
Можете да ја слушате станицата зачувана
во претходните поставки на милениците
преку следната постапка.
Чекор 1: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на [FAV].
Чекор 2: притиснете го функциското копче
под бројот на претходната поставка
на милениците на којшто се чува станицата
што сакате да ја слушате.
ФУНКЦИЈА ЗА АВТОМАТСКО
ЗАЧУВУВАЊЕ
Автоматско зачувување
Притискајте го функциското копче под
[|<SEEK] или [>|SEEK] долго. Радиото ќе
го почне процесот за автоматско
зачувување и ќе зачува 12 станици
автоматски.
РАБОТЕЊЕ СО RDS
AF вклучено/исклучено
Функцијата AF го тера радиото да ја
пронаоѓа најдобрата станинца секогаш.
Притиснете го Изборникот во режимот
за радио и потоа радиото го прикажува
изборникот за радио.

И притиснете го функциското копче под
„RDS“ и потоа радиото го прикажува
изборникот за RDS.
Притиснете го функциското копче под
„AF“.
AF се вклучува или исклучува кога и да
го притиснувате ова функциско копче.
Вклучување/исклучување
на регионалната функција
Регионалната функција предизвикува
радиото да скокне на регионална станица
(Исклучување на регионалната функција)
Притиснете го Изборникот во режимот
за радио и потоа радиото го прикажува
изборникот за радио.
И притиснете го функциското копче под
„RDS“ и потоа радиото го прикажува
изборникот за RDS.
Притиснете го функциското копче под
„REG“.
Регионалните опции се вклучуваат
или исклучуваат кога и да го притиснувате
ово функциско копче.
Прием на сообраќајни соопштенија
Притиснете го [TP] за да ги слушнете
сообраќајните соопштенија од другите
станици ако ја слушате радиопрограмата.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 4–19
Откажување на приемот на сообраќајни
соопштенија
Притиснете го [TP] за да го откажете
приемот на сообраќајни соопштенија.
Пребарување на сообраќајни
станици
Притиснете го [TP]. Ако станицата нема
сообраќајно соопштение, радиото ја
пребарува следната станица која има
сообраќајно соопштение.

РЕПРОДУЦИРАЊЕ НА ЦД(-А)
Кога се вметнува секое едно ЦД, радиото ќе
се појави на екранот, и кога се става секое
ЦД, „File check“ (проверка на датотеки) ќе
се појави на екранот.
Штом почнува репродукцијата, песната
и бројот на песната ќе се појават
на екранот.
Ако се исклучи палењето или радиото
со ЦД во плеерот, истото ќе остане
во плеерот. Кога во плеерот има ЦД
и палењето е вклучено, радиото треба да
се вклучи пред да ја почне репродукцијата
на актуелното ЦД. Кога ќе се вклучат
палењето и радиото, ЦД-то ќе почне да
свири каде што запрело, ако тоа беше
последно одбраниот извор на звук.

ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 3 инчи (8 см)
со адаптерски прстен. Стандардните ЦД-а
и помалите ЦД-а се ставаат на истиот
начин.
Ако се репродуцира ЦД за запишување
(CD-R), квалитетот на звукот може да
се намали поради квалитетот на CD-R-то,
методот на запишувањето, квалитетот
на музиката којашто се снимила и начинот
на ракувањето со CD-R-то. Може да има
зголемување во прескокнувањето,
тешкотии при наоѓање песни и/или
тешкотии при ставање и исфрлање. Ако
дојде до проблемиве, проверете ја долната
површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример напукната,
скршена или изгребана, ЦД-то нема да
се пушти правилно. Ако површината
на ЦД-то е извалкана, видете под „Нега
на Вашите ЦД-а“ за повеќе информации.
Ако нема видлива оштета, пробајте
со познато добро ЦД.
Не закачувајте етикети на ЦД-то. Тие може
да се заглават во ЦД плеерот. Ако ЦД-то
е снимено на персонален компјутер
и постои потреба од етикета за опис, место
тоа обидувајте се да ја обележете горната
страна на запишаното ЦД со маркер.

_
9 ВНИМАНИЕ
Ако закачите етикета на ЦД-то,
вметнете повеќе од едно ЦД во процепот
одеднаш или се обидете да пуштите
изгребани или оштетени ЦД-а, може да
го оштетите ЦД плеерот. Кога
го употребувате ЦД плеерот, користете
само ЦД-а коишто се во добра состојба
без етикети, ставајте едно ЦД одеднаш
и чувајте ги ЦД плеерот и процепот
за ставање од туѓи материјали,
течности и отпадоци.
Ако се појави грешка на екранот, видете
под „Пораки за ЦД-то“ подоцна во ова
поглавје.
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
РЕПРОДУКЦИЈА НА ЦД-ТО
Притиснете го [CD/AUX] за да
се репродуцира дискот од друг режим.
СТАВАЊЕ ДИСК
Вметнете ЦД во процепот за ЦД
со етикетата на ЦД-то нагоре, па радиото
се вметнува во процепот автоматски
и почнува репродукцијата.

_
_
_

4–20 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ
ИСФРЛАЊЕ НА ЦД
Притиснете го [EJECT] (исфрлање), па
дискот ќе се исфрли од тацната од радиото.
Извлечете го дискот од тацната.
ПАУЗИРАЊЕ
Притиснете го [CD/AUX] за да ја паузирате
репродукцијата додека се репродуцира ЦД.
„PAUSE“ (паузирање) ќе трепка на екранот.
Притиснете го [CD/AUX] повторно за да ја
почнете репродукцијата на ЦД-то.
Ако радиото е поврзано со дополнителен
уред, тогаш функцијата за паузирање не
се вклучува.
СЛЕДНАТА/ПРЕТХОДНАТА ПЕСНА
Притиснете го [<<TUNE]/[>>TUNE], па
радиото ја почнува репродукцијата
на следната/претходната песна.
СЛЕДНАТА/ПРЕТХОДНАТА ПАПКА
Притиснете го [|<SEEK] / [>|SEEK], па
радиото ја почнува репродукцијата
на следната/претходната папка.
БРЗО ВРТЕЊЕ НАПРЕД/БРЗО
ВРТЕЊЕ НАЗАД
Притиснете го и држете го [<<TUNE]/
[>>TUNE], па радиото репродуцира брзо
напред/брзо назад.

RPT (ПОВТОРУВАЊЕ)
Притиснете го функциското копче под
„RPT“, па радиото ја репродуцира
актуелната песна бескрајно.
За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „RPT“ повторно.
RDM (ПРОИЗВОЛНО):
Притиснете го функциското копче под
„RDM“, па радиото ги репродуцира песните
произволно.
За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „RDM“
повторно.
INT (СКЕНИРАЊЕ):
Притиснете го функциското копче под
„INT“, па радиото ги репродуцира првите
неколку секунди за сите песни
последователно.
За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „INT“ повторно.

КОРИСТЕЊЕ НА ЦД СО MP3/
WMA
MP3/WMA ФОРМАТ
Ако го запишете својот диск со MP3/WMA
на персонален комјутер:

• Уверете се дека MP3/WMA датотеките
се запишани на CD-R диск.
• Не мешајте стандардни аудио и MP3/
WMA датотеки на еден диск.
• Уверете се дека секоја MP3/WMA
датотека има .mp3 или .wma
проширување. Други проширувања
на датотеки може да не работат.
• Може да се снимат датотеки со разни
фиксни или променливи брзини
на битови. Насловот на песната, името
на изведувачот и насловот на албумот ќе
бидат достапни за прикажување
со радиото кога се запишува
со употребата на ID3 етикети од
верзијата 1 и 2.
• Создајте структура на папката што
го олеснува наоѓањето на песни за време
на возењето. Организирајте ги песните
според албумите користејќи една папка
за секој албум. Секоја папка или албум
треба да содржи 18 песни или помалку.
• Гледајте да се финализира дискот кога
запишувате диск со MP3/WMA,
користејќи повеќекратни сесии. Обично
подобро е да се запише дискот одеднаш
докрај.
Плеерот ќе може да чита и репродуцира
најмногу 50 папки, 5 сесии
и 999 датотеки. Долгите имиња
на датотеки и на папки може да користат
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повеќе мемориски простор од дискот
отколку е потребно. За да заштедите
простор на дискот, сведувајте ја
должината на имињата на датотеки
и папки на минимум. Можете да
пуштите и ЦД со MP3/WMA што
се запишало без употребата на папка
со датотеки. Системот може да поддржи
најмногу 8 папки во длабочина. Сепак
држете ја длабочината на папките
на минимум за да се смалат
комплицираноста и збунетоста при
обиди да се лоцира дадена папка
за време на репродукцијата. Ако некое
ЦД содржи повеќе од максималните
50 папки, 5 сесии и 999 датотеки,
плеерот ќе Ви овозможи да имате
пристап и да навигирате до максимумот,
но сите ставки над максимумот ќе бидат
игнорирани.
ГЛАВЕН ДИРЕКТОРИУМ
Главниот директориум ќе се третира како
папка. Ако главниот директориум има
компримирани аудио датотеки,
директориумот ќе се прикажува како
„ROOT“ (корен). Сите датотеки содржани
непосредно под главниот директориум ќе
се отвораат пред сите други директориуми.

ПРАЗЕН ДИРЕКТОРИУМ ИЛИ ПАПКА
Ако постои главен директориум или папка
некаде во структурата на датотеките што
содржи само папки/потпапки а ниедна
компримирана папка непосредно под нив,
плеерот ќе помине на следната папка
во структурата на датотеките што содржи
компримирани аудио датотеки, и празната
папка нема да се прикажува и нема да биде
нумерирана.
НЕМА ПАПКИ
Кога ЦД-то содржи само компримирани
датотеки, датотеките ќе се сместат под
главната папка. Функциите на следните
и претходните папки ќе немаат функција
на таквото ЦД што било запишано без
папки. Кога се прикажува името на папката,
радиото ќе прикажува „ROOT“ (корен).
Кога ЦД-то содржи само компримирани
аудио датотеки а ниедна папка, сите
датотеки ќе се сместат под главната папка.
Кога радиото го прикажува името
на папката, радиото ќе прикаже „ROOT“
(корен).
РЕДОСЛЕД НА РЕПРОДУКЦИЈАТА
Песните ќе се репродуцираат по следниот
редослед:
• Репродукцијата ќе почне од првата песна
под главниот директориум.

• Кога се репродуцирале сите песни од
главниот директориум, репродукцијата
ќе продолжи од датотеките, според
нумеричното набројување.
• По репродуцирањето на последната
песна од последната папка, плеерот ќе ја
почне репродукцијата повторно од
првата песна од првата папка
или главниот директориум.
СИСТЕМ НА ДАТОТЕКИ И
ИМЕНУВАЊЕ
Насловот на песната во ID3 етикетата ќе
се прикажува. Ако насловот на песната не
е присутен во ID3 етикетата, тогаш место
тоа, радиото ќе го прикаже името
на датотеката без проширувањето (како
на пример MP3/WMA).
Насловите на песни коишто се подолги од
32 карактери или 4 страници ќе бидат
скратени. Екранот нема да покаже делови од
зборовите од последната страница
на текстот и проширувањето на името
на датотеката нема да се прикаже.
РЕПРОДУКЦИЈА НА MP3/WMA
Кога е вклучено палењето, вметнете ЦД
за половина во процепот, со страната
со етикета нагоре. Плеерот ќе го вовлече.
На екранот ќе се појави „Loading“
(ставање), па „File check“ (проверка

_
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на датотеката) и потоа MP3 или WMA.
ЦД-то треба да ја почне репродукцијата. Не
можете да вметнете ЦД кога е исклучена
климатизацијата.
Кога почнува да се репродуцира секоја една
нова песна, бројот на песната и насловот
на песната ќе се појават на екранот.
Ако се исклучи палењето или радиото
со ЦД во плеерот, истото ќе остане
во плеерот. Кога во плеерот има ЦД
и палењето е вклучено, радиото треба да
се вклучи пред да ја почне репродукцијата
на ЦД-то. Кога ќе се вклучат палењето
и радиото, ЦД-то ќе почне да свири каде
што запрело, ако тоа беше последно
одбраниот извор на звук.
ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 3 инчи (8 см)
со адаптерски прстен. Стандардните ЦД-а
и помалите ЦД-а се ставаат на истиот
начин.
Ако се репродуцира ЦД за запишување
(CD-R), квалитетот на звукот може да
се намали поради квалитетот на CD-R-то,
методот на запишувањето, квалитетот
на музиката којашто се снимила и начинот
на ракувањето со CD-R-то. Може да има
зголемување во прескокнувањето,
тешкотии при наоѓање песни и/или
тешкотии при ставање и исфрлање. Ако
дојде до проблемиве, проверете ја долната

површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример напукната,
скршена или изгребана, ЦД-то нема да
се пушти правилно. Ако површината
на ЦД-то е извалкана, видете под Нега
на Вашите ЦД-а за повеќе информации.
Ако нема видлива оштета, пробајте
со познато добро ЦД.
Не закачувајте етикети на ЦД-то. Тие може
да се заглават во ЦД плеерот. Ако ЦД-то
е снимено на персонален компјутер
и постои потреба од етикета за опис, место
тоа обидувајте се да ја обележете горната
страна на запишаното ЦД со маркер.

9 ВНИМАНИЕ
Ако закачите етикета на ЦД-то,
вметнете повеќе од едно ЦД во процепот
одеднаш или се обидете да пуштите
изгребани или оштетени ЦД-а, може да
го оштетите ЦД плеерот. Кога
го употребувате ЦД плеерот, користете
само ЦД-а коишто се во добра состојба
без етикети, ставајте едно ЦД одеднаш
и чувајте ги ЦД плеерот и процепот
за ставање од туѓи материјали,
течности и отпадоци.
Ако се појави грешка на екранот, видете
под „Пораки за ЦД-то“ подоцна во ова
поглавје.

Сите функции на ЦД-то работат на истиот
начин додека се репродуцира MP3WMA,
освен за тука наведените. Видете под
„Репродукција на ЦД“ порано за повеќе
информации.
РЕЖИМ ЗА СЕ/ДИРЕКТОРИУМИ
Функциите повторување, воведно
скенирање и произволна репродукција
функционираат во оваа папка кога
е активен режимот за се.
Притиснете го функциското копче под
„ALL“ (се), па „All“ се сменува на „DIR“
(директориум)
За да го откажете режимот „dir“, притиснете
го функциското копче под „DIR“ повторно.
Прикажување на информации
за ID3 етикетата
Притиснете го [TP/INFO]. Радиото ги
прикажува информациите за ID3 етикетите
на актуелните датотеки.

ПОРАКИ ЗА ЦД-ТО
CHECK CD (проверка на ЦД-то): Ако
оваа порака се појави на екранот и/или ЦДто излезе, причината може да биде една од
следниве:
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• Многу топло е. Кога температурата ќе
се врати на нормалното ниво, ЦД-то
мора да се пушти.
• Возите по многу рапав пат. Кога патот ќе
стане погладок, ЦД-то мора да се пушти.
• ЦД-то е валкано, изгребано, мокро
или стои наопаку.
• Воздухот е многу влажен. Ако е така,
почекајте околу еден час и обидете
се повторно.
• Форматот на ЦД-то може да не биде
компатибилен. Видете под
„MP3 формат“ порано во ово поглавје.
• Може да имало некој проблем додека
се запишуваше ЦД-то.
• Етикетата може да биде заглавена во ЦД
плеерот.
Ако ЦД-то не свири правилно од било која
друга причина, пробајте со познато добро
ЦД.
Ако доаѓа до некоја грешка повеќе пати
или ако не може да се поправи грешката,
контактирајте со Вашиот дилер. Ако
радиото прикажува порака за грешка,
запишете ја и предадете му ја на Вашиот
дилер кога ќе му го јавите проблемот.

ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕЖИМ
Радиото има еден дополнителен џек (со
пречник од 3,5 мм) сместен од долната
десна страна на основната плоча.
Тој не е аудио приклучок; не приклучувајте
ги слушалките во влезот на предниот
дополнителен џек.
Меѓутоа, можете да приклучите
надворешен аудио уред, како на пример
iPod, пренослив компјутер, MP3 плеер, ЦД
џубокс или XM™ приемник итн., до влезот
на дополнителниот џек за употреба како
друг извор за слушање аудио.
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ПРИКЛУЧОК
Притиснете го [CD/AUX] во другиот режим
за репродукција.
Ако дополнителниот џек не го приметува
присуството на излезен џек,
дополнителниот режим ќе се спречи да
се активира.

БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ
Безбедносниот систем ќе даде заштита од
кражба на радиото.

Кога е регистрирана ID шифра
со функцијата за безбедносно заклучување,
дури ако се украде уредот и се монтира
на друго место, нема да биде возможно да
се користи истиот освен ако не се внесе
регистрираната ID шифра.
МЕСТЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНАТА
БРАВА (РЕГИСТРИРАЊЕ НА ID
ШИФРАТА)
Исклучете го радиото.
3 Притиснете го [POWER] (напојување)
истовремено држејќи ги [INFO]
(информации) и најлевото функциско
копче.
Режимот за регистрација на ID шифрата ќе
се активира и бројот, 1 до 6, ќе се појави
на екранот.
3 Притиснете ги функциските копчиња
под „1 до 6“ на екранот за да ги внесете
шифрите од четири цифри.
3 Притиснете го [POWER] (напојување).
ID шифрата ќе се регистрира и радиото ќе
се исклучи.
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА
БЕЗБЕДНОСНАТА БРАВА
Исклучете го радиото.
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3 Притиснете го [POWER] (напојување)
истовремено држејќи ги [INFO]
(информации) и најлевото функциско
копче.
Режимот за регистрација на ID шифрата ќе
се активира и бројот, 1 до 6, ќе се појави
на екранот.
3 Притиснете ги функциските копчиња
под „1 до 6“ на екранот за да ги внесете
шифрите од четири цифри.
3 Притиснете го [POWER] (напојување).
Ако внесената шифра се согласува
со регистрираната шифра, се ослободува
безбедносната брава и се исклучува
радиото.

ЗАБЕЛЕШКА
Штом се регистрирала една ID шифра,
таа ID шифра ќе биде потребна
за ослободување на безбедносната
брава. Внимавајте да не ја заборавите
безедносната шифра.
Ако се внесе неправилна шифра
во десет последователни обиди
за ослободување на безбедносната
брава, понатамошни обиди нема да
бидат возможни за околу еден час.

РЕЖИМ ЗА BLUETOOTH*
BLUETOOTH
Притиснете го [BLUETOOTH]. Потоа тоа
поминува на постапката за спарување.
Постапка за спарување
Чекор 1 : Притиснете го копчето под
„PAIRING“ (спарување) на екранот.
Чекор 2 : Побарајте го и изберете го името
на уредот „CAR AUDIO“ (аудио
во автомобилот) за Bluetooth на телефон.
Аудиото ќе го прикаже името
на поврзаниот уред за 3 секунди.
Аудиото ќе го врати „Mode Selection“
(одбирање на режимот) по постапката
за поврзување и ќе се прикаже „BT“.
Јавете се
Чекор 1 : Притиснете го копчето под „Call“
(повик) на екранот.
Чекор2 : Притиснете го копчето под „Last
Call“ (последен повик) на екранот.
Аудиото ќе прикаже „Dialing...“ (вртење
на бројот) и „Connected“ (поврзано).

Дојдовен повик
Аудиото ќе прикаже „Incoming Call...“
(дојдовен повик) за 3 секунди. Потао
аудиото ќе прикажува „Incoming call
number“ (број на дојдовниот повик) додека
корисникот не го притисне копчето
„ANSWER“ (одговор) или „DECLINE“
(одбивање).
1. Притиснете го копчето „ANSWER“
(одговор). Тогаш аудиото ќе биде
на линија.
2. Притиснете го копчето „DECLINE“
(одбивање). Аудио уредот ќе се врати
на последниот режим.
На линија
Притиснете го копчето под „MIC MUTE“
(стишување на микрофонот) при употреба
на телефон. Микрофонот ќе се стиши.
Притиснете го копчето под „PRIVATE“
(приватен) или копчето POWER
(напојување) за време на употребата
на телефон. Режимот ќе се смени на „private
mode“ (приватен режим).
Притиснете го копчето под „HANG UP“
(затворање телефон) при употреба
на телефон. Аудиото ќе се врати
на последниот режим.
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A2DP РЕЖИМ
притиснете го копчето под „AUDIO PLAY“
(аудио репродукција) на екранот.
3 РЕПРОДУКЦИЈА
Притиснете го копчето под [►]
за репродукција на PLAY MP3 датотека
на телефонот.
3 Паузирање
Притиснете го копчето под [ II ]
за паузирање при репродукција
на MP3 датотека.
3 Следната/претходната песна
Притиснете го копчето [▲/▼], па
MP3 датотеката ја почнува
репродукцијата на следната/претходната
песна.
Автоматско поврзување
Случај 1: Аудиото ќе се обиде да го поврзе
претходниот BT уред автоматски кога
напојувањето на радиото е вклучено.
Случај 2: BT уредот кој го поврзува аудиото
се враќа на аудио уредот откако телефонот
ќе биде оддалечен повеќе од 10 м од
апаратот. Аудиото ќе се обиде да го поврзе
BT уредот автоматски

РАКУВАЊЕ СО
ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ*
1. [Power] (напојување)
Вклучување на напојувањето:
Притиснете го копчево.
Исклучување на напојувањето:
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда.
Стишување на аудиото: Притиснете
го копчево кога е вклучено
напојувањето.
2. [Volume up] (зголемување
на гласноста)
Зголемување во 1 чекор: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда, па
радиото го зголемува нивото
на гласноста.
Автоматско зголемување
на гласноста: Притискајте го копчево
подолго од 1 секунда, па радиото
го зголемува нивото на гласноста
постепено.
3. [Volume down] (намалување
на гласноста)
Притискајте го копчево
за намалување на гласноста за да
го намалите нивото на гласноста.

Намалување во 1 чекор: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда, па
радиото го намалува нивото
на гласноста.
Продолжително намалување:
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда, па радиото го намалува
нивото на гласноста постепено.
4. [SEEK] (пребарување)
1) РЕЖИМ ЗА РАДИО: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда за да
поминете на претходно поставената
радио станица. (Претходно местење
на миленици #1→#2→#3→#4...)
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда за да ја побарате следната
станица.
2) РЕЖИМ ЗА CDP: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда за да
поминете на следната песна.
(Песна01→Песна02→...)
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда за репродукција на песната
со брзо вртење напред.
5. [MODE] (режим)
Режимот на репродукцијата ќе
се измени по следниот редослед кога
и да се притисне копчево.
FM→AM→CD(MP3/
WMA)→(AUX)→FM...

_
_
_
_

4–26 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ
6. [CALL] (повик)
Кратко притиснување: Јавување (прво
притискање), Вртење на број (второ
притискање)
Долго притискање: Откажување
на јавувањето.
Кога се прима дојдовен повик, кратко
притиснување: Јавување на повик.
Долго притискање: Откажување
на повикот.
Кога сте на линија, долго притискање:
прекинете го повикот.
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RDS РАДИО И ЦД СО ШЕСТ
ДИСКОВИ
Пред да го користите уредот првпат, Ве
молиме да ги прочитате овие напатствија
внимателно.

9 ВНИМАНИЕ
Безбедноста при возење има апсолутен
приоритет. Ракувајте со Вашето радио
во автомобилот само ако патните
и сообраќајните услови Ви
го овозможуваат тоа. Запознајте
се со уредот пред да тргнете на пат.
Кога сте внатре во Вашето возило,
секогаш би требало да можете да ги
слушнете сирените на полицијата,
на противпожарната служба
и на брзата помош во време. Затоа
наместете ја гласноста на тоа што
го слушате на разумно ниво.

9 ВНИМАНИЕ
Аудио системот може да се оштети кога
се пали возилото со кабли за палење.
Изклучете го системот.

_
_
_
_
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1. [POWER] (напојување)
Кога напојувањето е вклучено (ON):
Кратко притиснување: Ја вклучува
и исклучува функцијата
за стишување.
Долго притискање: Го исклучува
напојувањето на уредот.
Кога напојувањето е исклучено (OFF):
Притиснувањето на копчето
за напојување го вклучува (ON)
напојувањето.
2. [VOLUME] (гласност)
Дотерување на гласноста
и дотерување на тонот во режимот
за контрола на тонот.
3. [BLUETOOTH]
Се употребува за одбирање
на функциите BLUETOOTH означени
на екранот.
4. [TP/INFO]
Кратко притиснување: Поставување
на приемот на сообраќајни
соопштенија.
Долго притискање: Ги покажува
потребните информации
за работењето во секој режим
и функција, програмите што
се емитуваат и инфорамцијата
за дискот.

5. [CD/AUX]
ГоменувааудиорежимотмеѓуЦДи AUX
6. [<<TUNE] (местење)
Во режимот за радио, ја одбира радио
станицата (местење удолу)
Во режимот за ЦД, се употребува
за брзо пребарување назад низ
песните кои се репродуцираат
7. [<<TUNE] (местење)
Во режимот за радио, ја одбира радио
станицата (местење угоре).
Во режимот за ЦД, се употребува
за брзо пребарување напред низ
песните кои се репродуцираат
8. [EJECT] (исфрлување)
Се употребува за исфрлување
на дискот од уредот.
9. Функциски копчиња
Се употребува за одбирање
на функциите означени на екранот
10. [LOAD] (ставање)
Се употребува за вметнување
на дискот во уредот
11. [|<SEEK] (пребарување)
Кратко притиснување: За
пребарување на следната повисока
станица со прием.

12.

13.
14.

15.

Долго притискање: За употереба
на автоматското зачувување.
[>|SEEK] (пребарување)
Кратко притиснување: За
пребарување на претходната пониска
станица со прием.
Долго притискање: За употереба
на автоматското зачувување.
[BAND] (бранова должина)
Го менува аудио режимот меѓу AM и FM
[FAV] (миленици)
Се префрлува меѓу страниците од
претходно поставените канали
[MENU SOUND] (изборник за звук)
Се притиснува за одбирање на тонот,
режимите за предна/задна и лева/
десна распределба на гласноста.

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НА
НАПОЈУВАЊЕТО
Вклучување на напојувањето
Притиснете го [POWER] за да го вклучите
радиото кога е исклучено напојувањето.
Исклучено напојување
Притиснете го [POWER] и држете
го подолго од 1 секунда за да го исклучите
радиото кога е вклучено напојувањето.
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СТИШУВАЊЕ НА АУДИОТО
Притисете го [POWER] за да се стиши
аудиото кога е вклучено напојувањето.
ДОТЕРУВАЊЕ НА ГЛАСНОСТА
Свртете ја гласноста во правец на стрелките
на часовникот за да ја зголемите гласноста.
Свртете ја гласноста обратно од правецот
на стрелките на часовникот за да ја
намалите гласноста.
ДОТЕРУВАЊЕ НА АУДИОТО
Дотерување на тонот на басовите
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Bass“ (басови) и свртете го [VOLUME]
(гласност) во насока на стрелките
на часовникот или обратно од насоката
на стрелките на часовникот.
Дотерување на тоновите од средниот
обем
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
“Mid” (средни) и свртете го [VOLUME]
(гласност) во насока на стрелките
на часовникот или обратно од насоката
на стрелките на часовникот.

Дотерување на високите тонови
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Treb“ (високи тонови) и свртете
го [VOLUME] (гласност) во насока
на стрелките на часовникот или обратно од
насоката на стрелките на часовникот.
Контрола на балансот
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Bal“ и свртете го [VOLUME] (гласност)
во насока на стрелките на часовникот
или обратно од насоката на стрелките
на часовникот.
Контрола на распределбата на звукот
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Fad“ (распределба на звукот) и свртете
го [VOLUME] (гласност) во насока
на стрелките на часовникот или обратно од
насоката на стрелките на часовникот.
Претходно поставување на изборите
за EQ (еквилајзер)
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.

Притиснете го функциското копче под „P
EQ“, па се прикажува изборникот
за претходно поставување на EQ
(еквилајзер).
Притиснете го функциското копче под
режимот за претходно поставување на EQ
(еквилајзер) којшто го сакате.
За да го откажете избраниот претходно
поставен еквилајзер, притиснете го ова
[P-EQ] уште еднаш со истата постапка.
Видовите на претходно поставените
режими за EQ (еквилајзер) се POP (поп),
Rock (рок), Country (кантри), Voice (глас),
Jazz (џез), Classic (класична)

РЕЖИМ ЗА РАДИО
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
РАДИО
Притиснете го [BAND] (бранова должина)
за да го слушате радиото од друг режим.
МЕНУВАЊЕ НА БРАНОВАТА
ДОЛЖИНА
Брановата должина се менува од AM на FM
или од FM на AM секој пат кога ќе
се притисне [BAND].

_
_
_
_
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РАЧНО МЕСТЕЊ УГОРЕ/УДОЛУ
Притискајте го [<<TUNE]/[>>TUNE] за да
ја менувате фреквенцијата угоре/удолу.
Фреквенцијата се зголемува или намалува
за 1 степен секој пат кога ќе се притисне
[<<TUNE]/[>>TUNE].
ПРЕБАРУВАЊЕ УГОРЕ/УДОЛУ
Притиснете го [|<SEEK][>|SEEK] за да ја
најдете следната/претходната станица
автоматски.
МЕМОРИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ
ПОСТАВКИ НА МИЛЕНИЦИТЕ
Има 6 страници за миленици и може да
зачува најмногу 48 станици без оглед
на брановата должина AM или FM.
Може да зачува станица преку следната
постапка
Чекор 1: Побарајте ја или наместете ја рачно
станицата која ја сакате.
Чекор 2: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на [FAV].
Чекор 3: Притиснете го и држете
го функциското копче подолго од 1 секунда
под бројот каде што ја зачувувате таа
станица.
Преку горенаведената постапка 48-те
станици се зачувуваат во меморијата
за претходни поставки на милениците

ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИТЕ
ПОСТАВКИ НА МИЛЕНИЦИТЕ
Можете да ја слушате станицата зачувана
во претходните поставки на милениците
преку следната постапка.
Чекор 1: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на [FAV].
Чекор 2: притиснете го функциското копче
под бројот на претходната поставка
на милениците на којшто се чува станицата
што сакате да ја слушате.
ФУНКЦИЈА ЗА АВТОМАТСКО
ЗАЧУВУВАЊЕ
Автоматско зачувување
Притискајте го функциското копче под
[|<SEEK] или [>|SEEK] долго. Радиото ќе
го почне процесот за автоматско
зачувување и ќе зачува 12 станици
автоматски.
РАБОТЕЊЕ СО RDS
AF вклучено/исклучено
Функцијата AF го тера радиото да ја
пронаоѓа најдобрата станинца секогаш.
Притиснете го Изборникот во режимот
за радио и потоа радиото го прикажува
изборникот за радио.

И притиснете го функциското копче под
„RDS“ и потоа радиото го прикажува
изборникот за RDS.
Притиснете го функциското копче под
„AF“.
AF се вклучува или исклучува кога и да
го притиснувате ова функциско копче.
Вклучување/исклучување
на регионалната функција
Регионалната функција предизвикува
радиото да скокне на регионална станица
(Исклучување на регионалната функција)
Притиснете го Изборникот во режимот
за радио и потоа радиото го прикажува
изборникот за радио.
И притиснете го функциското копче под
„RDS“ и потоа радиото го прикажува
изборникот за RDS.
Притиснете го функциското копче под
„REG“.
Регионалните опции се вклучуваат
или исклучуваат кога и да го притиснувате
ово функциско копче.
Прием на сообраќајни соопштенија
Притиснете го [TP] за да ги слушнете
сообраќајните соопштенија од другите
станици ако ја слушате радиопрограмата.
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Откажување на приемот на сообраќајни
соопштенија
Притиснете го [TP] за да го откажете
приемот на сообраќајни соопштенија.
Пребарување на сообраќајни
станици
Притиснете го [TP]. Ако станицата нема
сообраќајно соопштение, радиото ја
пребарува следната станица која има
сообраќајно соопштение.

РЕПРОДУЦИРАЊЕ НА ЦД(-А)
Кога се вметнува секое едно ЦД, радиото ќе
се појави на екранот, и кога се става секое
ЦД, „File check“ (проверка на датотеки) ќе
се појави на екранот.
Штом почнува репродукцијата, песната
и бројот на песната ќе се појават
на екранот.
Ако се исклучи палењето или радиото
со ЦД во плеерот, истото ќе остане
во плеерот. Кога во плеерот има ЦД
и палењето е вклучено, радиото треба да
се вклучи пред да ја почне репродукцијата
на актуелното ЦД. Кога ќе се вклучат
палењето и радиото, ЦД-то ќе почне да
свири каде што запрело, ако тоа беше
последно одбраниот извор на звук.

ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 3 инчи (8 см)
со адаптерски прстен. Стандардните ЦД-а
и помалите ЦД-а се ставаат на истиот
начин.
Ако се репродуцира ЦД за запишување
(CD-R), квалитетот на звукот може да
се намали поради квалитетот на CD-R-то,
методот на запишувањето, квалитетот
на музиката којашто се снимила и начинот
на ракувањето со CD-R-то. Може да има
зголемување во прескокнувањето,
тешкотии при наоѓање песни и/или
тешкотии при ставање и исфрлање. Ако
дојде до проблемиве, проверете ја долната
површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример напукната,
скршена или изгребана, ЦД-то нема да
се пушти правилно. Ако површината
на ЦД-то е извалкана, видете под „Нега
на Вашите ЦД-а“ за повеќе информации.
Ако нема видлива оштета, пробајте
со познато добро ЦД.
Не закачувајте етикети на ЦД-то. Тие може
да се заглават во ЦД плеерот. Ако ЦД-то
е снимено на персонален компјутер
и постои потреба од етикета за опис, место
тоа обидувајте се да ја обележете горната
страна на запишаното ЦД со маркер.

_
9 ВНИМАНИЕ
Ако закачите етикета на ЦД-то,
вметнете повеќе од едно ЦД во процепот
одеднаш или се обидете да пуштите
изгребани или оштетени ЦД-а, може да
го оштетите ЦД плеерот. Кога
го употребувате ЦД плеерот, користете
само ЦД-а коишто се во добра состојба
без етикети, ставајте едно ЦД одеднаш
и чувајте ги ЦД плеерот и процепот
за ставање од туѓи материјали,
течности и отпадоци.
Ако се појави грешка на екранот, видете
под „Пораки за ЦД-то“ подоцна во ова
поглавје.
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
РЕПРОДУКЦИЈА НА ЦД-ТО
Притиснете го [CD/AUX] за да
се репродуцира дискот од друг режим.
СТАВАЊЕ ДИСК
Ово радио прима најмногу 6 диска.
Чекор 1: Притиснете го [LOAD] (ставање)
и тогаш радиото ќе го покаже бројот
на празните дискови.
Чекор 2: Притиснете го функциското копче
под бројот на дискот којшто сакате да
го вметнете

_
_
_
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Чекор 3: Вметнете ЦД во процепот за ЦД
со етикетата на ЦД-то нагоре, па радиото
се вметнува во процепот автоматски
и почнува репродукцијата.
За вметнување на повеќе ЦД-а, сторете
го следново:
Чекор 1: Притиснете го и држете го копчето
за ставање една секунда. Ќе слушнете „пип“
и ќе се прикаже порака за ставање
на повеќе дискови.
Чекор 2: Проследете го прикажаното
упатство за тоа кога да се вметнат
дисковите.
ЦД плеерот може да прими најмногу
6 диска.

ЗАБЕЛЕШКА
Притиснете го копчето „LOAD“
(ставање) повторно за да го откажете
ставањето на повеќе ЦД-а.
ИСФРЛАЊЕ НА ЦД
Притиснете го [EJECT] (исфрлање), па
радиото го покажува бројот на дискот што
се вметнува во радиото.
Притиснете го функциското копче под
бројот, па дискот ќе се исфрли од тацната од
радиото.
Извлечете го дискот од тацната.

Притискајте го [EJECT] (исфрлање)
подолго од 1 секунда, па радиото ги
исфрлува дисковите во радиото
едноподруго.
ПАУЗИРАЊЕ
Притиснете го [CD/AUX] за да ја паузирате
репродукцијата додека се репродуцира ЦД.
„PAUSE“ (паузирање) ќе трепка на екранот.
Притиснете го [CD/AUX] повторно за да ја
почнете репродукцијата на ЦД-то.
Ако радиото е поврзано со дополнителен
уред, тогаш функцијата за паузирање не
се вклучува.
СЛЕДНИОТ/ПРЕТХОДНИОТ ДИСК
Притиснете го функциското копче под
„DISC+/Disc-“ за да го смените дискот, па
радиото ќе ја репродуцира првата песна од
следниот/претходниот диск.
СЛЕДНАТА/ПРЕТХОДНАТА ПЕСНА
Притиснете го [<<TUNE]/[>>TUNE], па
радиото ја почнува репродукцијата
на следната/претходната песна.
СЛЕДНАТА/ПРЕТХОДНАТА ПАПКА
Притиснете го [|<SEEK] / [>|SEEK], па
радиото ја почнува репродукцијата
на следната/претходната папка.

БРЗО ВРТЕЊЕ НАПРЕД/БРЗО
ВРТЕЊЕ НАЗАД
Притиснете го и држете го [<<TUNE]/
[>>TUNE], па радиото репродуцира брзо
напред/брзо назад.
RPT (ПОВТОРУВАЊЕ)
Притиснете го функциското копче под
„RPT“, па радиото ја репродуцира
актуелната песна бескрајно.
За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „RPT“ повторно.
RDM (ПРОИЗВОЛНО):
Притиснете го функциското копче под
„RDM“, па радиото ги репродуцира песните
произволно.
За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „RDM“
повторно.
INT (СКЕНИРАЊЕ):
Притиснете го функциското копче под
„INT“, па радиото ги репродуцира првите
неколку секунди за сите песни
последователно.
За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „INT“ повторно.
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КОРИСТЕЊЕ НА ЦД СО MP3/
WMA
MP3/WMA ФОРМАТ
Ако го запишете својот диск со MP3/WMA
на персонален комјутер:
• Уверете се дека MP3/WMA датотеките
се запишани на CD-R диск.
• Не мешајте стандардни аудио датотеки
и MP3/WMA датотеки на еден диск.
• Уверете се дека секоја MP3/WMA
датотека има .mp3 или .wma
проширување. Други проширувања
на датотеки може да не работат.
• Може да се снимат датотеки со разни
фиксни или променливи брзини
на битови. Насловот на песната, името
на изведувачот и насловот на албумот ќе
бидат достапни за прикажување
со радиото кога се запишува
со употребата на ID3 етикети од
верзијата 1 и 2.
• Создајте структура на папката што
го олеснува наоѓањето на песни за време
на возењето. Организирајте ги песните
според албумите користејќи една папка
за секој албум. Секоја папка или албум
треба да содржи 18 песни или помалку.

• Гледајте да се финализира дискот кога
запишувате диск со MP3/WMA,
користејќи повеќекратни сесии. Обично
подобро е да се запише дискот одеднаш
докрај.
Плеерот ќе може да чита и репродуцира
најмногу 50 папки, 5 сесии
и 999 датотеки. Долгите имиња
на датотеки и на папки може да користат
повеќе мемориски простор од дискот
отколку е потребно. За да заштедите
простор на дискот, сведувајте ја
должината на имињата на датотеки
и папки на минимум. Можете да
пуштите и ЦД со MP3/WMA што
се запишало без употребата на папка
со датотеки. Системот може да поддржи
најмногу 8 папки во длабочина. Сепак
држете ја длабочината на папките
на минимум за да се смалат
комплицираноста и збунетоста при
обиди да се лоцира дадена папка
за време на репродукцијата. Ако некое
ЦД содржи повеќе од максималните
50 папки, 5 сесии и 999 датотеки,
плеерот ќе Ви овозможи да имате
пристап и да навигирате до максимумот,
но сите ставки над максимумот ќе бидат
игнорирани.

ГЛАВЕН ДИРЕКТОРИУМ
Главниот директориум ќе се третира како
папка. Ако главниот директориум има
компримирани аудио датотеки,
директориумот ќе се прикажува како
„ROOT“ (корен). Сите датотеки содржани
непосредно под главниот директориум ќе
се отвораат пред сите други директориуми.
ПРАЗЕН ДИРЕКТОРИУМ ИЛИ ПАПКА
Ако постои главен директориум или папка
некаде во структурата на датотеките што
содржи само папки/потпапки а ниедна
компримирана папка непосредно под нив,
плеерот ќе помине на следната папка
во структурата на датотеките што содржи
компримирани аудио датотеки, и празната
папка нема да се прикажува и нема да биде
нумерирана.
НЕМА ПАПКИ
Кога ЦД-то содржи само компримирани
датотеки, датотеките ќе се сместат под
главната папка. Функциите на следните
и претходните папки ќе немаат функција
на таквото ЦД што било запишано без
папки. Кога се прикажува името на папката,
радиото ќе прикажува „ROOT“ (корен).

_
_
_
_
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Кога ЦД-то содржи само компримирани
аудио датотеки а ниедна папка, сите
датотеки ќе се сместат под главната папка.
Кога радиото го прикажува името
на папката, радиото ќе прикаже „ROOT“
(корен).

Насловите на песни коишто се подолги од
32 карактери или 4 страници ќе бидат
скратени. Екранот нема да покаже делови од
зборовите од последната страница
на текстот и проширувањето на името
на датотеката нема да се прикаже.

РЕДОСЛЕД НА РЕПРОДУКЦИЈАТА
Песните ќе се репродуцираат по следниот
редослед:
• Репродукцијата ќе почне од првата песна
под главниот директориум.
• Кога се репродуцирале сите песни од
главниот директориум, репродукцијата
ќе продолжи од датотеките, според
нумеричното набројување.
• По репродуцирањето на последната
песна од последната папка, плеерот ќе ја
почне репродукцијата повторно од
првата песна од првата папка
или главниот директориум.

РЕПРОДУКЦИЈА НА MP3/WMA
Кога е вклучено палењето, вметнете ЦД
за половина во процепот, со страната
со етикета нагоре. Плеерот ќе го вовлече.
На екранот ќе се појави „Loading“
(ставање), па „File check“ (проверка
на датотеката) и потоа MP3 или WMA.
ЦД-то треба да ја почне репродукцијата. Не
можете да вметнете ЦД кога е исклучена
климатизацијата.
Кога почнува да се репродуцира секоја една
нова песна, бројот на песната и насловот
на песната ќе се појават на екранот.
Ако се исклучи палењето или радиото
со ЦД во плеерот, истото ќе остане
во плеерот. Кога во плеерот има ЦД
и палењето е вклучено, радиото треба да
се вклучи пред да ја почне репродукцијата
на ЦД-то. Кога ќе се вклучат палењето
и радиото, ЦД-то ќе почне да свири каде
што запрело, ако тоа беше последно
одбраниот извор на звук.

СИСТЕМ НА ДАТОТЕКИ И
ИМЕНУВАЊЕ
Насловот на песната во ID3 етикетата ќе
се прикажува. Ако насловот на песната не
е присутен во ID3 етикетата, тогаш место
тоа, радиото ќе го прикаже името
на датотеката без проширувањето (како
на пример MP3/WMA).

ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 3 инчи (8 см)
со адаптерски прстен. Стандардните ЦД-а
и помалите ЦД-а се ставаат на истиот
начин.
Ако се репродуцира ЦД за запишување
(CD-R), квалитетот на звукот може да
се намали поради квалитетот на CD-R-то,
методот на запишувањето, квалитетот
на музиката којашто се снимила и начинот
на ракувањето со CD-R-то. Може да има
зголемување во прескокнувањето,
тешкотии при наоѓање песни и/или
тешкотии при ставање и исфрлање. Ако
дојде до проблемиве, проверете ја долната
површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример напукната,
скршена или изгребана, ЦД-то нема да
се пушти правилно. Ако површината
на ЦД-то е извалкана, видете под Нега
на Вашите ЦД-а за повеќе информации.
Ако нема видлива оштета, пробајте
со познато добро ЦД.
Не закачувајте етикети на ЦД-то. Тие може
да се заглават во ЦД плеерот. Ако ЦД-то
е снимено на персонален компјутер
и постои потреба од етикета за опис, место
тоа обидувајте се да ја обележете горната
страна на запишаното ЦД со маркер.
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9 ВНИМАНИЕ
Ако закачите етикета на ЦД-то,
вметнете повеќе од едно ЦД во процепот
одеднаш или се обидете да пуштите
изгребани или оштетени ЦД-а, може да
го оштетите ЦД плеерот. Кога
го употребувате ЦД плеерот, користете
само ЦД-а коишто се во добра состојба
без етикети, ставајте едно ЦД одеднаш
и чувајте ги ЦД плеерот и процепот
за ставање од туѓи материјали,
течности и отпадоци.
Ако се појави грешка на екранот, видете
под „Пораки за ЦД-то“ подоцна во ова
поглавје.
Сите функции на ЦД-то работат на истиот
начин додека се репродуцира MP3WMA,
освен за тука наведените. Видете под
„Репродукција на ЦД“ порано за повеќе
информации.
РЕЖИМ ЗА СЕ/ДИРЕКТОРИУМИ
Функциите повторување, воведно
скенирање и произволна репродукција
функционираат во оваа папка кога
е активен режимот за се.
Притиснете го функциското копче под
„ALL“ (се), па „All“ се сменува на „DIR“
(директориум)

За да го откажете режимот „dir“, притиснете
го функциското копче под „DIR“ повторно.
Прикажување на информации
за ID3 етикетата
Притиснете го [TP/INFO]. Радиото ги
прикажува информациите за ID3 етикетите
на актуелните датотеки.

ПОРАКИ ЗА ЦД-ТО
CHECK CD (проверка на ЦД-то): Ако
оваа порака се појави на екранот и/или ЦДто излезе, причината може да биде една од
следниве:
• Многу топло е. Кога температурата ќе
се врати на нормалното ниво, ЦД-то
мора да се пушти.
• Возите по многу рапав пат. Кога патот ќе
стане погладок, ЦД-то мора да се пушти.
• ЦД-то е валкано, изгребано, мокро
или стои наопаку.
• Воздухот е многу влажен. Ако е така,
почекајте околу еден час и обидете
се повторно.
• Форматот на ЦД-то може да не биде
компатибилен. Видете под
„MP3 формат“ порано во ово поглавје.
• Може да имало некој проблем додека
се запишуваше ЦД-то.

• Етикетата може да биде заглавена во ЦД
плеерот.
Ако ЦД-то не свири правилно од било која
друга причина, пробајте со познато добро
ЦД.
Ако доаѓа до некоја грешка повеќе пати
или ако не може да се поправи грешката,
контактирајте со Вашиот дилер. Ако
радиото прикажува порака за грешка,
запишете ја и предадете му ја на Вашиот
дилер кога ќе му го јавите проблемот.

ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕЖИМ
Радиото има еден дополнителен џек
(со пречник од 3,5 мм) сместен од долната
десна страна на основната плоча.
Тој не е аудио приклучок; не приклучувајте
ги слушалките во влезот на предниот
дополнителен џек.
Меѓутоа, можете да приклучите
надворешен аудио уред, како на пример
iPod, пренослив компјутер, MP3 плеер, ЦД
џубокс или XM™ приемник итн., до влезот
на дополнителниот џек за употреба како
друг извор за слушање аудио.
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ПРИКЛУЧОК
Притиснете го [CD/AUX] во другиот режим
за репродукција.

_
_
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Ако дополнителниот џек не го приметува
присуството на излезен џек,
дополнителниот режим ќе се спречи да
се активира.

БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ
Безбедносниот систем ќе даде заштита од
кражба на радиото.
Кога е регистрирана ID шифра
со функцијата за безбедносно заклучување,
дури ако се украде уредот и се монтира
на друго место, нема да биде возможно да
се користи истиот освен ако не се внесе
регистрираната ID шифра.
МЕСТЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНАТА
БРАВА (РЕГИСТРИРАЊЕ НА ID
ШИФРАТА)
Исклучете го радиото.
3 Притиснете го [POWER] (напојување)
истовремено држејќи ги [INFO]
(информации) и најлевото функциско
копче.
Режимот за регистрација на ID шифрата ќе
се активира и бројот, 1 до 6, ќе се појави
на екранот.
3 Притиснете ги функциските копчиња
под „1 до 6“ на екранот за да ги внесете
шифрите од четири цифри.
3 Притиснете го [POWER] (напојување).

ID шифрата ќе се регистрира и радиото ќе
се исклучи.
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА
БЕЗБЕДНОСНАТА БРАВА
Исклучете го радиото.
3 Притиснете го [POWER] (напојување)
истовремено држејќи ги [INFO]
(информации) и најлевото функциско
копче.
Режимот за регистрација на ID шифрата ќе
се активира и бројот, 1 до 6, ќе се појави
на екранот.
3 Притиснете ги функциските копчиња
под „1 до 6“ на екранот за да ги внесете
шифрите од четири цифри.
3 Притиснете го [POWER] (напојување).
Ако внесената шифра се согласува
со регистрираната шифра, се ослободува
безбедносната брава и се исклучува
радиото.

ЗАБЕЛЕШКА
Штом се регистрирала една ID шифра,
таа ID шифра ќе биде потребна
за ослободување на безбедносната
брава. Внимавајте да не ја заборавите
безедносната шифра.
Ако се внесе неправилна шифра
во десет последователни обиди
за ослободување на безбедносната
брава, понатамошни обиди нема да
бидат возможни за околу еден час.

РЕЖИМ ЗА BLUETOOTH*
BLUETOOTH
Притиснете го [BLUETOOTH]. Потоа тоа
поминува на постапката за спарување.
Постапка за спарување
Чекор 1: Притиснете го копчето под
„PAIRING“ (спарување) на екранот.
Чекор 2: Побарајте го и изберете го името
на уредот „CAR AUDIO“ (аудио
во автомобилот) за Bluetooth на телефон.
Аудиото ќе го прикаже името
на поврзаниот уред за 3 секунди.
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Аудиото ќе го врати „Mode Selection“
(одбирање на режимот) по постапката
за поврзување и ќе се прикаже „BT“.
Јавете се
Чекор 1: Притиснете го копчето под „Call“
(повик) на екранот.
Чекор2 : Притиснете го копчето под „Last
Call“ (последен повик) на екранот.
Аудиото ќе прикаже „Dialing...“ (вртење
на бројот) и „Connected“ (поврзано).
Дојдовен повик
Аудиото ќе прикаже „Incoming Call...“
(дојдовен повик) за 3 секунди. Потао
аудиото ќе прикажува „Incoming call
number“ (број на дојдовниот повик) додека
корисникот не го притисне копчето
„ANSWER“ (одговор) или „DECLINE“
(одбивање).
1. Притиснете го копчето „ANSWER“
(одговор). Тогаш аудиото ќе биде
на линија.
2. Притиснете го копчето „DECLINE“
(одбивање). Аудио уредот ќе се врати
на последниот режим.
На линија
Притиснете го копчето под „MIC MUTE“
(стишување на микрофонот) при употреба
на телефон. Микрофонот ќе се стиши.

Притиснете го копчето под „PRIVATE“
(приватен) или копчето POWER
(напојување) за време на употребата
на телефон. Режимот ќе се смени на „private
mode“ (приватен режим).
Притиснете го копчето под „HANG UP“
(затворање телефон) при употреба
на телефон. Аудиото ќе се врати
на последниот режим.

Автоматско поврзување
Случај 1: Аудиото ќе се обиде да го поврзе
претходниот BT уред автоматски кога
напојувањето на радиото е вклучено.
Случај 2: BT уредот кој го поврзува аудиото
се враќа на аудио уредот откако телефонот
ќе биде оддалечен повеќе од 10 м од
апаратот. Аудиото ќе се обиде да го поврзе
BT уредот автоматски

A2DP РЕЖИМ
притиснете го копчето под „AUDIO PLAY“
(аудио репродукција) на екранот.
3 РЕПРОДУКЦИЈА
Притиснете го копчето под [►]
за репродукција на PLAY MP3 датотека
на телефонот.
3 Паузирање
Притиснете го копчето под [ II ]
за паузирање при репродукција
на MP3 датотека.
3 Следната/претходната песна
Притиснете го копчето [▲/▼], па
MP3 датотеката ја почнува
репродукцијата на следната/претходната
песна.

РАКУВАЊЕ СО
ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ*
1. [Power] (напојување)
Вклучување на напојувањето:
Притиснете го копчево.
Исклучување на напојувањето:
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда.
Стишување на аудиото: Притиснете
го копчево кога е вклучено
напојувањето.
2. [Volume up] (зголемување
на гласноста)
Зголемување во 1 чекор: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда, па
радиото го зголемува нивото
на гласноста.

_
_
_
_
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Автоматско зголемување
на гласноста: Притискајте го копчево
подолго од 1 секунда, па радиото
го зголемува нивото на гласноста
постепено.
3. [Volume down] (намалување
на гласноста)
Притискајте го копчево
за намалување на гласноста за да
го намалите нивото на гласноста.
Намалување во 1 чекор: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда, па
радиото го намалува нивото
на гласноста.
Продолжително намалување:
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда, па радиото го намалува
нивото на гласноста постепено.
4. [SEEK] (пребарување)
1) РЕЖИМ ЗА РАДИО: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда за да
поминете на претходно поставената
радио станица. (Претходно местење
на миленици #1→#2→#3→#4...)
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда за да ја побарате следната
станица.

2) РЕЖИМ ЗА CDP: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда за да
поминете на следната песна.
(Песна01→Песна02→...)
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда за репродукција на песната
со брзо вртење напред.
5. [MODE] (режим)
Режимот на репродукцијата ќе
се измени по следниот редослед кога
и да се притисне копчево.
FM→AM→CD(MP3/
WMA)→(AUX)→FM...
6. [CALL] (повик)
Кратко притиснување: Јавување(прво
притискање), Вртење на број(второ
притискање)
Долго притискање: Откажување
на јавувањето.
Кога се прима дојдовен повик, кратко
притиснување: Јавување на повик.
Долго притискање: Откажување
на повикот.
Кога сте на линија, долго притискање:
прекинете го повикот.
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RDS РАДИО И ЦД СО ШЕСТ
ДИСКОВИ (СО НАВИГАЦИЈА)
Пред да го користите уредот првпат, Ве
молиме да ги прочитате овие напатствија
внимателно.

9 ВНИМАНИЕ
Безбедноста при возење има апсолутен
приоритет. Ракувајте со Вашето радио
во автомобилот само ако патните
и сообраќајните услови Ви
го овозможуваат тоа. Запознајте
се со уредот пред да тргнете на пат.
Кога сте внатре во Вашето возило,
секогаш би требало да можете да ги
слушнете сирените на полицијата,
на противпожарната служба
и на брзата помош во време. Затоа
наместете ја гласноста на тоа што
го слушате на разумно ниво.

9 ВНИМАНИЕ
Аудио системот може да се оштети кога
се пали возилото со кабли за палење.
Изклучете го системот.

_
_
_
_
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1. [POWER] (напојување)
Кога напојувањето е вклучено (ON):
Кратко притиснување: Ја вклучува
и исклучува функцијата
за стишување.
Долго притискање: Го исклучува
напојувањето на уредот.
Кога напојувањето е исклучено (OFF):
Притиснувањето на копчето
за напојување го вклучува (ON)
напојувањето.
2. [VOLUME] (гласност)
Дотерување на гласноста
и дотерување на тонот во режимот
за контрола на тонот.
3. [BLUETOOTH]
Се употребува за одбирање
на функциите BLUETOOTH означени
на екранот.
4. [TP/INFO]
Кратко притиснување: Поставување
на приемот на сообраќајни
соопштенија.
Долго притискање: Ги покажува
потребните информации
за работењето во секој режим
и функција, програмите што
се емитуваат и инфорамцијата
за дискот.

5. [CD/AUX]
ГоменувааудиорежимотмеѓуЦДи AUX
6. [<<TUNE] (местење)
Во режимот за радио, ја одбира радио
станицата (местење удолу)
Во режимот за ЦД, се употребува
за брзо пребарување назад низ
песните кои се репродуцираат
7. [<<TUNE] (местење)
Во режимот за радио, ја одбира радио
станицата (местење угоре).
Во режимот за ЦД, се употребува
за брзо пребарување напред низ
песните кои се репродуцираат
8. [EJECT] (исфрлување)
Се употребува за исфрлување
на дискот од уредот.
9. Функциски копчиња
Се употребува за одбирање
на функциите означени на екранот
10. [LOAD] (ставање)
Се употребува за вметнување на диск
во уредот
11. [|<SEEK] (пребарување)
Кратко притиснување: За
пребарување на следната повисока
станица со прием.

12.

13.

14.

15.

Долго притискање: За употереба
на автоматското зачувување.
[>|SEEK] (пребарување)
Кратко притиснување: За
пребарување на претходната пониска
станица со прием.
Долго притискање: За употереба
на автоматското зачувување.
[[BAND/MEDIA] (опсег
на фреквенција/медиум)
Кратко притиснување: Го менува
аудио режимот меѓу AM и FM
Долго притискање: Ги вклучува ANAVI функциите.
[FAV] (миленици)
Се префрлува меѓу страниците од
претходно поставените канали
[MENU SOUND] (изборник за звук)
Се притиснува за одбирање на тонот,
режимите за предна/задна и лева/
десна распределба на гласноста.

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НА
НАПОЈУВАЊЕТО
Вклучување на напојувањето
Притиснете го [POWER] за да го вклучите
радиото кога е исклучено напојувањето.
Исклучено напојување
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Притиснете го [POWER] и држете
го подолго од 1 секунда за да го исклучите
радиото кога е вклучено напојувањето.
СТИШУВАЊЕ НА АУДИОТО
Притисете го [POWER] за да се стиши
аудиото кога е вклучено напојувањето.
ДОТЕРУВАЊЕ НА ГЛАСНОСТА
Свртете ја гласноста во правец на стрелките
на часовникот за да ја зголемите гласноста.
Свртете ја гласноста обратно од правецот
на стрелките на часовникот за да ја
намалите гласноста.
ДОТЕРУВАЊЕ НА АУДИОТО
Дотерување на тонот на басовите
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Bass“ (басови) и свртете го [VOLUME]
(гласност) во насока на стрелките
на часовникот или обратно од насоката
на стрелките на часовникот.
Дотерување на тоновите од средниот
обем
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.

Притиснете го функциското копче под
“Mid” (средни) и свртете го [VOLUME]
(гласност) во насока на стрелките
на часовникот или обратно од насоката
на стрелките на часовникот.
Дотерување на високите тонови
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Treb“ (високи тонови) и свртете
го [VOLUME] (гласност) во насока
на стрелките на часовникот или обратно од
насоката на стрелките на часовникот.
Контрола на балансот
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Bal“ и свртете го [VOLUME] (гласност)
во насока на стрелките на часовникот
или обратно од насоката на стрелките
на часовникот.
Контрола на распределбата на звукот
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„Fad“ (распределба на звукот) и свртете
го [VOLUME] (гласност) во насока
на стрелките на часовникот или обратно од
насоката на стрелките на часовникот.

Претходно поставување на изборите
за EQ (еквилајзер)
Притиснете го [MENU SOUND], па
се прикажува аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под
„P EQ“, па се прикажува изборникот
за претходно поставување на EQ
(еквилајзер).
Притиснете го функциското копче под
режимот за претходно поставување на EQ
(еквилајзер) којшто го сакате.
За да го откажете избраниот претходно
поставен еквилајзер, притиснете го ова
[P-EQ] уште еднаш со истата постапка.
Видовите на претходно поставените
режими за EQ (еквилајзер) се POP (поп),
Rock (рок), Country (кантри), Voice (глас),
Jazz (џез), Classic (класична)

РЕЖИМ ЗА РАДИО
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
РАДИО
Притиснете го BAND/MEDIA](бранова
должина/медиум) за да го слушате радиото
од друг режим.

_
_
_
_
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МЕНУВАЊЕ НА БРАНОВАТА
ДОЛЖИНА
Брановата должина се менува од AM на FM
или од FM на AM секој пат кога ќе
се притисне [BAND/MEDIA].
РАЧНО МЕСТЕЊ УГОРЕ/УДОЛУ
Притискајте го [<<TUNE]/[>>TUNE] за да
ја менувате фреквенцијата угоре/удолу.
Фреквенцијата се зголемува или намалува
за 1 степен секој пат кога ќе се притисне
[<<TUNE]/[>>TUNE].
ПРЕБАРУВАЊЕ УГОРЕ/УДОЛУ
Притиснете го [|<SEEK][>|SEEK] за да ја
најдете следната/претходната станица
автоматски.
МЕМОРИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ
ПОСТАВКИ НА МИЛЕНИЦИТЕ
Има 6 страници за миленици и може да
зачува најмногу 48 станици без оглед
на брановата должина AM или FM.
Може да зачува станица преку следната
постапка
Чекор 1: Побарајте ја или наместете ја рачно
станицата која ја сакате.
Чекор 2: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на [FAV].

Чекор 3: Притиснете го и држете
го функциското копче подолго од 1 секунда
под бројот каде што ја зачувувате таа
станица.
Преку горенаведената постапка 48-те
станици се зачувуваат во меморијата
за претходни поставки на милениците
ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИТЕ
ПОСТАВКИ НА МИЛЕНИЦИТЕ
Можете да ја слушате станицата зачувана
во претходните поставки на милениците
преку следната постапка.
Чекор 1: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на [FAV].
Чекор 2: притиснете го функциското копче
под бројот на претходната поставка
на милениците на којшто се чува станицата
што сакате да ја слушате.

ФУНКЦИЈА ЗА АВТОМАТСКО
ЗАЧУВУВАЊЕ
Автоматско зачувување
Притискајте го функциското копче под
[|<SEEK] или [>|SEEK] долго. Радиото ќе
го почне процесот за автоматско
зачувување и ќе зачува 12 станици
автоматски.
РАБОТЕЊЕ СО RDS
AF вклучено/исклучено
Функцијата AF го тера радиото да ја
пронаоѓа најдобрата станинца секогаш.
Притиснете го Изборникот во режимот
за радио и потоа радиото го прикажува
изборникот за радио.
И притиснете го функциското копче под
„RDS“ и потоа радиото го прикажува
изборникот за RDS.
Притиснете го функциското копче под
„AF“.
AF се вклучува или исклучува кога и да
го притиснувате ова функциско копче.
Вклучување/исклучување
на регионалната функција
Регионалната функција предизвикува
радиото да скокне на регионална станица
(Исклучување на регионалната функција)
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Притиснете го Изборникот во режимот
за радио и потоа радиото го прикажува
изборникот за радио.
И притиснете го функциското копче под
„RDS“ и потоа радиото го прикажува
изборникот за RDS.
Притиснете го функциското копче под
„REG“.
Регионалните опции се вклучуваат
или исклучуваат кога и да го притиснувате
ово функциско копче.
Прием на сообраќајни соопштенија
Притиснете го [TP] за да ги слушнете
сообраќајните соопштенија од другите
станици ако ја слушате радиопрограмата.
Откажување на приемот на сообраќајни
соопштенија
Притиснете го [TP] за да го откажете
приемот на сообраќајни соопштенија.
Пребарување на сообраќајни
станици
Притиснете го [TP]. Ако станицата нема
сообраќајно соопштение, радиото ја
пребарува следната станица која има
сообраќајно соопштение.

РЕПРОДУЦИРАЊЕ НА ЦД(-А)
Кога се вметнува секое едно ЦД, радиото ќе
се појави на екранот, и кога се става секое
ЦД, „File check“ (проверка на датотеки) ќе
се појави на екранот.
Штом почнува репродукцијата, песната
и бројот на песната ќе се појават
на екранот.
Ако се исклучи палењето или радиото
со ЦД во плеерот, истото ќе остане
во плеерот. Кога во плеерот има ЦД
и палењето е вклучено, радиото треба да
се вклучи пред да ја почне репродукцијата
на актуелното ЦД. Кога ќе се вклучат
палењето и радиото, ЦД-то ќе почне да
свири каде што запрело, ако тоа беше
последно одбраниот извор на звук.
ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 3 инчи (8 см)
со адаптерски прстен. Стандардните ЦД-а
и помалите ЦД-а се ставаат на истиот
начин.
Ако се репродуцира ЦД за запишување
(CD-R), квалитетот на звукот може да
се намали поради квалитетот на CD-R-то,
методот на запишувањето, квалитетот
на музиката којашто се снимила и начинот
на ракувањето со CD-R-то. Може да има
зголемување во прескокнувањето,
тешкотии при наоѓање песни и/или
тешкотии при ставање и исфрлање. Ако

дојде до проблемиве, проверете ја долната
површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример напукната,
скршена или изгребана, ЦД-то нема да
се пушти правилно. Ако површината
на ЦД-то е извалкана, видете под „Нега
на Вашите ЦД-а“ за повеќе информации.
Ако нема видлива оштета, пробајте
со познато добро ЦД.
Не закачувајте етикети на ЦД-то. Тие може
да се заглават во ЦД плеерот. Ако ЦД-то
е снимено на персонален компјутер
и постои потреба од етикета за опис, место
тоа обидувајте се да ја обележете горната
страна на запишаното ЦД со маркер.

9 ВНИМАНИЕ
Ако закачите етикета на ЦД-то,
вметнете повеќе од едно ЦД во процепот
одеднаш или се обидете да пуштите
изгребани или оштетени ЦД-а, може да
го оштетите ЦД плеерот. Кога
го употребувате ЦД плеерот, користете
само ЦД-а коишто се во добра состојба
без етикети, ставајте едно ЦД одеднаш
и чувајте ги ЦД плеерот и процепот
за ставање од туѓи материјали,
течности и отпадоци.

_
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Ако се појави грешка на екранот, видете
под „Пораки за ЦД-то“ подоцна во ова
поглавје.
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
РЕПРОДУКЦИЈА НА ЦД-ТО
Притиснете го [CD/AUX] за да
се репродуцира дискот од друг режим.
СТАВАЊЕ ДИСК
Ово радио прима најмногу 6 диска.
Чекор 1: Притиснете го [LOAD] (ставање)
и тогаш радиото ќе го покаже бројот
на празните дискови.
Чекор 2: Притиснете го функциското копче
под бројот на дискот којшто сакате да
го вметнете
Чекор 3: Вметнете ЦД во процепот за ЦД
со етикетата на ЦД-то нагоре, па радиото
се вметнува во процепот автоматски
и почнува репродукцијата.
За вметнување на повеќе ЦД-а, сторете
го следново:
Чекор 1: Притиснете го и држете го копчето
за ставање една секунда. Ќе слушнете „пип“
и ќе се прикаже порака за ставање
на повеќе дискови.
Чекор 2: Проследете го прикажаното
упатство за тоа кога да се вметнат
дисковите.

ЦД плеерот може да прими најмногу
6 диска.

ЗАБЕЛЕШКА
Притиснете го копчето „LOAD“
(ставање) повторно за да го откажете
ставањето на повеќе ЦД-а.
ИСФРЛАЊЕ НА ЦД
Притиснете го [EJECT] (исфрлање), па
радиото го покажува бројот на дискот што
се вметнува во радиото.
Притиснете го функциското копче под
бројот, па дискот ќе се исфрли од тацната од
радиото.
Извлечете го дискот од тацната.
Притискајте го [EJECT] (исфрлање)
подолго од 1 секунда, па радиото ги
исфрлува дисковите во радиото
едноподруго.
ПАУЗИРАЊЕ
Притиснете го [CD/AUX] за да ја паузирате
репродукцијата додека се репродуцира ЦД.
„PAUSE“ (паузирање) ќе трепка на екранот.
Притиснете го [CD/AUX] повторно за да ја
почнете репродукцијата на ЦД-то.

Ако радиото е поврзано со дополнителен
уред, тогаш функцијата за паузирање не
се вклучува.
СЛЕДНИОТ/ПРЕТХОДНИОТ ДИСК
Притиснете го функциското копче под
„DISC+/Disc-“ за да го смените дискот, па
радиото ќе ја репродуцира првата песна од
следниот/претходниот диск.
СЛЕДНАТА/ПРЕТХОДНАТА ПЕСНА
Притиснете го [<<TUNE]/[>>TUNE], па
радиото ја почнува репродукцијата
на следната/претходната песна.
СЛЕДНАТА/ПРЕТХОДНАТА ПАПКА
Притиснете го [|<SEEK] / [>|SEEK], па
радиото ја почнува репродукцијата
на следната/претходната папка.
БРЗО ВРТЕЊЕ НАПРЕД/БРЗО
ВРТЕЊЕ НАЗАД
Притиснете го и држете го [<<TUNE]/
[>>TUNE], па радиото репродуцира брзо
напред/брзо назад.
RPT (ПОВТОРУВАЊЕ)
Притиснете го функциското копче под
„RPT“, па радиото ја репродуцира
актуелната песна бескрајно.
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За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „RPT“ повторно.
RDM (ПРОИЗВОЛНО):
Притиснете го функциското копче под
„RDM“, па радиото ги репродуцира песните
произволно.
За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „RDM“
повторно.
INT (СКЕНИРАЊЕ):
Притиснете го функциското копче под
„INT“, па радиото ги репродуцира првите
неколку секунди за сите песни
последователно.
За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „INT“ повторно.

КОРИСТЕЊЕ НА ЦД СО MP3/
WMA
MP3/WMA ФОРМАТ
Ако го запишете својот диск со MP3/WMA
на персонален комјутер:
• Уверете се дека MP3/WMA датотеките
се запишани на CD-R диск.
• Не мешајте стандардни аудио и MP3/
WMA датотеки на еден диск.

• Уверете се дека секоја MP3/WMA
датотека има .mp3 или .wma
проширување. Други проширувања
на датотеки може да не работат.
• Може да се снимат датотеки со разни
фиксни или променливи брзини
на битови. Насловот на песната, името
на изведувачот и насловот на албумот ќе
бидат достапни за прикажување
со радиото кога се запишува
со употребата на ID3 етикети од
верзијата 1 и 2.
• Создајте структура на папката што
го олеснува наоѓањето на песни за време
на возењето. Организирајте ги песните
според албумите користејќи една папка
за секој албум. Секоја папка или албум
треба да содржи 18 песни или помалку.
• Гледајте да се финализира дискот кога
запишувате диск со MP3/WMA,
користејќи повеќекратни сесии. Обично
подобро е да се запише дискот одеднаш
докрај.
Плеерот ќе може да чита и репродуцира
најмногу 50 папки, 5 сесии
и 999 датотеки. Долгите имиња
на датотеки и на папки може да користат
повеќе мемориски простор од дискот
отколку е потребно. За да заштедите
простор на дискот, сведувајте ја
должината на имињата на датотеки

и папки на минимум. Можете да
пуштите и ЦД со MP3/WMA што
се запишало без употребата на папка
со датотеки. Системот може да поддржи
најмногу 8 папки во длабочина. Сепак
држете ја длабочината на папките
на минимум за да се смалат
комплицираноста и збунетоста при
обиди да се лоцира дадена папка
за време на репродукцијата. Ако некое
ЦД содржи повеќе од максималните
50 папки, 5 сесии и 999 датотеки,
плеерот ќе Ви овозможи да имате
пристап и да навигирате до максимумот,
но сите ставки над максимумот ќе бидат
игнорирани.
ГЛАВЕН ДИРЕКТОРИУМ
Главниот директориум ќе се третира како
папка. Ако главниот директориум има
компримирани аудио датотеки,
директориумот ќе се прикажува како
„ROOT“ (корен). Сите датотеки содржани
непосредно под главниот директориум ќе
се отвораат пред сите други директориуми.
ПРАЗЕН ДИРЕКТОРИУМ ИЛИ ПАПКА
Ако постои главен директориум или папка
некаде во структурата на датотеките што
содржи само папки/потпапки а ниедна
компримирана папка непосредно под нив,
плеерот ќе помине на следната папка
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во структурата на датотеките што содржи
компримирани аудио датотеки, и празната
папка нема да се прикажува и нема да биде
нумерирана.
НЕМА ПАПКИ
Кога ЦД-то содржи само компримирани
датотеки, датотеките ќе се сместат под
главната папка. Функциите на следните
и претходните папки ќе немаат функција
на таквото ЦД што било запишано без
папки. Кога се прикажува името на папката,
радиото ќе прикажува „ROOT“ (корен).
Кога ЦД-то содржи само компримирани
аудио датотеки а ниедна папка, сите
датотеки ќе се сместат под главната папка.
Кога радиото го прикажува името
на папката, радиото ќе прикаже „ROOT“
(корен).
РЕДОСЛЕД НА РЕПРОДУКЦИЈАТА
Песните ќе се репродуцираат по следниот
редослед:
• Репродукцијата ќе почне од првата песна
под главниот директориум.
• Кога се репродуцирале сите песни од
главниот директориум, репродукцијата
ќе продолжи од датотеките, според
нумеричното набројување.

• По репродуцирањето на последната
песна од последната папка, плеерот ќе ја
почне репродукцијата повторно од
првата песна од првата папка
или главниот директориум.
СИСТЕМ НА ДАТОТЕКИ И
ИМЕНУВАЊЕ
Насловот на песната во ID3 етикетата ќе
се прикажува. Ако насловот на песната не
е присутен во ID3 етикетата, тогаш место
тоа, радиото ќе го прикаже името
на датотеката без проширувањето (како
на пример MP3/WMA).
Насловите на песни коишто се подолги од
32 карактери или 4 страници ќе бидат
скратени. Екранот нема да покаже делови од
зборовите од последната страница
на текстот и проширувањето на името
на датотеката нема да се прикаже.
РЕПРОДУКЦИЈА НА MP3/WMA
Кога е вклучено палењето, вметнете ЦД
за половина во процепот, со страната
со етикета нагоре. Плеерот ќе го вовлече.
На екранот ќе се појави „Loading“
(ставање), па „File check“ (проверка
на датотеката) и потоа MP3 или WMA.
ЦД-то треба да ја почне репродукцијата. Не
можете да вметнете ЦД кога е исклучена
климатизацијата.

Кога почнува да се репродуцира секоја една
нова песна, бројот на песната и насловот
на песната ќе се појават на екранот.
Ако се исклучи палењето или радиото
со ЦД во плеерот, истото ќе остане
во плеерот. Кога во плеерот има ЦД
и палењето е вклучено, радиото треба да
се вклучи пред да ја почне репродукцијата
на ЦД-то. Кога ќе се вклучат палењето
и радиото, ЦД-то ќе почне да свири каде
што запрело, ако тоа беше последно
одбраниот извор на звук.
ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 3 инчи (8 см)
со адаптерски прстен. Стандардните ЦД-а
и помалите ЦД-а се ставаат на истиот
начин.
Ако се репродуцира ЦД за запишување
(CD-R), квалитетот на звукот може да
се намали поради квалитетот на CD-R-то,
методот на запишувањето, квалитетот
на музиката којашто се снимила и начинот
на ракувањето со CD-R-то. Може да има
зголемување во прескокнувањето,
тешкотии при наоѓање песни и/или
тешкотии при ставање и исфрлање. Ако
дојде до проблемиве, проверете ја долната
површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример напукната,
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скршена или изгребана, ЦД-то нема да
се пушти правилно. Ако површината
на ЦД-то е извалкана, видете под Нега
на Вашите ЦД-а за повеќе информации.
Ако нема видлива оштета, пробајте
со познато добро ЦД.
Не закачувајте етикети на ЦД-то. Тие може
да се заглават во ЦД плеерот. Ако ЦД-то
е снимено на персонален компјутер
и постои потреба од етикета за опис, место
тоа обидувајте се да ја обележете горната
страна на запишаното ЦД со маркер.

9 ВНИМАНИЕ
Ако закачите етикета на ЦД-то,
вметнете повеќе од едно ЦД во процепот
одеднаш или се обидете да пуштите
изгребани или оштетени ЦД-а, може да
го оштетите ЦД плеерот. Кога
го употребувате ЦД плеерот, користете
само ЦД-а коишто се во добра состојба
без етикети, ставајте едно ЦД одеднаш
и чувајте ги ЦД плеерот и процепот
за ставање од туѓи материјали,
течности и отпадоци.
Ако се појави грешка на екранот, видете
под „Пораки за ЦД-то“ подоцна во ова
поглавје.

Сите функции на ЦД-то работат на истиот
начин додека се репродуцира MP3WMA,
освен за тука наведените. Видете под
„Репродукција на ЦД“ порано за повеќе
информации.
РЕЖИМ ЗА СЕ/ДИРЕКТОРИУМИ
Функциите повторување, воведно
скенирање и произволна репродукција
функционираат во оваа папка кога
е активен режимот за се.
Притиснете го функциското копче под
„ALL“ (се), па „All“ се сменува на „DIR“
(директориум)
За да го откажете режимот „dir“, притиснете
го функциското копче под „DIR“ повторно.
Прикажување на информации
за ID3 етикетата
Притиснете го [TP/INFO]. Радиото ги
прикажува информациите за ID3 етикетите
на актуелните датотеки.

ПОРАКИ ЗА ЦД-ТО
CHECK CD (проверка на ЦД-то): Ако
оваа порака се појави на екранот и/или ЦДто излезе, причината може да биде една од
следниве:

• Многу топло е. Кога температурата ќе
се врати на нормалното ниво, ЦД-то
мора да се пушти.
• Возите по многу рапав пат. Кога патот ќе
стане погладок, ЦД-то мора да се пушти.
• ЦД-то е валкано, изгребано, мокро
или стои наопаку.
• Воздухот е многу влажен. Ако е така,
почекајте околу еден час и обидете
се повторно.
• Форматот на ЦД-то може да не биде
компатибилен. Видете под
„MP3 формат“ порано во ово поглавје.
• Може да имало некој проблем додека
се запишуваше ЦД-то.
• Етикетата може да биде заглавена во ЦД
плеерот.
Ако ЦД-то не свири правилно од било која
друга причина, пробајте со познато добро
ЦД.
Ако доаѓа до некоја грешка повеќе пати
или ако не може да се поправи грешката,
контактирајте со Вашиот дилер. Ако
радиото прикажува порака за грешка,
запишете ја и предадете му ја на Вашиот
дилер кога ќе му го јавите проблемот.

_
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ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕЖИМ
Радиото има еден дополнителен џек (со
пречник од 3,5 мм) сместен од долната
десна страна на основната плоча.
Тој не е аудио приклучок; не приклучувајте
ги слушалките во влезот на предниот
дополнителен џек.
Меѓутоа, можете да приклучите
надворешен аудио уред, како на пример
iPod, пренослив компјутер, MP3 плеер, ЦД
џубокс или XM™ приемник итн., до влезот
на дополнителниот џек за употреба како
друг извор за слушање аудио.
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ПРИКЛУЧОК
Притиснете го [CD/AUX] во другиот режим
за репродукција.
Ако дополнителниот џек не го приметува
присуството на излезен џек,
дополнителниот режим ќе се спречи да
се активира.

БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ
Безбедносниот систем ќе даде заштита од
кражба на радиото.

Кога е регистрирана ID шифра
со функцијата за безбедносно заклучување,
дури ако се украде уредот и се монтира
на друго место, нема да биде возможно да
се користи истиот освен ако не се внесе
регистрираната ID шифра.
МЕСТЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНАТА
БРАВА (РЕГИСТРИРАЊЕ НА ID
ШИФРАТА)
Исклучете го радиото.
3 Притиснете го [POWER] (напојување)
истовремено држејќи ги [INFO]
(информации) и најлевото функциско
копче.
Режимот за регистрација на ID шифрата ќе
се активира и бројот, 1 до 6, ќе се појави
на екранот.
3 Притиснете ги функциските копчиња
под „1 до 6“ на екранот за да ги внесете
шифрите од четири цифри.
3 Притиснете го [POWER] (напојување).
ID шифрата ќе се регистрира и радиото ќе
се исклучи.
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА
БЕЗБЕДНОСНАТА БРАВА
Исклучете го радиото.

3 Притиснете го [POWER] (напојување)
истовремено држејќи ги [INFO]
(информации) и најлевото функциско
копче.
Режимот за регистрација на ID шифрата ќе
се активира и бројот, 1 до 6, ќе се појави
на екранот.
3 Притиснете ги функциските копчиња
под „1 до 6“ на екранот за да ги внесете
шифрите од четири цифри.
3 Притиснете го [POWER] (напојување).
Ако внесената шифра се согласува
со регистрираната шифра, се ослободува
безбедносната брава и се исклучува
радиото.

ЗАБЕЛЕШКА
Штом се регистрирала една ID шифра,
таа ID шифра ќе биде потребна
за ослободување на безбедносната
брава. Внимавајте да не ја заборавите
безедносната шифра.
Ако се внесе неправилна шифра
во десет последователни обиди
за ослободување на безбедносната
брава, понатамошни обиди нема да
бидат возможни за околу еден час.

СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 4–49

РЕЖИМ ЗА BLUETOOTH*
BLUETOOTH
Притиснете го [BLUETOOTH]. Потоа тоа
поминува на постапката за спарување.
Постапка за спарување
Чекор 1: Притиснете го копчето под
„PAIRING“ (спарување) на екранот.
Чекор 2: Побарајте го и изберете го името
на уредот „CAR AUDIO“ (аудио
во автомобилот) за Bluetooth на телефон.
Аудиото ќе го прикаже името
на поврзаниот уред за 3 секунди.
Аудиото ќе го врати „Mode Selection“
(одбирање на режимот) по постапката
за поврзување и ќе се прикаже „BT“.
Јавете се
Чекор 1: Притиснете го копчето под „Call“
(повик) на екранот.
Чекор2 : Притиснете го копчето под „Last
Call“ (последен повик) на екранот.
Аудиото ќе прикаже „Dialing...“ (вртење
на бројот) и „Connected“ (поврзано).

Дојдовен повик
Аудиото ќе прикаже „Incoming Call...“
(дојдовен повик) за 3 секунди. Потао
аудиото ќе прикажува „Incoming call
number“ (број на дојдовниот повик) додека
корисникот не го притисне копчето
„ANSWER“ (одговор) или „DECLINE“
(одбивање).
1. Притиснете го копчето „ANSWER“
(одговор). Тогаш аудиото ќе биде
на линија.
2. Притиснете го копчето „DECLINE“
(одбивање). Аудио уредот ќе се врати
на последниот режим.
На линија
Притиснете го копчето под „MIC MUTE“
(стишување на микрофонот) при употреба
на телефон. Микрофонот ќе се стиши.
Притиснете го копчето под „PRIVATE“
(приватен) или копчето POWER
(напојување) за време на употребата
на телефон. Режимот ќе се смени на „private
mode“ (приватен режим).
Притиснете го копчето под „HANG UP“
(затворање телефон) при употреба
на телефон. Аудиото ќе се врати
на последниот режим.

A2DP РЕЖИМ
притиснете го копчето под „AUDIO PLAY“
(аудио репродукција) на екранот.
3 РЕПРОДУКЦИЈА
Притиснете го копчето под [►]
за репродукција на PLAY MP3 датотека
на телефонот.
3 Паузирање
Притиснете го копчето под [ II ]
за паузирање при репродукција
на MP3 датотека.
3 Следната/претходната песна
Притиснете го копчето [▲/▼], па
MP3 датотеката ја почнува
репродукцијата на следната/претходната
песна.
Автоматско поврзување
Случај 1: Аудиото ќе се обиде да го поврзе
претходниот BT уред автоматски кога
напојувањето на радиото е вклучено.
Случај 2: BT уредот кој го поврзува аудиото
се враќа на аудио уредот откако телефонот
ќе биде оддалечен повеќе од 10 м од
апаратот. Аудиото ќе се обиде да го поврзе
BT уредот автоматски

_
_
_
_

4–50 СЕДИШТА И СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ

РАКУВАЊЕ СО
ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ*
1. [Power] (напојување)
Вклучување на напојувањето:
Притиснете го копчево.
Исклучување на напојувањето:
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда.
Стишување на аудиото: Притиснете
го копчево кога е вклучено
напојувањето.
2. [Volume up] (зголемување
на гласноста)
Зголемување во 1 чекор: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда, па
радиото го зголемува нивото
на гласноста.
Автоматско зголемување
на гласноста: Притискајте го копчево
подолго од 1 секунда, па радиото
го зголемува нивото на гласноста
постепено.
3. [Volume down] (намалување
на гласноста)
Притискајте го копчево
за намалување на гласноста за да
го намалите нивото на гласноста.

Намалување во 1 чекор: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда, па
радиото го намалува нивото
на гласноста.
Продолжително намалување:
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда, па радиото го намалува
нивото на гласноста постепено.
4. [SEEK] (пребарување)
1) РЕЖИМ ЗА РАДИО: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда за да
поминете на претходно поставената
радио станица. (Претходно местење
на миленици #1→#2→#3→#4...)
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда за да ја побарате следната
станица.
2) РЕЖИМ ЗА CDP: Притискајте
го копчево помалку од 1 секунда за да
поминете на следната песна.
(Песна01→Песна02→...)
Притискајте го копчево подолго од
1 секунда за репродукција на песната
со брзо вртење напред.
5. [MODE] (режим)
Режимот на репродукцијата ќе
се измени по следниот редослед кога
и да се притисне копчево.

FM→AM→CD(MP3/
WMA)→(AUX)→(NAVI)→Multi
Media→FM...
6. [CALL] (повик)
Кратко притиснување: Јавување(прво
притискање), Вртење на број(второ
притискање)
Долго притискање: Откажување
на јавувањето.
Кога се прима дојдовен повик, кратко
притиснување: Јавување на повик.
Долго притискање: Откажување
на повикот.
Кога сте на линија, долго притискање:
прекинете го повикот.

_____

_
_
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5–2 СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ

РЕЗЕРВНА ГУМА, ДИГАЛКА И
ПРИРАЧНИ АЛАТИ
Вашата резервна гума, дигалка и алати
се чуваат во багажникот.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Секогаш чувајте ги дигалката,
резервното тркало и другите алати
и опреми безбедно во нивните
соодветни места.
• Не чувајте ја дигалката, резервната
гума и друга опрема во патничката
кабина.
При ненадејно запирање или судир,
лабавата опрема може да се расфрла
внатре во Вашето возило и да
предизвикува човечки повреди.
Прицврстете ja резервната гума под капакот
на подот.
Складирајте ги дигалката и алатите
во складиштето на багажникот. Чувајте ги
овие алати и опремата исто онака какошто
ги најдовте во возилото.
Видете под „ТРКАЛА И ГУМИ“
во индексот за повеќе информации.

ЗАБЕЛЕШКА
За елиминирање на можноста
дигалката, рачката од дигалката
и алатите да се тресат при возење,
поставете ги безбедно под подната
покривка.
Податоци за дигалката
Максимален работен товар: 800 кг

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Дигалкатa јa конструиравме
за употреба на Вашето возило.
• He користете ја дигалката на Вашето
возило кај други возила.
• Никогаш не надминувајте
го максимално дозволениот товар
на дигалката.
Користењето на оваа дигалка на други
возила може да ги оштети другите
возила или Вашата дигалка и да доведе
до човечки повреди.

КАКО ДА СЕ СМЕНИ ИЗДИШНА
ГУМА
Ако гумата се издиша, проследете ги
следните безбедносни мерки пред да
почнете да ja смените гумата.
Мерки за безбедност при менување
на гума
1. Запалете ги предупредувачките
трепкачи.
2. Излезете од патот на безбедно место
далеку од сообраќајот.
3. Паркирајте на солидна и рамна
површина. Видете под „ПАРКИРАЊЕ
НА ВАШЕТО ВОЗИЛО“ во индексот.
4. Изгаснете го моторот и извадете
го клучот.
5. Подигнете ja рачната сопирачка.
6. Сите патници нека излезат од возилото
и застанат на безбедно место.
7. Ставете клин, парче дрво или камења
пред и зад гумата што е дијагонално
наспроти гумата кojaшто планирате да
ja смените.
Неспроведувањето на овие безбедносни
мерки може да предизвика Вашето возило
да се лизне од дигалката и може сериозно да
се повредите.

СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ 5–3
Како да се смени издишна гума
1. Извадете ja дигалката, алатот
за менување гуми и резервната гума од
складиштето во багажниот простор.
2. Користете го дадениот клуч
или шрафцигерот со рамна глава за да
ja отстраните покривката на тркалото.
(Доколку имате ваква опрема)

5. Вртете ja рачката на дигалката како
часовникот за да ja подигнете главата
малку.
6. Наместете ја дигалката како што
е прикажано на сликата подолу. Има
обележување напред и назад под
вратите на возилото.

8. Подигнете го возилото со вртење
на рачката на дигалката обратно од
правецот на стрелките на часовникот
додека главицата за дигање не легне
цврсто во соодветниот жлеб и тркалото
не е подигнато од тлото околу 3 см.

 

_
_
_
_

 

_
  
  
 



3. Користете го клучот за да ги
разлабавите завртките со едно вртење
за секоја.

9 ВНИМАНИЕ
Не вадете ниту еден шраф или завртка
додека не сте го подигнале возилото од
земјата.
4. Ставете ja рачката и клучот
во дигалката.

7. Ставете ja дигалката вертикално
на предниот или задниот држач
на истата, веднаш до тркалото кое
саката да го смените.

9 ВНИМАНИЕ
Не се обидувајте да го подигнете
возилото се додека не ja поставите
дигалката правилно и не сте ja
прицврстиле за возилото и за земјата.

9 ВНИМАНИЕ
• Како што дигалката почнува да
го подига возилото, внимавајте
истата правилно да биде поставена
за да не се лизне.

ЗАБЕЛЕШКА
Не го подигајте возилото повеќе
отколку што е потребно за да се смени
тркалото.

5–4 СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

9 ВНИМАНИЕ

• Никогаш не се вовлекувајте под
возилото и не го палете моторот
додека возилото е подигнато
на дигалка.
Возилото може да се лизне од дигалката
и да предизвика сериозни повреди
или смрт.

• Никогаш не ги подмачкувајте
завртките или навртките
на тркалото со масло или мазиво.
• Секогаш користете правилни
завртки или навртки за тркалото.
• Користете го клучот за тркалото од
алатите од возилото, зацврстувајќи
ги завртките или навртките.
• Однесете го Вашето возило кај
механичар што може побргу за да ги
затегнат навртките или завртките
на тркалата според спецификациите.
Ви го препорачуваме Вашиот
овластен Chevrolet механичар.
Доколку се неправилно прицврстени,
завртките или навртките може да
се олабават.

9 ВНИМАНИЕ
Кога постои потреба од дигање
на возилото со употребата на дигалка
за возилото или рачната дигалка,
внимателно треба да се извадат
капаците* на точките за дигање од
комплетот на каросеријата.
9. Извадете ги целосно завртките
или навртките вртејќи ги обратно од
часовникот.
10. Извадете ги гумата и тркалото.
11. Ставете го резервното тркало
на оската.

12. Заменете ги и лесно стегнете ги
завртките или навртките на тркалото
вртејќи ги како часовникот.
13. Завртете ja рачката на дигалката
обратно од часовникот и спуштете
го возилото на земјата.

14. Затегнете ги навртките или завртките
на тркалата цврсто до 120 Nm во „X“
шаблон; 1→2→3→4 (Видете
на сликата подолу)



 

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Внимавајте да ги користите
правилните навртки или завртки
затегнати до правилниот момент.
Користење на неоригинални делови
или неправилно зацврстени завртки
или навртки може да го откачи
тркалото од возилото.
15. Чувајте ја раткапната во багажниот
просотор додека не ја замените
привремената резервна гума за редовна
гума.

СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ 5–5

_
9 ВНИМАНИЕ
Не ставете ја раткапната
на привремено резервно тркало.
Раткапната или тркалото може да
се оштети.
16. Прицврстете ги дигалката, алатите
и издишната гума на нивните
соодветни места.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не ги чувајте дигалката и алатите
во патничката кабина.
При ненадејно запирање или судир,
лабавата опрема може да се расфрла
внатре во Вашето возило и да
предизвикува човечки повреди.

ЗАБЕЛЕШКА
Компактната резервна гума е само
за употреба за кратко време.
Сменете ја резервната гума за редовна
гума колку што може поскоро.

9 ВНИМАНИЕ

9 ВНИМАНИЕ

При користење на дигалката возилото
може да стане нестабилно и да
се придвижи, оштетувајќи го возилото
и предизвикувајќи повреди.
• Користете ja дадената дигалка
на точното место за подигање.
• При поставување на дигалката
за подигање на возилото, истата
треба да биде прицврстена
на земјата.
• Не вовлекувајте се под подигнатото
возило.
• Не стартувајте го возилото додека
истото е подигнато.
• Пред подигање, сите патници нека
излезат од возилото и околу возилото
да нема cooбpaќaj.
• Користете ja дигалката единствено
за менување тркала.
• Не го подигајте возилото
на навалени или лизгави површини.
(Продолжение)

(Продолжение)
• Користете ja дигалката најблиску до
тркалото кое што треба да се смени.
• Блокирајте го тркалото дијагонално
спротивно од тркалото кое треба да
се смени.
• Пред дигањето, уверете се дека
рачната сопирачка е затегната
и менувачот е во 1-ва брзина
или во рикверц (за рачен менувач)
или Р (за автоматски менувач).
• Не го подигајте возилото и не
го менувајте тркалото каде што има
cooбpaќaj во близина.

9 ВНИМАНИЕ
Повикајте сервис за помош каде
условите не се задоволувачки
за подигање на возилото или ако не сте
сигурни дека може да ja завршите
задачата безбедно.

_
_
_
_

5–6 СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ

ПАЛЕЊЕ НА МОТОРОТ СО
КАБЛИ ЗА ПАЛЕЊЕ
9 ВНИМАНИЕ
• Не се обидувајте да го запалите
возилото со туркање или влеченье.
Ова може да го оштети катализаторот
и автоматскиот менувач и може да
предизвика повреди.
Можете да го запалите возилото кое има
испразнет акумулатор преку префрлање
на електрична енергија од друго возило.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Акумулатори може да експлодираат.
Може да се изгорите од киселината
на акумулаторот а може да бидете
повредени и од краток спој кој може да
го оштети Вашето возило.
• Не го изложувајте акумулаторот
на пламени или искри.
• Не се навалувајте над акумулаторот
додека го палите возилото.
(Продолжение)

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
(Продолжение)
• Не ги допирајте краевите на каблите
еден со друг.
• Носете заштита на очите додека
работите близу до акумулаторот.
• Не дозволувајте течноста од
акумулаторот да дојде во допир
со очи, кожа, ткаенина или обоени
површини.
• Уверете се дека помошниот
акумулатор има ист напон како
испразнетиот акумулатор.
• Не го исклучувајте празниот
акумулаторот од возилото.
Неспроведувањето на овие мерки
за претпазливост или инструкции
за палење на моторот со кабли, може да
предизвика акумулаторот да
експлодира, резултирајќи
со изгорувања од киселината
на акумулаторот или краток cnoj.
Ова може да предизвика штета
на електричните системи на двете
возила и да предизвика сериозни
повреди.

Пред палење со кабли
1. Подигнете ja рачната кочница.
2. За возилото со автоматски менувач,
ставете го менувачот во PARK брзина,
а за рачен менувач во NEUTRAL.
3. Исклучете ги сите електрични уреди.

9 ВНИМАНИЕ
• Исклучете го аудио системот пред
палење на Вашето возило. Инаку
можете да го оштетите аудио
системот.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Секогаш поставете ги каблите за да
не можат да допрат делови од
моторот кои што се вртат.
Инаку може да го оштетите возилото
и сериозно да се повредите.

СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ 5–7
Закачување на кабли за палење
За палење на Вашето возило поврзете ги
каблите како што следи:
1. Поврзете една стега од првиот кабел
на позитивната клема на акумулаторот
од кој земаме електрична енергија.
(се познава по знакот „+“ на кутијата од
акумулаторот или на клемата)
2. Поврзете го другиот кpaj од истиот
кабел на позитивната клема
на празниот акумулаторот.
(„+“ клемата)
3. Поврзете го едниот кpaj од вториот
кабел на негативниот излез
на акумулаторот од кој земаме
електрична енергија (идентификуван
со "-" знак на акумулаторот
или на клемата)

_
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ЗАБЕЛЕШКА

Последниот приклучок на возилото кое
се полни НЕ МОЈ да биде направен
на негативната (-) клема
на акумулаторот.
• Приклучете ja стегата на последниот
кабел на челичен дел поврзан
со блокот на моторот.
• Последниот приклучок треба да биде
колку што е можно подалеку од
акумулаторот.
Поврзувањето на кабелот
на негативната клема на испразнетиот
акумулатор може да предизвика
искрење и можна експлозија
на акумулаторот.
Може да настанат сериозни повреди
или оштетуванње на возилото.

Обиди за паленье на моторот
на возилото со испразнет акумулатор
треба да се прават во интервали од една
минута и не треба да траат повеќе од
15 секунди при секој обид.

4. Внимавајте последниот приклучок да
биде на соодветно место, како што
е челичен држач поврзан со блокот
на моторот.
5. Моторот на возилото кое дава
електрична енергија може да му
се дозволи да работи при палење
со кабли.

Кога претходно испразнетото возило
работи:
1. Внимателно исклучете го вземјениот
приклучок (-). Почнувајте со возилото
со испразнет акумулатор. Оставете
го испразнетото возило да работи.
2. Исклучете го негативниот довод од
возилото кое дава електрична енергија.
3. Откачете го „+“ кабелот од двата
акумулатора. Чувајте ги каблите заедно
со резервната гума.
4. Испразнетото возило оставете го да
работи околу 20 минути. Ова ќе му
овозможи на системот за полнење да
го наполни акумулаторот.
5. Ако се повтори состојбава
на празнењето, посоветувајте
се со механичар. Ви го препорачуваме
Вашиот овластен Chevrolet механичар.

_
_
_
_

5–8 СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ

ВЛЕЧЕЊЕ НА ВОЗИЛОТО
Ако е неопходно да го влечете Вашето
возило, контактирајте со механичар
или професионална влечна служба. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

9 ВНИМАНИЕ

• Никогаш не дозволувајте да се возат
патници во возилото кое е влечено.
• Никогаш не влечете возило побрзо од
безбедносните или пропишаните
брзини.
• Никогаш не влечете возило
со скршени делови кои не се убаво
прицврстени на возилото.
Неспроведуваньето на овие
предупредувања може да предизвика
лични повреди.

Доколку Вашето возило мора да биде
влечено од задниот дел, користете
влечен подметнувач под предните
тркала.
• Никогаш не го влечете Вашето
возило со предните тркала на патот.
Влечењето на Вашето возило
со предните тркала на патот може да
предизвика сериозни оштетувања
на менувачот на Вашето возило.

Влечење на Вашето возило со средство
за дигање на тркалата
1. Запалете ги предупредувачките
трепкачи.
2. Свртете го прекинувачот за палење
на АСС.
3. Префрлете ja брзината на автоматскиот
или рачен менувач на NEUTRAL.
4. Отпуштете ja рачната кочница.

5. Влечете го возилото со предните
тркала подигнати од патот.

СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ 5–9
Предни држачи за влечење
Предниот држач за влечење е поставен пред
предниот браник. Возачот мора да биде
во возилото за да управува и да ги користи
сопирачките.

9 ВНИМАНИЕ
• Никогаш не користете опрема
со лост кoja го држи Вашето возило
накривено, за подигање на возилото.
• Користете рамна опрема или опрема
кoja ги подига тркалата.
ВЛЕЧЕЊЕ ПРИ ХАВАРИИ
Доколку не е достапна влечна служба, при
потреба, Вашето возило може привремено
да се влече преку cajлa врзана за држачот
за влечење на другото возило.

Влечењето на овој начин може да
се користи единствено на тврди коловози,
на кратко растојание и при мали брзини.
Исто така тркалата, оските, трејновите
за погон, воланот и сопирачките мора да
бидат во добра состојба.

_
9 ВНИМАНИЕ
При влечење на возило со сајла,
возилото може да се оштети.
За намалување на штетата:
• Користете држач за влечење
единствено доколку друга опрема не
е достапна.
• Влечете го возилото единствено од
напред.
• Чувајте ja сајлата далеку од
браникот.
• Внимавајте сајлата да е добро
поврзана на држачот за влечење
и на двата краеви. Проверете ja
сајлата со влечење со рака дали
е добро прицврстена.
• Влечењето со сајла може да
предизвика тешко оштетување
на автоматскиот менувач. При
влечење на возило со автоматски
менувач користете рамна опрема
или опрема кoja ги подига тркалата.
• Возете пополека и избегнувајте
нагли движења.

_
_
_
_

5–10 СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Кога влечете со сајла, контролата врз
возилото кое се влече може да се загуби.
• Не го влечете возилото доколку
тркалата, менувачот, оските,
воланот или сопирачките му
се оштетени.
• Не го вадете клучот од стартерот
затоа што ќе се блокира стартерот
и возилото не ќе може да се управува.
Задна влечна кука
При влечење на друго возило, користете ja
задната влечна кука. Треба да се користи
само при итни потреби. (на пример да
се извлече возило од ендек, длабок снег
или кал).

Кога задната влечна кука е користена,
секогаш влечете ja сајлата или синџирот
право напред од куката. Не ja влечете куката
со сила од ниедна од страните. За да
се спречи штета, незатегнатата cajлa не ja
оптегнувајте многу бргу.

КУКА ЗА ДОЛНО ВРЗУВАЊЕ
Оваа кука е наменета само за долно
врзување за превоз. Не ја користете куката
за долно врзување за влечење.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не користете кука за донло врзување
за превоз за да го влечете Вашиот
автомобил.
Возилото може да се оштети.

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ВАШЕТО
ВОЗИЛО
Кога сте заглавени во снег, кал или друга
мека површина, постапката опишана
подолу може да Ви овозможи да
го ослободите Вашето возило.

СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ 5–11
1. Завртете го воланот целосно во лево, па
во десно. Ова ќе Ви го расчисти теренот
околу Вашите предни гуми.
2. Менувајте напред и назад меѓу R
и некоја брзина за напред (D : модел
со 6 брзини).

_
9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако го нишате Вашето возило за да
го извлечете кога е заглавено во снег,
кал, песок или друго:
• Прво проверете дали има некаков
предмет или луѓе во близина.
Додека го правите ова, возилото може
ненадејно да мрдне напред или назад,
предизвикувајќи повреда на луѓето
или штета на предметите во близина.

ЗАБЕЛЕШКА
  



3. Вртете ги тркалата во место најмнory
што е можно.
4. Отпуштете ja педалата за гас додека
менувате.
5. Притиснете лесно на педалата за гас
кога менувачот е во брзина.
Доколку ова не го ослободи Вашето возило
по неколку обиди, Вашето возило може ќе
треба да се влече. Видете под „ВЛЕЧЕЊЕ
НА ВОЗИЛОТО“ порано во ова поглавје.

Ако го ослободувате Вашето возило,
преземете ги следните мерки
на претпазливост за да спречите штета
на менувачот и на други делови.
• Не ja притискајте педалата за гас
додека менувате или пред менувачот
целосно да е влезен во предна брзина
или рикверц.
• Не го турирајте моторот
и избегнувајте вртење на тркалата
во место.
• Доколку Вашето возило остане
заглавно по неколку обиди
за извлекување, размислете за други
начини за ослободување на возилото
како што е влечењето.

ЗАБЕЛЕШКА
Ако возилото Ви е опремено со TCS
или ESC, исклучете го системот пред да
го нишате Вашето возило.
Видете под „СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА
НА СТАБИЛНОСТА НА ТРКАЛАТА“
или „ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА
КОНТРОЛА НА СТАБИЛНОСТА“
во индексот.

ПРЕГРЕЈУВАЊЕ
Ако мерачот за температурата на течноста
за ладење на моторот ја означува црвената
зона, се прегрева, или ако имате други
причини да се посомневате дека моторот
се прегрева:
1. Запрете го возилото.
2. Исклучете го клима уредот.
3. Оставете го моторот да се смири
неколку минути.
4. Проверете дали разладниот вентилатор
работи.

_
_
_
_

5–12 СЛУЧАИ НА ОПАСНОСТ

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку е видлива пареа, тргнете се од
возилото додека не се олади моторот.
Пареата може да предизвика сериозни
изгоретини.

ЗАБЕЛЕШКА
Користењето на клима уредот (А/C)
додека возите по долги угорници
или при сообраќаен метеж, може да
го прегрее моторот.
Доколку вентилаторот не работи, а
е видлива пареа, направете го следното:
1. Изгасете го моторот.
2. Тргнете се од возилото без да ja
отворите хаубата.
3. Оставете го моторот да се олади.
4. Кога пареата не се гледа, внимателно
отворете ja хаубата.
5. Посоветувајте се со механичар колку
што може поскоро. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

Доколку вентилаторот работи, а пареа не
се гледа, направете го следното:
1. Внимателно отворете ja хаубата.
2. Оставете го моторот да се олади.
3. Проверете го новито на течноста
за ладење.
Доколку вентилторот работи, но
температурата на моторот не паѓа, сторете
го следново:
1. Изгаснете го моторот.
2. Внимателно отворете ja хаубата.
3. Оставете го моторот да се олади.
4. Проверете го новито на течноста
за ладење.
Доколку нивото на течноста за ладење
е ниско, проверете дали има протекување
на следните делови:
1. Ладилникот.
2. Цревата на ладилникот.
3. Cпojките на ладилникот.
4. Цревата на греачот.
5. Cпojкитe на цревата на греачот.
6. Пумпата за вода.

Ако најдете протекување или друго
оштетување, или ако течноста за ладење
се уште тече, посоветувајте се со механичар
веднаш. Ви го препорачуваме Вашиот
овластен Chevrolet механичар. Не го возете
Вашето возило додека овие проблеми не
се решат.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Жешката пареа на течноста за ладење
може да експлодира од притисок,
предизвикувајќи сериозни повреди.
• Никогаш не го отвораіте капакот
на ладилникот кога моторот
и ладилникот се жешки.

______

_
_
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6–2 СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО

БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ НА
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
При проверка и одржување на Вашето
возило бидете претпазливи за да
го намалите ризикот од повреди
или оштетување.
Општи предострожности при
сервисирањето на возилото:
• Не работете на моторот кога е жежок.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Катализаторот и другите компоненти
на издувниот систем може да се загрејат
многу додека работи моторот.
Допирање на ваквите делови за време
на работењето на моторот може да
предизвика сериозни изгоретини.

• Не пикајте се под возилото додека
е на дигалка. Ако мора да се работи под
возилото, користете безбедносни
држачи.
• Чувајте ги акумулаторот, горивото и сите
делови поврзани со горивото подалеку
од запални материи, отворен оган
и искри.
• Не приклучувајте го и не исклучувајте
го акумулаторот или друг електронски
уред додека е вклучено палењето.
• Кога ги поврзувате каблите
на акумулаторот, особено внимавајте
на нивниот поларитет. Не приклучувајте
позитивен кабел на негативниот пол
или негативен кабел на позитивниот пол.
• Не заборавајте дека акумулаторот,
каблите за палење и жиците во возилото
пренесуваат јака струја или висок напон.
Внимавајте да не предизвикате краток
спој.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Исклучете го палењето и извадете
го клучот од бравата за палење пред
да проверите или работите под
хаубата.
Допирањето на деловите под напон
додека е вклучено палењето може да
предизвика струен удар
или изгореници.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако мора да посегнете во моторниот
простор, соблечете ги лабавата облека
и накитот што може да се потфати и не
оставајте дел од Вашето тело блиску до
вентилаторот, ремените или другите
подвижни делови.
• Внимавајте да има добро проветрување
секогаш кога моторот работи
во затворена просторија, на пример
во гаража.
• Чувајте гo употребеното масло, течност
за ладење и другите течности подалеку
од досегот на децата и животните.
• Не фрлајте ги празните садови за масло
и други течности или садовите што
содржат употребено масло или други
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течности со домашните отпадоци.
Користете само овластени депонии
за автомобилски отпад.
• Ако мора да проверите нешто под
хаубата додека моторот работи,
внимавајте возилото да не се придвижи
ненадејно или неочекувано.
За автоматскиот менувач, ставете ја
рачката на менувачот во положба PARK
(паркирање) или NEUTRAL (лер)
и затегнете ја паркирната сопирачка.
За рачен менувач, ставете ја рачката
за менување во лер и цврсто затегнете ја
паркирната сопирачка.
• За да ги избегнете можните повреди,
секогаш исклучувајте го палењето
и вадете го клучот пред да работите под
хаубата, освен ако постапката не бара
поинаку. Ако постапката изразито бара
да работите под хаубата додека моторот
работи, соблечете ја лабавата облека
и накитот што може да се потфатат
за подвижните делови и да предизвикаат
повреди.

Вентилатор за ладење на моторот

9 ВНИМАНИЕ
Електричните вентилатори за ладење
(во моторниот простор) ги
контролираат сензори. Вентилаторите
може да се вклучат во секој момент.
• Рацете, прстите и слободната облека
мора да се држат подалеку од перките
на вентилаторот.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Допирањето на деловите на возилото
под напон кога е вклучено палењето
е многу опасно.
• Внимавајте да го исклучите
палењето и да го извадите клучот
пред да го проверите моторот или да
извршите други поправки под
хаубата.
Тоа може да предизвика изгореници,
струјни удари или други повреди.
За да избегнете можна повреда од
вентилаторот за ладење, изгаснете
го моторот, така што вентилаторот нема да
работи пред да проверувате нешто
во моторот.

Внимавајте и затоа што електронскиот
систем за палење има повисок напон од
обичните системи. Затоа е многу опасно да
се допираат деловите под напон кога
е вклучено палењето на возилото.

СПИСОК ЗА ПРОВЕРКА НА
ВОЗАЧОТ
За постојана безбедна и сигурна работа
на Вашето возило, повремено проверувајте
ги надворешноста, внатрешноста
и моторниот простор.
НАДВОРЕШНОСТ
Гуми
• Да се правилно напумпани. (Видетете
под „ТРКАЛА И ГУМИ“ во индексот)
• Да нема пукнатини од страните
или на шарата.
• Да нема туѓи тела во шарата.
Тркала
• Навртките и завртките мора да
се затегнат за да се коригира затезниот
момент. (Видете под „КАКО ДА СЕ
СМЕНИ ИЗДИШНА ГУМА“
во индексот).

_
_
_
_
_
_
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Светла
• Да работат сите запалени предни, задни
и странични светла, трепкачи, штопсветла и светла за магла.
Течности
• Проверете дали сите садови за течности
под хаубата се наполнети до правилното
ниво.
Бришачи на шофершајбната
• Проверете ја состојбата на рачките
и на гумените влошки (вклучувајќи го и
задниот бришач, ако го имате).
ВНАТРЕШНОСТ
Управување
• Проверете воланот да не е многу
разлабавен (широк празен од).
Кочница за паркирање
• Проверете дали одот на рачката
за паркирната сопирачка е соодветен.
Табла со инструменти
• Проверете дали правилно работат сите
мерачи, контроли и предупредувачки
сијалички на таблата со инструменти.
Ретровизори
• Внимавајте одразната површина на сите
три ретровизори да е во добра состојба
и да е чиста.

• Проверете дали сите ретровизори можат
да се местат лесно.
Контроли
• Проверете дали педалите за сопирачките
и за кумплунгот работат правилно.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–5

_

МОТОРЕН ПРОСТОР (БЕНЗИН)

_
_
_
_
_

1. Воздушен филтер
2. Капаче за дотурање на моторното
масло
3. Сад за течноста за сопирачките /
куплунгот

4.
5.
6.
7.

Сад за течноста за ладење
Кутија со осигурувачи и релеји
Акумулатор
Сад за течноста за миење

8. Сад за течноста за серво управувањето
9. Прачка за нивото на моторното масло

6–6 СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО

МОТОРЕН ПРОСТОР (ДИЗЕЛ)

1. Воздушен филтер
2. Капаче за дотурање на моторното
масло
3. Сад за течноста за сопирачките /
куплунгот

4.
5.
6.
7.
8.

Сад за течноста за ладење
Кутија со осигурувачи и релеји
Акумулатор
Резервоар за течноста за миење
Сад за течноста за серво управување

9. Прачка за нивото на моторното масло
10. Дополнителна кутија со осигурувачи
и релеји
11. Филтер за гориво

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–7

МОТОРНО МАСЛО
Чувајте го Вашиот мотор правилно
подмачкуван со одржување на правилното
ниво на моторното масло.
Нормално е моторот да троши малку
моторно масло.
Проверувајте го нивото на маслото
редовно, на пример секогаш кога
застанувате да наполните гориво.
Ако светне предупредувачкото светло
за притисокот на моторното масло ( )
на таблата со инструменти, треба одма да
го проверите нивото на Вашето моторно
масло.
ПРОВЕРУВАЊЕ НА НИВОТО НА
МОТОРНОТО МАСЛО
1. Паркирајте го возилото на рамно.
2. По изгаснувањето на моторот, чекајте
за неколку минути за маслото да тече
назад во тавата за масло. Ако моторот
е студен, течењето на маслото
во тавата ќе трае подолго.
3. Извлечете ја прачката и избришете ја.
4. Вратете ја прачката внатре докрај.

5. Повторно извлечете ја прачката.

8. Ако нивото на маслото е под MIN,
дотурете доволно масло со ист
квалитет како маслото во моторот за да
го доведете нивото на маслото до
MAX. Не дотерајте над MAX ознаката.
Видете под „ТАБЕЛА НА
ТЕЧНОСТИ“ во индексот
за спецификациите на маслото.

_
_
_
_
_

6. Проверете го маслото на прачката за да
видите да не е загадено.
7. Проверете го нивото на маслото
на прачката. Маслото би требало да
биде помеѓу MIN и MAX.
  




 

_
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9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Моторното масло е надразливец и, ако
се голтне, може да предизвика болест
или смрт.
• Чувајте го далеку од дофат на деца.
• Избегнувајте чест или подолг
контакт со кожата.
• Мијте ја изложената кожа со сапун
и вода или со средство за миење
на рацете.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Дотурањето премногу масло може да
влијае на работата на моторот.
• Не дозволувајте маслото да дојде над
ознаката MAX на прачката.
Преполнувањето на резервоарот може
да Ви го оштети возилото со:
• Зголемување на потрошувачката
на маслото.
• Замастување на свеќичките.
• Наталожување на јаглерод
во моторот.

МЕНУВАЊЕ НА МОТОРНОТО
МАСЛО И ФИЛТЕРОТ

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се заврши оваа работа, потребни
се посебни вештини, алатки и опрема.
Пред да се обидете да ја извршите
работата, уверете се дека сте целосно
запознати со вршењето на работава.
• Нека Ви ја направи работава
автомеханичар, ако не сте
самоуверени дека безбедно ќе ја
завршите задачата. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
Инаку можете да се повредите или да
го оштетите возилото.
Моторното масло ја губи својата
способност за подмачкување кога
е загадено. Внимавајте да го менувате
моторното масло согласно со планот
за одржување.
Внимавајте да го замените филтерот
за масло секогаш кога го менувате
моторното масло.
Во тешки услови почесто менувајте ги
маслото и филтерот за масло одошто
е препорачано во стандардниот план
за одржување.

Тешките услови, меѓу другото, вклучуваат:
• Чести ладни палења.
• Често патување во сообраќај „појдизастани“.
• Чести кратки патувања.
• Често возенье кога, надворешната
температура е под нулата.
• Долго работење на моторот во место.
• Често возење со мала брзина.
• Возење во правливи области.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Моторното масло и неговите садови
може да Ви го загрозат здравјето.
• Избегнувајте чест или подолг
контакт со моторното масло.
• Измијте ги кожата и ноктите
со сапун и вода или со средство
за чистење откако сте работеле
со моторно масло. Исто така, чувајте
ги оваа и другите отровни материи
подалеку од децата.
Моторното масло може да ја надразни
кожата и да предизвика болести, дури
и смрт, ако се голтне.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–9

9 ВНИМАНИЕ
Употребата на неодобрено
или нискоквалитетно моторно масло
или хемиски средства (адитиви)
за моторот може да го оштети моторот.
• Посоветувајте се со механичар пред
да се обидите да користите адитиви.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Chevrolet
механичар.

9 ВНИМАНИЕ
• Не фрлајте ги употребеното моторно
масло и филтер со домашните
отпадоци.
• Користете ја локалната овластена
депонија за отпадоци.
Употребеното моторно масло
и филтерот содржат штетни материи
што може да бидат нездрави за Вас и да
ја загадат животната средина.

ПРЕПОРАЧАНИ МОТОРНИ МАСЛА И
ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Препорачани моторни масла
Видете под „ТАБЕЛА НА ТЕЧНОСТИ“
во индексот за препорачаните моторни
масла и зафатнините.
Распоред за одржување
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во овој прирачник.

СИСТЕМ ЗА РАБОТНИОТ ВЕК
НА МОТОРНОТО МАСЛО*
(САМО ДИЗЕЛ)
Вашето возило може да има систем
за работниот век на моторното масло што
Ве известува кога треба да се смени
моторното масло. Врз основа на условите
за возење, километражата при којашто ќе
се укаже на менување на маслото во голема
мера може да варира. За системот
за работниот век на маслото да работи
правилно, морате секој пат да го ресетирате
системот кога ќе се смени маслото.
Кога системот пресметал дека работниот
век на маслото се намалил, ќе означи дека
неопходно е да се смени маслото. Светлото
за менување на моторното масло ќе
се запали во групата инструменти. Видете
под „СВЕТЛО ЗА МЕНУВАЊЕ НА
МОТОРНОТО МАСЛО“. Заменете

го Вашето масло колку е можно поскоро.
Во возилото со мотор на дизел, моќноста
на моторот може да се намали. Сменете
го моторното масло веднаш ако светлото
за менување на моторното масло се запали
во возилото со мотор на дизел. Возможно е,
ако возите во најдобрите услови, системот
за работниот век на маслото да не означи
дека постои потреба за менување
на маслото подолго од една година.
Меѓутоа, Вашето моторно масло
и филтерот за маслото треба да се заменат
најмалку еднаш годишно и тогаш треба да
се ресетира системот. Вашиот дилер има
механичари, обучени од Chevrolet, кои ќе ја
извршат работава користејќи алат
за скенирање и ќе го препостават системот.
Исто така важно е да се проверува маслото
редовно и да се одржи на правилното ниво.
Како да се препостави системот
за работниот век на моторното масло?
Системот за работниот век на моторното
масло пресметува кога треба да се заменат,
Вашето моторно масло и филтерот
за маслото врз основа на употребата
на возилото. Било кое време кога Ви
се заменува маслото, ресетирајте
го системот за да може да пресмета кога
е потребно следното менување на маслото.

_
_
_
_
_
_
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За ресетирање на системот за работниот век
на моторното масло, сторете една од
следните работи:
• Користење на средството за скенирање
Вашиот овластен механичар ќе
го ресетира системот користејќи алат
за скенирање по менувањето
на моторното масло. Посоветувајте
се со автомеханичар. Го препорачуваме
Вашиот овластен Chevrolet механичар.
• Користење на педалот за гас
1. Свртете го клучот за палење на „ON“
додека моторот е изгаснат.
2. Целосно притиснете го и пуштајте
го педалот за гас трипати во рок од пет
секунди.
3. Свртете го клучот на „LOCK“
(заклучување).
Ако светлото за менување на моторното
масло пак се запали и остане запалено кога
го палите Вашето возило, системот
за работниот век на моторното масло не
се ресетира. Повторете ја постапката.

9 ВНИМАНИЕ
Не заборавајте да го ресетирате
системот за работниот век
на моторното масло секогаш кога ќе
се замени моторното масло.

ТЕЧНОСТ ЗА ЛАДЕЊЕ
Со правилна мешавина оваа течност
за ладење обезбедува систем за ладење
и греење со одлична заштита од корозија
и смрзнување.
Кога моторот е студен, течноста за ладење
би требало да биде помеѓу ознаките MIN
и MAX на резервоарот за течноста. Нивото
на течноста за ладење се крева
со загревањето на моторот и се спушта
со ладењето на моторот.

9 ВНИМАНИЕ
Обична вода или погрешна мешавина
може да го оштетат системот за ладење.
• Не употребувајте обична вода,
алкохол или метанолски антифриз
во системот за ладење.
• Употребувајте само мешавина
56:44 на дестилирана вода
и правилен антифриз определен
за употреба за Вашето возило.
Моторот може да се прегрее, дури и да
се запали.
Ако нивото на течноста за ладење падне под
ознаката MIN, дополнете го ладилникот
со мешавина од 56:44 на дестилирана вода
и на правилен антифриз.
За да го заштитите возилото при крајно
студено време, употребувајте мешавина од
48 насто вода и 52 насто антифриз.
КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ТЕЧНОСТА ЗА
ЛАДЕЊЕ
Клима

Антифриз
(%)

Вода (%)

Умерена

44%

56%

Крајно
студена

52%

48%
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9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Зовриената течност за ладење и пареа
може да избијат под притисок, што
може да предизвика сериозни повреди.
• Не вадете го капачето на резервоарот
за течноста за лаење кога моторот
или ладилникот се жешки.

9 ВНИМАНИЕ
Течноста за ладење може да биде
опасна.
• Избегнувајте чест или подолг
контакт со течноста.
• Измијте ги кожата и ноктите
со сапун и вода откако сте имале
контакт со течност за ладење.
• Чувајте ја далеку од дофат на децата.
• Течноста за ладење може да ја
надразни кожата и да предизвика
болести, дури и смрт, ако се голтне.
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ТЕЧНОСТА ЗА
ЛАДЕЊЕ И ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Спецификации на течноста за ладење
Видете под „ТАБЕЛА ЗА ТЕЧНОСТИ“
во индексот за препорачаните течности
за ладење и зафатнините.

Распоред за одржување
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во овој прирачник.

9 ВНИМАНИЕ
Не мора да дотурате течност за ладење
почесто отколку што е препорачано.
Ако често дотурате течност за ладење,
тоа може да укажува дека на моторот му
треба поправка.
Контактирајте со механичар
за проверка на системот за ладење. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

ТЕЧНОСТ ЗА СОПИРАЧКИТЕ И
КУПЛУНГОТ
Вашето возило има еден резервоар
за течноста за сопирачките и квачилото.
Течноста за сопирачките и квачилото впива
влага. Вишокот влага во течноста може да ја
намали ефикасноста на хидрауличните
системи за сопирање и за квачилото.
Менувајте ја течноста согласно
со прирачникот за да спречите корозија
на хидрауличниот систем.

Употребувајте само таква течност
за сопирачкитe и куплунгот која ние ја
препорачуваме. Резервоарот нека биде
наполнет до правилното ниво. Не
дозволувајте нивото да падне под ознаката
MIN или да се крене над ознаката MAX.
Ниското ниво во резервоарот за течност
за сопирачките може да укажува
или на истекување од системот
за сопирање, или на вообичаеното абење
на пакните. Посоветувајте се со механичар
за да одредите дали на системот му треба
поправка и дотурете течност во Вашиот
хидрауличен систем на сопирачките по
завршената работа ако е потребно.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Chevrolet механичар.
Кога нивото на течноста за сопирачките ќе
Ви падне на ниско ниво, ќе се запали
предупредувачката сијаличка (
)
на системот на сопирачки. Видете под
„ПРЕДУПРЕДУВАЧКО СВЕТЛО ЗА
СИСТЕМОТ НА СОПИРАЧКИ“
во индексот.

_
_
_
_
_
_
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ДОТУРАЊЕ ТЕЧНОСТ ЗА
СОПИРАЧКИТЕ/КУПЛУНГОТ
1. Темелно избришете ја нечистотијата
околу капачето на резервоарот
за течноста.

3. Со правилната препорачана течност
за сопирачките и куплунгот дополнете
го резервоарот до ознаката MAX.
Внимавајте да не истурите од течноста
на бојосана површина. Ако истурите,
веднаш измијте ја истурената
површина со студена вода.

9 ВНИМАНИЕ
Истурената течност за сопирачки
и квачило на моторот може да
се запали.
• Не преполнувајте го резервоарот.
Пожар во моторот може да предизвика
човечки повреди и да го оштети Вашето
возило или друга сопственост.

9 ВНИМАНИЕ
• Внимавајте темелно да сте исчистиле
околу капачето на резервоарот
за течноста за сопирачките
и квачилото пред да го извадите
капачето.
Загадувањето на системот со течноста
за сопирачките и квачилото може да
влијае на перформансите на системот,
што ќе доведе до скапи поправки.
2. Одвртете го капачето.

4. Вратете го капачето на резервоарот.

9 ВНИМАНИЕ
• Не фрлајте ја употребената течност
за сопирачки и квачило
со домашните отпадоци.
• Користете ја Вашата локална
овластена депонија за отпадоци.
Употребената течност за сопирачки
и квачило и нивните садови се опасни.
Може да му наштетат на Вашето здравје
и на животната средина.

9 ВНИМАНИЕ
Течноста за сопирачки и квачило
е груба и може да ги надразни кожата
и очите.
• Не дозволувајте течноста
за сопирачки и квачило да допре до
Вашата кожа или очите. Ако ги
допре, веднаш темелно измијте ја
допрената површина со сапун и вода
или со средство за миење раце.
ПРЕПОРАЧАНА ТЕЧНОСТ ЗА
СОПИРАЧКИТЕ И КУПЛУНГОТ И
ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Препорачана течност за сопирачки
и квачило
Видете под „ТАБЕЛА НА ТЕЧНОСТИ“
во индексот за препорачаните течности
за сопирачките / куплунгот и зафатнините.
Распоред за одржување
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во овој прирачник.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–13

ФИЛТЕР ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВО*
КАКО ДА СЕ ИСЦЕДИ ВОДАТА ОД
ФИЛТЕРОТ ЗА ГОРИВО (само дизел)
Ако во моторот и системот за гориво стигне
гориво контаминирано со вода, тоа може да
предизвика сериозно оштетување
на системот за гориво. Кога нивото
на водата во филтерот за гориво надмине
извесно ниво, водата во светлото за гориво
ќе се запали. Кога тоа ќе настане, исцедете
ја водата од филтерот веднаш.

1. Најдете го филтерот за гориво
во моторниот простор, и ставете сад
за вода под него.
2. Завртете ја затката за цедење обратно
од правецот на стрелките
на часовникот сместена во левиот дел
од филтерот за гориво користејќи
шрафцигер со рамна главица.

9 ВНИМАНИЕ
• Системот за гориво во моторот може
да претрпи сериозна оштета ако
продолжите да возите додека
предупредувачкото светло се пали.
Брзото коригирање е неопходно.
• Ако вбризгувањето не се изврши
правилно, воздух може да дојде
во цевката за гориво. Тоа може да
предизвика проблем при палењето
или проблем во системот за гориво.
Секако извршете ја таа работа.

9 ВНИМАНИЕ
Пред да се обидете да го извршите
цедењето, уверете се дека сте целосно
запознати со вршењето на работава.
• Нека Ви ја направи работава
автомеханичар ако не сте
самоуверени дека безбедно ќе ја
завршите задачата.
Го препорачуваме Вашиот овластен
Шевролет механичар.

Кога да се изврши вбризгувањето
• Ако горивото во возилото завршило
• По цедењето на водата од филтерот
за гориво
• По враќање на филтерот за гориво

3. Почекајте додека водата целосно не
излезе од одводот па свртете ја затката
за цедење во правец на стрелките
на часовникот за да ја затегнете.
4. Пред да го запалите моторот, извршете
го вбризгувањето според следново:
Свртете го клучот за палење на „ON“,
почекајте околу 5 секунди и свртете
го клучот на „LOCK“ (заклучување).
Оваа работа мора да се изврши повеќе
од 3-пати додека моторот е изгаснат.

_
_
_
_
_
_
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ТЕЧНОСТ ЗА РАЧНИОТ
МЕНУВАЧ
ПРОВЕРУВАЊЕ НА НИВОТО НА
ТЕЧНОСТА ЗА РАЧНИОТ МЕНУВАЧ

1. Изгаснете го моторот.
2. Оставете го менувачот да се излади.
Мора да биде доволно студен за да
можете да ги држите прстите на блокот
на менувачот.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

9 ВНИМАНИЕ

За да се заврши оваа работа, потребни
се посебни вештини и опрема.
Пред да се обидете да ја направите
работата, уверете се дека сте целосно
запознати со вршењето на задачава.
• Нека Ви ја направи работава
автомеханичар ако не сте
самоуверени дека безбедно ќе ја
завршите задачата.
Го препорачуваме Вашиот овластен
Шевролет механичар.
Инаку можете да се повредите или да
го оштетите возилото.

Жештината од моторот, од менувачот
или од течноста може да предизвика
тешки изгореници.
• Внимавајте менувачот да е доволно
студен за допирање пред постапката.
Работењето со моторот пред да
се излади може да предизвика повреди.

Не е неопходно да го проверите нивото
на течноста освен ако течноста не
се сменила или не се посомневате дека има
протекување.

3. Извадете го капакот за полнење.

4. Внимавајте течноста да допре до
долниот раб на дупката на капакот
за полнење.
5. Ако нивото е ниско, дотурете течност
додека не почне да истекува од дупката
за полнење.
6. Откако ќе дополните до потребното
ниво, прицврстете го капакот.

9 ВНИМАНИЕ
Премногу течност ќе ги намали
перформансите на возилото.
• Не преполнувајте го менувачот
со течност.
Тоа може да го оштети менувачот.
7. Визуелно проверете го блокот
на менувачот да не протекува или да не
е оштетен.
ПРЕПОРАЧАНА ТЕЧНОСТ ЗА
РАЧНИОТ МЕНУВАЧ И ПЛАН ЗА
ОДРЖУВАЊЕ
Препорачана течност за рачниот
менувач
Видете под „ТАБЕЛА НА ТЕЧНОСТИ“
во индексот за препорачаните течности
за рачниот менувач и зафатнините.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–15
Распоред за одржување
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во овој прирачник.

ТЕЧНОСТ ЗА АВТОМАТСКИОТ
МЕНУВАЧ (ВИД СО 6 БРЗИНИ)*
За да се обезбедат правилното
функционирање, ефикасноста и трајноста
на автоматскиот менувач, внимавајте да
го држите правилното ниво на течноста
за менувачот. Премногу или премалку
течност може да предизвика проблеми.

9 ВНИМАНИЕ
Употребата на неправилната течност
за автоматскиот менувач може да
го оштети Вашето возило, а
оштетувањата може да не бидат
покриени од Вашата гаранција.
Секогаш употребувајте ги течностите
за автоматскиот менувач наброени
во ТАБЕЛАТА НА ТЕЧНОСТИ.

ПРОВЕРУВАЊЕ НА НИВОТО НА
ТЕЧНОСТА ЗА АВТОМАТСКИОТ
МЕНУВАЧ
Не е потребно да се провери нивото
на течноста за менувачот. Протекувањето
на течноста за менувачот е единствената
причина за губење на течноста.
Ако дојде до протекување, однесете
го Вашето возило кај автомеханичар и нека
Ви го поправи колку е можно поскоро.
Го препорачуваме Вашиот овластен
Шевролет механичар.

ЗАБЕЛЕШКА
За да се заврши оваа работа, потребни
се посебни вештини и опрема.
Морате да се посоветувате
со автомеханичар за проверување
на нивото на течноста.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Шевролет
механичар.

ПРЕПОРАЧАНА ТЕЧНОСТ ЗА
АВТОМАТСКИОТ МЕНУВАЧ И ПЛАН
ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Препорачана течност за автоматскиот
менувач
Видете под „ТАБЕЛА НА ТЕЧНОСТИ“
во индексот за препорачаните течности
за автоматскиот менувач и зафатнините.
Распоред за одржување
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во сервисното упатство.

ТЕЧНОСТ ЗА СЕРВО
УПРАВУВАЊЕ
ПРОВЕРУВАЊЕ НА НИВОТО НА
ТЕЧНОСТА ЗА СЕРВО
УПРАВУВАЊЕ
Редовно проверувајте го нивото на течноста
за серво воланот.
1. Изгаснете го моторот.
2. Проверете го нивото на течноста. Би
требало да биде помеѓу MIN и MAX
на резервоарот.

_
_
_
_
_
_

6–16 СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО
Ако нивото падне на MIN или под него,
дотурете течност како што е определено
во прирачникот.

3. Дотурете течност за серво воланот.
Внимавајте да го одржувате нивото
помеѓу ознаките MIN и MAX.
4. Вратете го капачето.

Распоред за одржување
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во сервисното упатство.

9 ВНИМАНИЕ
Претурањето на течноста може да
го предизвика нејзиното запалување
или избелување на бојата.
• Не преполнувајте го резервоарот.
Пожар во моторот може да предизвика
човечки повреди и да го оштети Вашето
возило или друга сопственост.

9 ВНИМАНИЕ
• Не ракувајте со возилото без
потребното количество на течност
за серво воланот.
Така може да го оштетите системот
за серво управување на Вашето возило,
што ќе доведе до скапи поправки.
ДОТУРАЊЕ НА ТЕЧНОСТ ЗА СЕРВО
УПРАВУВАЊЕТО
1. Избришете ги капачето и горниот дел
на резервоарот.
2. Одвртете го капачето.

ПРЕПОРАЧАНА ТЕЧНОСТ ЗА СЕРВО
УПРАВУВАЊЕ И ПЛАН ЗА
ОДРЖУВАЊЕ
Препорачана течност за серво воланот
Видете под „ТАБЕЛА НА ТЕЧНОСТИ“
во индексот за препорачаните течности
за серво управувањето и зафатнините.

ТЕЧНОСТ ЗА МИЕЊЕ НА
ШОФЕРШАЈБНАТА
Пред возењето, проверете дали садот
за течноста за миење на шофершајбната
е на соодветно ниво и наполнето
со правилниот раствор.
Во студено време не го полнете резервоарот
за течноста за миење на шофершајбната
повеќе од три четвртини.
Течноста за миење може да се смрзне и да
се рашири кога е студено. Преполнувањето
на резервоарот не остава доволно место
за ширење, со што се спречуваат можните
оштетувања на резервоарот.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–17

ЗАБЕЛЕШКА

9 ВНИМАНИЕ

За да го наполните резервоарот
за течноста за миење
на шофершајбната:
• Употребувајте само подготвени
течности за миење достапни
во продавниците.
• Не употребувајте вода од чешма.
Минералите содржани во водата од
чешма може да ги затнат цевките
за миење на шофершајбната.
• Ако постои можност температурата
на воздухот да се спушти под нулата,
употребувајте течност за миење
на шофершајбната со соодветна
заштита од смрзнување.

• Не турајте вода или антифриз
за ладење на моторот во резервоарот
за миење на шофершајбната.
Водата може да предизвика смрзнување
на растворот. Смрзнатиот раствор
може да го оштети системот за миење
на шофершајбната.
Антифризот за ладење на моторот може
да ги оштети системот за миење
на шофершајбната и бојата
на возилото.

БРИШАЧИ НА
ШОФЕРШАЈБНАТА
Правилното функционирање на бришачите
на шофершајбната се многу важни
за добрата видливост и безбедното возење.
Редовно проверувајте ја состојбата
на четкичките. Заменете ги закоравените,
кршливи или испукани четкички, како
и оние што замачкуваат нечистотија
на шофершајбната.
Туѓите тела на шофершајбната
или на четкичките може да ја намалат
ефикасноста на бришачите. Ако четкичките
не бришат како што треба, измијте ги

и шофершајбната и четкичките со добро
средство за чистење или со благ детергент.
Исплакнете ги темелно со вода. Повторете
го миењето ако треба.
Трагите од силикон никако не можат да
се избришат од стаклото. Затоа никогаш не
нанесувајте силиконска политура
на шофершајбната, инаку ќе се создадат
линии што ќе ја намалат видливоста
на возачот.
Не употребувајте растворувачи, бензин,
керозин или разредувач за боја за чистење
на бришачите. Тие се груби и може да ги
оштетат четкичките и бојосаните
површини.
ЗАМЕНУВАЊЕ НА ЧЕТКИЧКИТЕ НА
БРИШАЧИТЕ
1. Притиснете ја и држете ја штипката
за четкичката на бришачот.
2. Извлечете ја четкичката од рачката
на бришачот.

_
_
_
_
_
_
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3. Наместете нова четкичка за бришачот
на рачката.

ВОЗДУШЕН ФИЛТЕР
Редовно проверувајте ја и менувајте ја
влошката на воздушниот филтер согласно
со распоредот за сервисирање во овој
прирачник.

 


9 ВНИМАНИЕ
На моторот му треба чист воздух за да
работи правилно.
• Не ракувајте со возилото без ставена
влошка за филтерот за воздух.
Возењето без правилно наместена
влошка за филтерот за воздух може да
Ви го оштети моторот.

ЧИСТЕЊЕ НА ВОЗДУШНИОТ
ФИЛТЕР
Ако влошката на филтерот за воздух
е валкана, може да се обидете да ја
исчистите вака:
1. Протресете ја влошката на филтерот
за воздух за да го отстраните
површинскиот прав.
2. Исчистете ја внатрешноста
на лежиштето на филтерот за воздух.
3. Прекријте го отвореното лежиште
на филтерот за воздух со влажна крпа
додека ја чистите влошката.
4. Исчистете ја влошката за филтерот
за воздух дувајќи компримиран воздух
низ неа во спротивна насока од
вообичаениот проток на воздухот.

 

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–19
ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во овој прирачник.

СВЕЌИЧКИ
СИСТЕМ ЗА ПАЛЕЊЕ

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Електронските системи за палење
имаат повисок напон од обичните
системи.
• Не допирајте ги деловите
на системот за палење. Допирањето
на деловите на системот за палење
може да предизвика струен удар,
односно сериозни повреди.
Ако забележите послаба работа
или поголема потрошувачка на гориво,
постапете на следниов начин за да ги
проверите и исчистите свеќичките.

9 ВНИМАНИЕ
Свеќичките се вжештуваат многу
и може да предизвикаат сериозни
повреди.
• Не ракувајте со жешки свеќички.

ПРОВЕРУВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ НА
СВЕЌИЧКИТЕ
1. Кога моторот е доволно изладен за да
се допре, откачете го кабелот
за свеќичката влечејќи ја гумената
навлака, не кабелот
2. Користете приклучник за свеќички од
16 мм, и извадете ги свеќичките од
моторот. Дупката на свеќичката треба
да биде заштитена од загадувачи.
3. Проверете ги свеќичките да не
е напукнат изолаторот. Заменете ја
свеќичката ако изолаторот е напукнат
или скршен. Инаку, само избришете
го убаво изолаторот.
4. Со ситна жичена четка исчеткајте ги
горниот контакт и електродата. По
чистењето дотерајте го процепот
според спецификациите.
Видете под „СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ВОЗИЛОТО“ во индексот
за спецификациите на свеќичките.
5. Навртете ја секоја свеќичка посебно
со рака колку што може подлабоко.

ЗАБЕЛЕШКА
Кога ставате нови свеќички, треба да ги
смените сите заедно.

6. Секоја свеќичка мора да се затегне до
правилната вредност на затезниот
момент (25 Nm).
7. Прицврстете го крајот на кабелот врз
крајот на секоја свеќичка додека не
почувствувате дека е наместен.
Внимавајте каблите на свеќичките да
се наместени по правилен редослед.

_
_
_
_
_

 

_
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9 ВНИМАНИЕ
• Престегањето на свеќичките може да
ги оштети навоите на главата
на моторот.
• Недоволното стегнување
на свеќичките може да предизвика
нивно превжештување.
Престегањето или недоволното
затегнување на свеќичките може да
го оштети моторот.
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СВЕЌИЧКИТЕ И
ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Спецификации на свеќичките
Видете под „СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ВОЗИЛОТО“ во индексот за видот
и процепот на свеќичките.
Распоред за одржување
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во овој прирачник.

ПОГОНСКИ РЕМЕН
За да функционираат правилно
алтернаторот, пумпата за серво
управувањето и компресорот
на климатизацијата, погонскиот ремен
треба да биде во добра состојба и правилно
наместен. Заменете го погонскиот ремен
ако е излижан, испукан или изабен.

9 ВНИМАНИЕ
Ако го оставите клучот во бравата,
моторот може да се запали неочекувано.
• Не оставајте го клучот во бравата
кога го проверувате погонскиот
ремен.
Подвижните делови на моторот што
работи може да предизвикаат сериозни
повреди.

ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПОГОНСКИОТ
РЕМЕН
За да ја проверите затегнатоста
на погонскиот ремен.
1. Благо притиснете го погонскиот ремен
со палецот на средината на најдолгиот
слободен дел. Вашето притискање
со палецот би требало да биде околу
10 kgf.
2. Вдлабнувањето на погонскиот ремен
под притисок на палецот треба да биде
околу 10 мм.
3. Ако ременот е премногу лабав,
побарајте од механичар да го затегне.
Ви го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–21
План за одржување
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во овој прирачник.

АКУМУЛАТОР
Возилото Ви е опремено со акумулатор што
не бара одржување.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Материјалите што чадат држете ги
далеку од акумулаторот за да
се избегне пламенот или искрите
кога се проверува акумулаторот
бидејќи експлозивен гас може да биде
присутен. Ако експлодира
акумулаторот, тоа може да резултира
со оштетување на Вашето возило
и сериозни повреди или смрт.
• Избегнувајте контакт на кожата
со киселината од акумулаторот
зашто таа може да направи штета
со многу корозивната и токсична
сулфурна киселина. Ако случајно Ви
стигне на кожата, оплакнете
го местото со вода и побарајте
веднаш лекарска помош.
• Акумулаторите држете ги далеку од
дофат на децата бидејќи тие содржат
сулфурна киселина и гасови. Не
дозволувајте киселината од
акумулаторот да дојде до допир
со Вашата кожа, очи, облека
или бојата.
• Не го отварајте и навалувајте
акумулаторот.

ЧИСТЕЊЕ НА КЛЕМИТЕ НА
АКУМУЛАТОРОТ
1. Исклучете го палењето и извадете
го клучот од бравата.
2. Со клуч олабавете ги и извадете ги
клемите на каблите за акумулаторот од
половите. Секогаш откачувајте
го негативниот (-) пол прв.
3. Исчистете ги половите со жичена четка
или со алатка за чистење.
4. Проверете на половите
на акумулаторот да нема бел
или синкаст прав, што е знак
за корозија.
5. Отстранете ја корозијата со раствор
на сода бикарбона во вода. Растворот
на сода бикарбона во вода ќе создаде
меурчиња и ќе добие кафена боја.
6. Кога ќе престанат меурчињата,
исплакнете го растворот со обична
вода и исушете го полот со крпа
или хартија.
7. Приклучете ги и прицврстете ги
позитивниот (+), па негативниот (-)
пол. Секогаш приклучувајте
го негативниот (-) пол последен.

_
_
_
_
_
_
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9 ВНИМАНИЕ
• Кога ги приклучувате каблите
на акумулаторот, внимавајте
клемите да се добро легнати, потоа
стегнете ги шрафовите за да не
клапаат клемите.
• Внимавајте да го приклучите
црвениот кабел на позитивниот (+)
пол на акумулаторот, а црниот кабел
на негативниот (-) пол
на акумулаторот.
Поврзувањето на каблите
на акумулаторот на погрешни полови
може да предизвика повреди
и оштетувања на Вашето возило
или друг имот.
8. Обложете ги половите со нафтен гел
или маст како заштита од идната
корозија.

ЗАБЕЛЕШКА
Не заборавајте дека позитивниот пол (+)
е прв кога се приклучува
акумулаторот, а негативниот пол (-)
е прв кога се откачува.

ОДРЖУВАЊЕ НА АКУМУЛАТОРОТ
За да го продолжите работниот век
на акумулаторот на Вашето возило,
внимавајте на следните работи:
• Акумулаторот да биде цврсто монтиран.
• Горниот дел на акумулаторот да биде
чист и сув.
• Половите и клемите да бидат чисти,
стегнати и премачкани со нафтен гел
или маст.
• Веднаш исплакнете го претурениот
електролит со раствор на вода и сода
бикарбонат.
• Ако возилото не се користи подолго
време, откачете го кабелот од
негативниот (-) пол.
• Полнете го откачениот акумулатор
на шест недели.

ЗАБЕЛЕШКА
Акумулаторите содржат отровни
материи. Употребените акумулатори
се опасни за здравјето и животната
средина.
• Не фрлајте го акумулаторот
со домашните отпадоци. Користете
само овластени депонии
за автомобилски отпад.

ПЕДАЛ ЗА СОПИРАЧКИТЕ
ПРОВЕРКА НА ОДОТ НА ПЕДАЛАТА
ЗА СОПИРАЊЕ
Одот на педалата за сопирање мора да
изнесува:
1~8 мм
1. Изгаснете го моторот.
2. Притиснете ја педалата за сопирање
неколку пати за да го исцрпите
вакуумот во системот за сопирање.
3. Притиснете ја педалата за сопирање
со рака, мерејќи го растојанието што
го поминува педелата, додека не
почувствувате слаб отпор.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–23
4. Ако луфтот се разликува од
определениот во прирачников, нека Ви
ги дотера сопирачките автомеханичар.
Го препорачуваме Вашиот овластен
Шевролет механичар.

РАЧНА СОПИРАЧКА
Паркирната сопирачка би требало сама да
го држи возилото на релативно голема
стрмнина.

ПРОВЕРУВАЊЕ НА ОДОТ
НА РАЧНАТА СОПИРАЧКА
Одот на рачката на паркирната
сопирачка мора да изнесува:
5~7 жлебови, со моќност од приближно
20 kgf.
За да го проверите затегнувањето
на паркирната сопирачка, постапете вака:
1. Изгаснете го моторот.
2. Затегнете ја паркирната сопирачка,
броејќи ги кликањата на запците. Ако
бројот на штракањата се разликува од
горенаведениот, нека Ви ја дотера
рачната сопирачка механичар. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.

Кај возилата со катализатор, резервоарот
за гориво има тенко грло за полнење што
го оневозможува вметнувањето на црева
за полнење на оловно гориво.

РАСПОРЕД ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Видете под „ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ во овој прирачник.

Катализаторот може да се оштети
со неправилно загорување кое
е последица од обидите за палење
со педалот за гас притиснат во случај
кога имате проблеми со палењето.

КАТАЛИЗАТОР
9 ВНИМАНИЕ
Вашето возило е опремено
со катализатор.
• Не употребувајте оловно гориво
за возилото.

_
_
_
_
_

9 ВНИМАНИЕ

_
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9 ВНИМАНИЕ

9 ВНИМАНИЕ

• Не возете ако моторот работи грубо
или нема сила. Тие симптоми може
да посочуваат на сериозни
механички проблеми.
Ракувањето со Вашето возило под
такви услови може да предизвика
сериозни оштетувања на катализаторот
и на другите делови на возилото.

• Избегнувајте чести и упорни ладни
палења.
• Не држете го клучот во положба
START (палење) подолго од
15 секунди кога се обидувате да
го запалите возилото.
• Не дозволувајте резервоарот
за гориво да се испразни докрај.
• Не палете го моторот со туркање
или влечење на возилото. Подобро
е со кабли за палење.
Непочитувањето на овие упатства може
да Ви го оштети возилото, системот
за гориво или за издувни гасови.

Посоветувајте се со механичар колку
е можно поскоро ако се случи нешто од
следното:
• Ауспухот „пука“.
• Моторот работи неправилно по ладно
палење.
• Моторот губи сила.
• Возилото работи невообичаено, што
може да укажува на неисправност
на системот за палење.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Chevrolet механичар.

Уверувајте се дека сите одржувања
на Вашето возило се извршени.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Chevrolet механичар.
Со тоа ќе се обезбеди дека:
• Сите делови на возилото работат
правилно.
• Вашето возило ќе испушта минимални
количества издувни гасови.
• Системот на катализаторот на Вашето
возило ќе работи долго.

ТРКАЛА И ГУМИ
Фабрички ставените гуми се соодветни
за Вашето возило, обезбедувајќи
најефикасен спој на удобноста при возење,
траењето на шарите и перформансите.

9 ВНИМАНИЕ
Употребата на несоодветни гуми и/или
тркала може да доведе до судир.
• Посоветувајте се со механичар пред
да ги смените Вашите оригинални
гуми или тркала.
Тоа може да предизвика повреди
и штети на Вашето возило или на друг
имот. Препорачуваме да
се посоветувате со Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
Одржување

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не претоварувајте го Вашето возило.
• Секогаш возете со правилно
напумпани гуми.
• Секогаш проверувајте го притисокот
во гумите кога тие се студени
(околна температура).

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–25
Одржувањето на гумите со притисок како
што е определен во прирачникот ќе
обезбеди најефикасен спој на удобноста
при возењето, безбедноста
и перформансите.

 



 







Употребувајте прецизен манометар
за проверка на притисокот во гумите кога
се студени. Цврсто затегнете ги капачињата
на вентилите откако ќе го проверите
притисокот во гумите.

ЗАБЕЛЕШКА
Проверувајте го притисокот во гумите
кога се студени. Топлите гуми даваат
неточни резултати. Гумите може да
станат загреани откако ќе извозите
повеќе од 1,6 км и остануваат топли
уште најмногу три часа откако ќе
застане возилото.

Видете под „СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ВОЗИЛОТО“ во индексот за правилниот
притисок во гумите при пумпање.
Состојбата на гумите треба да се провери
пред возењето и притисокот на гумите
треба да се контролира во секоја прилика
кога ќе го наполните резервоарот за гориво
или најмалку еднаш месечно користејќи
мерач за притисок на гумите.
Неправилниот притисок во гумите:
• Ќе го зголеми абењето на гумите.
• Ќе ја намали управливоста со возилото
и безбедното ракување.
• Ќе влијае на удобноста на возењето.
• Ќе ја зголеми потрошувачката на гориво.
Ако притисокот во гумите е премногу
низок, гумите може да се прегреат и да
претрпат внатрешни оштетувања,
одвојување на шарите, дури и да пукнат при
голема брзина. Дури ако подоцна
го коригирате притисокот во гумите,
претходното возење со низок притисок веќе
може да ги оштети гумите.
Нега на Вашите гуми и тркала
Возењето преку остри предмети може да ги
оштети гумите и тркалата. Ако некои
предмети не можат да се избегнат,
преминете ги бавно и под прав агол, ако
е можно.

Кога паркирате, не допирајте го тротоарот
со гумите.
Редовна проверка на гумите
• Видливи оштетувања.
• Туѓи предмети.
• Пукнатини.
• Расекотини.
• Напукнување.
• Меури од страните.
Проверете ги тркалата да не се оштетени.
Неисправностите на гумите, меѓу кои
спаѓаат и горенаведените, може да
предизвикаат губење на контролата врз
возилото и судир.
Ако тркалата или гумите Ви се оштетени
или покажуваат ненормална изабеност,
посоветувајте се со механичар. Ви
го препорачуваме Вашиот овластен
Chevrolet механичар.
Вашето возило е испорачано со радијални
гуми. Ја препорачуваме употребата
на радијални гуми од иста големина,
конструкција, излижаност на шарите,
температура и брзински карактеристики
во времето на замената.

_
_
_
_
_
_
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9 ВНИМАНИЕ
Употребата на гуми со поинаква
големина од онаа која првобитно беше
монтирана на Вашето возило може да
предизвика пречки помеѓу гумите
и деловите на возилото, како
и оштетувања на гумите и возилото.
ВГРАДЕН ПОКАЗАТЕЛ НА
ИЗЛИЖАНОСТА НА ШАРАТА
Редовно проверувајте ја длабочината
на шарата на Вашите гуми со помош
на вградените показатели на излижаноста.
Ознаките од страните на гумите укажуваат
на местоположбите на показателите
за излижаноста.

9 ВНИМАНИЕ
• Не возете со изабени или оштетени
гуми.
Таквите гуми може да предизвикаат
губење контрола врз возилото и судир,
резултирајќи со повреди и оштетување
на Вашето возило или на друга
вредност.

Заменете ги гумите кога показателите
на излижаноста ќе станат видливи.
Показателите за излижаноста се појавуваат
помеѓу браздите на шарата кога
длабочината на шарите е еднаква
или помала од 1,6 мм.

Обично предните гуми се абат побрзо од
задните. За да го продолжите работниот век
на Вашите гуми и за да избегнете нееднакво
излижување на шарите:
1. Разменете ги гумите на 5000 км.



 

       

ЗАБЕЛЕШКА
Изабените гуми фрлајте ги
во согласност со локалните еколошки
прописи.
РОТАЦИЈА НА ГУМИТЕ
Предните и задните гуми вршат различна
работа и се абат поинаку.

2. Одржувајте го правилниот притисок
во гумите.
3. Проверувајте ја затегнатоста
на шрафовите и мутерите.
Видете под „КАКО ДА СЕ СМЕНИ
ИЗДИШНА ГУМА“ во индексот.
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9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Употребувајте само препорачани
тркала и шрафови/мутери.
Инаку може да изгубите контрола врз
возилото и да предизвикате судар што
ќе заврши со повреди или штети
на Вашето возило или на друг имот.
ЗИМСКИ ГУМИ
Ако решите да употребувате зимски гуми:
• Употребувајте ги на сите четири тркала.
• Никогаш не надминувајте ја најголемата
брзина определена од произведувачот
на гумите.
• Секогаш работете со притисок на гуми
определен од произведувачот на гумите.
СИНЏИРИ ЗА ГУМИ
Пред да ставите синџири, извадете ги
раткапните (ако ги има) за да не ги
изгребете.
• Следете го упатството
на произведувачот на синџирите.
• Прицврстете ги синџирите на предните
гуми колку можете поцврсто.
• Затегнете ги синџирите повторно откако
ќе извозите околу 1 км.

За задните гуми не се препорачува употреба
на синџири.

9 ВНИМАНИЕ
Употребата на синџири за снег може
неповолно да влијае врз ракувањето
со возилото.
• Не надминувајте 50 км/ч
или препорачаното ограничување
за брзина на производителот
на синџирите, зависно која вредност
е пониска.
• Избегнувајте остри свиоци,
испакнатини и дупки.
• Избегнувајте сопирање со блокирање
на тркалата.

ЗАБЕЛЕШКА
• За Вашето возило одговараат
синџирите од класа SAE, вид S.
• Кога употребувате синџири
за гумите, возете бавно.
• Ако чуете дека синџирите
се во допир со возилото, застанете
и презатегнете ги синџирите.
• Ако допирањето продолжи, забавете
додека не престане.

ПРИВРЕМЕНА РЕЗЕРВНА ГУМА
Иако привремената резервна гума беше
целосно напумпана кога Вашето возило
беше ново, таа може да испушти воздух
со времето. Редовно проверувајте
го притисокот. Таа треба да биде на 60 psi
(420 kPa).
Кога го возите Вашето возило опремено
со привремена резервна гума, брзината
на возилото не смее да надмине 80 км/ч
(50 mph).
Резервнава гума е само за привремена
употреба при хаварии. Заменете ја
со редовната гума колку е можно поскоро.

9 ВНИМАНИЕ
Кога е монтирана привремената
резервна гума, не носете го Вашето
возило преку автоматска перална
за автомобили со шини. Привремената
резервна гума може да се приклешти
во шините. Тоа може да ги оштети
гумата и тркалото, и можеби други
делови на Вашето возило.
Не употребувајте ја привремената резервна
гума на други возила. И не мешајте ја
привремената резервна гума или тркало
со други тркала или гуми. Нема да
се наместат правилно. Чувајте ги
резервната гума и нејзиното тркало заедно.

_
_
_
_
_
_
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9 ВНИМАНИЕ

4. Пре-катализаторски катализатор
(Precat)

• Не користете синџири со резервното
тркало. Нема да се наместат
правилно.
Користење на синџири со резервното
тркало ќе го оштети и возилото
и синџирите.

ФИЛТЕР ЗА ДИЗЕЛСКИ
ЧЕСТИЧКИ* (DPF)
Системот за понатамошен третман
на дизели се состои од пре-катализаторски
катализатор (Precat) и катализатор (главен
катализатор за дизелска оксидација +
филтер со посебен слој за дизелски
честички) предвидени за намалување
на испуштањето на издувните гасови, како
на пример јаглеводороди (HC), јаглерод
моноксид (ЦO) и честичките за да
се исполни прописот за испуштање.
1. Главен катализатор за дизелска
оксидација
2. Филтер со посебен слој за дизелски
честички
3. Цевки под притисок

DPF е направено од силициумов карбид
(SiC) и е покриено со благороден метал.
Предвидено е да го намали испуштањето
на јаглеводороди (HC) и јаглерод моноксид
(CO) и да ги собере честичките од
моторните издувни гасови за да се намали
излегувањето на саѓи во атмосферата
на минимум. Честичките од саѓи
се натрупуваат во каналите на филтерите
со посебен слој за дизелски честички
и изгоруваат во редовни периоди (преку
процес што се нарекува „регенерација“)
за да се спречи затнувањето на филтерот.
Видете под „Сијаличка за ФИЛТЕРОТ ЗА
ДИЗЕЛСКИ ЧЕСТИЧКИ (DPF)“
во поглавјето 2 за повеќе информации.
Премногу саѓи во филтерот може да
предизвикаат пад во перформансите

на моторот, и филтерот да се расцепи
за време на регенерацијата. Сијаличката
за неисправности (MIL) ќе се запали да
означи дека има неисправност во DPF. Ако
тоа се случи, морате да се посоветувате
со автомеханичар за да го поправи
проблемот веднаш. Го препорачуваме
Вашиот овластен Chevrolet механичар.
За време на регенерацијата повеќе гориво
се вбризгува преку повеќекратни накнадни
вбризгувања за да се зголеми
температурата на издувните гасови. За тоа
време температурата на DPF се покачува до
околу 600 °Ц и натрупаните саѓи
се оксидираат или изгоруваат во јаглерод
диоксид (CO2).
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9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уверете се дека следните мерки
на претпазливост се преземаат, пошто
деловите на системот за издувните
гасови се креваат до висока
температура за време
на регенерацијата на DPF.
• Нештата кои се запаливи, може да
допрат до жешките делови од
издувниот систем под Вашето возило,
и да се запалат. Не го ставајте
Вашето возило над хартии, лисја,
сува трева или други нешта кои може
да се запалат.
• Исклучете го палењето (OFF) откако
Вашето возило влезе во гаража.
• Не одете близу до жешките делови
на системот за издувните гасови
вклучувајќи го и задниот ауспух.

9 ВНИМАНИЕ
Перформансите на моторот може да
се намали кога премногу саѓи биле
натрупани во DPF. Ако тоа се случи,
морате да се посоветувате
со автомеханичар за да го поправи
проблемот веднаш. Го препорачуваме
Вашиот овластен Chevrolet механичар.

Цевките под притисок, што се поврзани
со диференцијалниот сензор за притисок,
го мерат нивото на наслагата од саѓи
во филтерот со посебен слој за дизелски
честички, и го заштитуваат моторот
со предизвикување регенерација кога
критичното ниво на саѓи се примети
во филтерот.
Пре-катализиаторскиот катализатор
(Precat) и главниот катализатор за дизелска
оксидација се покриени со благороден слој
на метал, и нивната функција е да ги
намалат испуштањата од јаглеводороди
(HC) и јаглерод моноксид (CO). Исто така,
за време на регенерацијата, тие компоненти
помагаат да ја намалат температурата
на издувните гасови со горење на накнадно
вбризганото гориво. Накнадното
вбризгување внатре во цилиндарот
овозможува регенерацијата на филтерот да
се оствари низ целиот работен период
на моторот, како и во сите услови
на околната температура и притисокот.

ФИЛТЕР ЗА
КЛИМАТИЗАЦИЈАТА
Филтерот ги отстранува правот, поленот
и другите надразливци од надворешниот
воздух што се смука преку системот
за загревање и проветрување.

_
9 ВНИМАНИЕ
Возењето со затната влошка
за филтерот може да го прегрее моторот
на дувачот и да го оштети.
• Заменувајте го филтерот
во периодите определени во овој
прирачник, под „ПЛАНИРАНИ
СЕРВИСИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ“.
МЕНУВАЊЕ НА ФИЛТЕРОТ
1. Отворете ја хаубата.
Видете под „ХАУБА“ во индексот.
2. Извадете ја страната на заштитната
обвивка.
3. Извадете ги двете штипки.

_
_
_
_
_
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4. Отворете го исклучиво пределот
на филтерите на обвивката.
(Не ја ваѓајте рачката на бришачот)

5. Заменете го филтерот за клима уредот.

3. Извадете го прегорениот осигурувач
користејќи го алатот за вадење
на осигурувачи. Алат за вадење
на осигурувачи се наоѓа во кутијата
со осигурувачи во моторниот простор.

ЗАБЕЛЕШКА
9 ВНИМАНИЕ
Може да ги исечете рацете од острите
материјали околу куќиштето
на филтерот.
• Гледајте да носите заштитни
ракавици кога го заменувате
филтерот на клима уредот.

Кога го ставате новиот филтер,
внимавајте да го вметнете правилно,
според протокот на воздухот.

ОСИГУРУВАЧИ
За да замените осигурувач:
1. Отворете го капакот на кутијата
за осигурувачи.
2. Идентификувајте го прегорениот
осигурувач според стопената
компонента.

9 ВНИМАНИЕ
• За вадење на прегорениот
осигурувач не употребувајте алати
што пренесуваат струја.
Употребувајте го само приложениот
извлекувач на осигурувачи
Користењето на метални предмети
може да предизвика краток спој,
оштетување на електричниот систем
или пожар. Може да дојде до сериозни
повреди.
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4. Најдете што предизвикало
осигурувачот да прегори и поправете
го дефектот.
5. Ставете нов осигурувач со амперажата
определена во прирачникот.
(Погледнете го распоредот
на осигурувачи понатаму во ова
поглавје)

БЛОК СО ОСИГУРУВАЧИ
• Внатрешната кутија за осигурувачи
се наоѓа од левата страна на таблата
со инструменти.

• Дополнителниот блок со осигурувачи
во моторниот простор (само на дизел)
е до предната облога.

ЗАБЕЛЕШКА
Пет резервни осигурувачи (од 10 A,
15 A, 20 A, 25 А и 30 А) се приложени
во релејната и кутија за осигурувачи
во моторниот простор.

_
_
_

9 ВНИМАНИЕ
Употребата на замена за осигурувачот
или осигурувач од погрешен вид
или ампеража може да го оштети
електричниот систем, дури и да
предизвика пожар.
• Употребувајте ги само определените
осигурувачи и не употребувајте друг
вид или ампеража освен онаа
определена во прирачникот.
Таквата употреба може да предизвика
повреди и оштетувања на Вашето
возило или на друг имот.

_

_
• Блокот со осигурувачи во моторниот
простор е до резервоарот на течноста
за ладење.

ЗАБЕЛЕШКА
Може да не одговараат сите описи
за блокот со осигурувачи во овој
прирачник на Вашето возило. Точни
се за време на печатењето. Кога ја
проверувате кутијата со осугурувачи
во Вашето возило, видете на етикетата
на кутијата со осигурувачи.

_
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Внатрешен осигурувачки блок
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F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Помошно светло
Разводна кутија под хаубата
ISU
Страничен ретровизор
A/Д КОНВЕРТЕР
Серво управување што е чувcтвително на брзината*
ALDL
ESP*

F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

SDM
ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ
Миење
Контролен модул за осветлување
Запалка
Звучник за длабоки тонови
Група 2
Бришач

F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24

Контролен модул на моторот
Греење, Проветрување, Климатизација
Часовник
Радио
Подлошка со греење*
Аудио
Група 1
Паралелно коло
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_

Блок со осигурувачи во моторниот простор

_
_

 

 
 
   
  
 

_
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F1
F2
F3
F4
F5
F6

Компресор за A/C
преден фар за магла*
средно светло десно
средно светло лево
електронско светло
мотор 1

F12
F13
F14
F15
F16
F17

F7

мотор 3

F18 стоп светла

F8
F9

мотор 2
ЕЛЕК. СПРОВОДНА ЕДИН.
за МОТ. (ECM)
F10 електронско седиште*
F11 Контролен модул
за осветлување
1)
2)

Дизел: 40A, Бензин: 30A
Дизел : 40A, Бензин : 20A

возачки електронски прозорец
калем за палење
гориво
осигурувач за таблата со инструменти
електронски ретровизор*
сирена

F23
F24
F25
F26
F27
F28

F34
F35
F36
F37
F38

резерва
вентилатор за ладење, слабо2)
ABS*
стартер/ палење 2 електронско
палење 1

R1

F19 подвижeн покрив*
F20 ниво на осветлувањето

ABS*
предупредување за ABS*
резерва
резерва
резерва
патнички електронски
прозорец/врата и прозорец
F29 Греење, Проветрување,
Пумпа за климатизација
F30 алтернатор
F31 вентилатор за ладење, јако1)

R2
R3

контрола на вентилаторот
за ладење
вентилатор за ладење, јако
пумпа за гориво

F21 ниво на осветлувањето
F22 долго светло

F32 bcm батерија
F33 резерва

R4
R5

/C компресор
преден фар за магла*

R6
R7
R8
R9
R10
R11

сирена
вентилатор за ладење, мала
преден фар средно
мотор главен
анласер
светла за осветлување

R12 преден фар долго
R13 електронски прозорец

ИО

АЛАТ ЗА ВАДЕЊЕ НА
ОСИГУРУВАЧИ

6–34 СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО
Дополнителен блок со осигурувачи во моторниот простор (само на дизел)*

F1
F2
F3

PTC 3
PTC 2
PTC 1

F4
F5
R1

F/F HTR
GPCU
РЕЛЕЈ PTC 3

R2
R3
R4

РЕЛЕЈ PTC 2
РЕЛЕЈ PTC 1
РЕЛЕЈ F/F HTR

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–35

СВЕТЛА

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ЗАБЕЛЕШКА

По возење низ силен дожд или перална,
леќите на некои надворешни светла
може да изгледаат прекриени со мраз.
Оваа состојба е предизвикана од
разликата во температурите помеѓу
внатрешноста и надворешноста
на светлото.
Тоа е слично на кондензацијата
на Вашите прозорци однатре од
возилото за време на дождови и не
значи проблем со Вашето возило.
Ако водата протекува во колата
на сијалицата од светлото, нека Ви
го провери возилото Вашиот овластен
механичар.
Пред да се обидите да замените сијалица,
бидете сигурни дека прекинувачот е ставен
во положбата „OFF“ (исклучување).

Халогенските сијалици содржат гас под
притисок. Бидете особено внимателни
кога ракувате или фрлате халогенски
сијалици.
• Носете заштитни наочари кога
работите со сијалици.
• Заштитете ја сијалицата од
оштетувања и гребнатини.
• Кога сијалицата свети, а не
е затворена во куќиштето, заштитете
ја сијалицата од допир со течности.
• Палете ја сијалицата само кога
е наместена во фарот.

ФАРОВИ
Менување на сијалиците
1. Отворете ја хаубата.
2. Извадете го капакот на решетката
на ладилникот.
3. Отшрафете ги трите шрафа
и комплетот на фарот.
4. Завртете го пластичното капаче
обратно од правецот на стрелките
на часовникот и извадете го.
5. Извадете го кабел штекерот од фарот.
6. Откачете го кабел-штекерот од задниот
дел на сијалицата.

_
_
_
_
_

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Заменете ги испуканите
или оштетените фарови.
• Кога ги заменувате халогенските
сијалици, не допирајте го стаклениот
дел со голи прсти.
• Чувајте ги сијалиците подалеку од
деца.
• Фрлајте ги употребените сијалици
внимателно. Инаку сијалиците може
да експлодираат.

_

7. Ослободете ја пружината што ја држи
сијалицата.
8. Извадете ја сијалицата.

6–36 СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО
9. Наместете соодветна сијалица
за замена. Видете под „Спецификации
на сијалиците“ во индексот.
10. Вратете ја пружината што ја држи
сијалицата.
11. Вратете ги кабел-штекерот и капачето
на предното светло.

5. Извлечете го држачот за сијалицата
покрај сијалицата на предното светло.

3. Извадете ги трите завртки и комплетот
на фарот.

6. Извадете ја сијалицата со извлекување
право од држачот за истата.
7. Видете под „СПЕЦИФИКАЦИИ НА
СИЈАЛИЦИТЕ“ во индексот.
8. Вратете го капачето на предното
светло во обратен редослед.

4. Свртете го држачот на сијалицата
за предниот трепкач налево.
5. Извлечете го држачот на сијалицата
на предниот трепкач надвор од
куќиштето на светлото.
6. Притиснете ја сијалицата навнатре
и свртете ја налево за да ја извадите од
држачот.
7. Ставете нова сијалица во држачот
притискајќи ја и вртејќи ја надесно.
Видете под „СПЕЦИФИКАЦИИ НА
СИЈАЛИЦИТЕ“ во индексот.
8. Наместете го држачот во куќиштето
на светлото вртејќи го надесно.
9. Вратете го комплетот на предниот
трепкач користејќи го оригиналниот
шрафцигер. Затегнете го цврсто.

9 ВНИМАНИЕ
• Чистете ги халогенските сијалици
со алкохол или минерални алкохоли
и ткаенина што не остава влакненца.
Внимавајте да не ги допирате со голи
раце.
Отпечатоците може драстично да
го скратат работниот век
на халогенските сијалици.
ПАРКИРНИ СВЕТЛА
Замена на сијалиците
1. Отворете ја хаубата.
2. Извадете го капакот на решетката
на ладилникот.
3. Отшрафете ги трите шрафа
и комплетот на фарот.
4. Завртете го пластичниот капак обратно
од правецот на стрелките
на часовникот и извадете го.

СИЈАЛИЦИ НА ПРЕДНИТЕ
ТРЕПКАЧИ
Замена на сијалиците
1. Отворете ја хаубата.
2. Извадете го капакот на решетката
на ладилникот.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–37
ПРЕДНИ/ЗАДНИ ФАРОВИ ЗА МАГЛА
Препорачано е сијалицата на предниот/
задниот фар за магла да ја замени овластен
Шевролет механичар.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се заврши оваа работа, потребна
е посебна опрема.
• Нека Ви ја направи работава
автомеханичар ако не сте
самоуверени дека безбедно ќе ја
завршите задачата.
Инаку може да се повредите или да
го оштетите возилото. Препорачуваме
да се посоветувате со Вашиот овластен
Шевролет механичар.
СТРАНИЧНИ ТРЕПКАЧИ
Замена на сијалиците
Препорачано е сијалицата на страничниот
трепкач да се замени кај овластен Сevrolet
механичар.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се заврши оваа работа, потребна
е посебна опрема.
• Нека Ви ја направи работава
автомеханичар ако не сте
самоуверени дека безбедно ќе ја
завршите задачата.
Инаку може да се повредите или да
го оштетите возилото. Препорачуваме
да се посоветувате со Вашиот овластен
Шевролет механичар.

ЗАДНИ СВЕТЛА, СТОП-СВЕТЛА,
ЗАДНИ ТРЕПКАЧИ
Замена на сијалиците
1. Отворете го капакот на багажникот.
2. Отшрафете ги двата шрафа
со шрафцигер-крстач и извадете ги
комбинираните светла.
3. Извадете го држачот на сијалицата
вртејќи го налево.
4. Извадете ја сијалицата од држачот
притискајќи ја и вртејќи ја налево.

_
_
_
_
_
_

5. Наместете правилна нова сијалица
за замена во држачот.
Видете под „СПЕЦИФИКАЦИИ НА
СИЈАЛИЦИТЕ“ во индексот.

6–38 СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО
6. Вратете го држачот на сијалицата
во куќиштето. Свртете го држачот
на сијалицата надесно за да
го прицврстите.
7. Вратете ги комбинираните светла
и капакот на багажникот.
СВЕТЛА ЗА РИКВЕРЦ
Препорачано е сијалицата на светлото
за рикверц да се замени кај овластен
Сevrolet механичар.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се заврши оваа работа, потребна
е посебна опрема.
• Нека Ви ја направи работава
автомеханичар ако не сте
самоуверени дека безбедно ќе ја
завршите задачата.
Инаку може да се повредите или да
го оштетите возилото. Препорачуваме
да се посоветувате со Вашиот овластен
Шевролет механичар.

ВИСОКО МОНТИРАНИ СТОПСВЕТЛА
Замена на сијалиците
1. Откачете го куќиштето со шрафцигер
со рамна главица.
2. Извадете го држачот за сијалицата.

3. Извадете ја сијалицата со извлекување
право од држачот за истата.
4. Ставете нова сијалица.
Видете под „СПЕЦИФИКАЦИИ НА
СИЈАЛИЦИТЕ“ во индексот.
5. Вратете го куќиштето на светлата по
обратен редослед.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–39
СВЕТЛО ЗА РЕГИСТАРСКАТА
ТАБЛИЧКА
Замена на сијалиците
1. Извадете ги двата шрафа и покривката
на светлото.
2. За да го извадите држачот
на сијалицата од куќиштето, свртете
го држачот налево.

ГОРНА ЛАМБА / МАЛА ЛАМБА
Замена на сијалиците
1. Со обичен шрафцигер откачете ги
леќите на ламбата од држачот.
2. Извадете ја сијалицата.
3. Заменете ја сијалицата. Видете под
„СПЕЦИФИКАЦИИ НА
СИЈАЛИЦИТЕ“ во индексот.
4. Вратете ги леќите на ламбата.

3. Вратете го комплетот на светлото.

_
_
_
_
_

НЕГА НА ВОЗИЛОТО

3. Извлечете ја сијалицата од држачот.
4. Заменете ја сијалицата. Видете под
„СПЕЦИФИКАЦИИ НА
СИЈАЛИЦИТЕ“ во индексот.
5. Наместете го држачот на сијалицата
во куќиштето на светлото вртејќи
го надесно.
6. Вратете ги капаците на светлата
и шрафовите.

СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ
Следете ги советите на произведувачот
секогаш кога употребувате средства
за чистење или хемикалии за внатрешноста
или надворешноста на Вашето возило.
СВЕТЛО ВО БАГАЖНИОТ ПРОСТОР
Замена на сијалиците
1. Со обичен шрафцигер откачете
го комплетот на светлото од држачот.
2. Заменете ја сијалицата. Видете под
„СПЕЦИФИКАЦИИ НА
СИЈАЛИЦИТЕ“ во индексот.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Некои средства може да се отровни,
нагризувачки или запални.
• Неправилната употреба на тие
средства може да биде опасна.
Нивната употреба може да
предизвика повреди или оштетување
на Вашето возило.

_

6–40 СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО
Кога ја чистите внатрешноста
или надворешноста на Вашето возило, не
употребувајте опасни раствори за чистење,
на пример:
• Ацетон.
• Разредувачи за лак.
• Средства за емајл.
• Ацетон за лак за нокти.
Кога ги чистите внатрешноста
или надворешноста на Вашето возило, не
употребувајте ги следните средства
за чистење, освен оние што се препорачани
за чистење на ткаенините или за вадење
на дамки.
• Прашок за перење.
• Варикина.
• Разредувачи.
Никогаш не употребувајте ги следните
материи за чистење:
• Јаглерод тетрахлорид.
• Бензин.
• Бензен.
• Нафта.

9 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Избегнувајте подолго вдишување
на пареи од средства за чистење
и други хемикалии.
Пареите може да се опасни и да
предизвикаат здравствени проблеми
за кои е поверојатно да се појават
во затворени, непроветрувани
простори.
Отворете ги вратите за да овозможите
добро проветрување кога употребувате
некое средство за чистење или друга
хемикалија во внатрешноста на возилото.

9 ВНИМАНИЕ
Не дозволувајте ткаенините што
испуштаат боја да дојдат во допир
со внатрешните облоги на Вашето
возило, освен ако двата материјали
се сосема суви.
За да не се изгуби бојата на светлите
внатрешни облоги, не дозволувајте
ткаенините што испуштаат боја да дојдат
во допир со тапацирот на седиштата, освен
ако двата материјали се сосема суви. Следи
краток список на ткаенини што може да
содржат непостојани бои:
• Неформална облека.

•
•
•
•
•
•

Бојосано тексас платно.
Сомот.
Кожа.
Антилоп.
Весници.
Украсни хартиени предмети.

НЕГА И ЧИСТЕЊЕ НА
ВНАТРЕШНОСТА

9 ВНИМАНИЕ
• Внимавајте да употребувате
правилни методи и материјали
за чистење кога ги чистите облогите
на Вашето возило.
Во спротивен случај, особено при
првото чистење, може да остави дамки
од вода, прстени и трајни дамки.
Тие можат трајно да го оштетат Вашето
возило.
Многу е важно да се употребуваат
правилни техники и средства за чистење
на внатрешноста и надворешноста
на возилото.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–41
Употребувајте правосмукалка или мека
четка со прави влакна често
за отстранување на правот и нечистотијата
што се собира на ткаенините
во внатрешноста.
Бришете ги пластичните и кожените облоги
редовно со чиста влажна ткаенина.
Чистете ги обичните дамки или флеки
на ткаенините со соодветни средства.

9 ВНИМАНИЕ
Ако на предните седишта има
странични воздушни перничиња:
• Не презаситувајте ја прекривката
на седиштето со средство за чистење.
• Не употребувајте хемиски
растворачи или силни детергенти
за прекривката на седиштето.
Непочитувањето на овие
предострожности може да ги загади
модулите на страничните воздушни
перничиња, а тоа може да повлијае врз
нивното функционирање при судар.

Грижа со сигурносни ремени

9 ВНИМАНИЕ
Безбедносните ремени мора да ги
одржувате во правилна работна
состојба за да се одржи нивната
ефикасност.
Безбедносните ремени треба секогаш да
бидат чисти и суви. Избегнувајте
загадување на каишите на безбедносните
ремени со политури, масла и хемикалии,
особено со акумулаторска киселина,
варикина или боја. Тие загадувачи може да
го ослабат материјалот од кој се изработени
каишите.
Повремено проверувајте ги сите делови
на безбедносните ремени. Веднаш
заменувајте ги оштетените ремени
или делови на ремените.
Мора да ги замените безбедносните ремени
што се истегнати при сообраќајка, дури
и ако оштетувањето не е очигледно
или видливо. Безбедносните ремени
за замена мора да се нови.
Ви препорачуваме дa гo замените
комплетниот механизам заедно
со заштитниот ремен доколку возилото
имало coобpaќajнa незгода. Ако обучен
стручњак утврди дека во сообраќајката не
дошло до оштетување на безбедносните

ремени и дека функционираат правилно, не
мора да ги замените ремените.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен Chevrolet механичар.
СТАКЛЕНИ ПОВРШИНИ

9 ВНИМАНИЕ
Абразивните средства за чистење може
да го изгребат стаклото и да ја оштетат
мрежата на одмаглувачот на задниот
прозорец.
• Не употребувајте абразивни средства
за чистење на стаклата на возилото.
Таквите оштетувања може да ја влошат
видливоста на возачот.
Одржувањето на чистотата на стаклата
на прозорците го намалува отсјајот и ја
подобрува видливоста.

9 ВНИМАНИЕ
Налепниците може да го оштетат
одмаглувачот на задниот прозорец.
• Не ставајте налепници од
внатрешната страна на задниот
прозорец.
Таквите оштетувања може да ја влошат
видливоста на возачот.

_
_
_
_
_
_

6–42 СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО
Чистење на надворешноста
на шофершајбната
Восокот или други материјали
на шофершајбната или на четкичките
на бришачите може да предизвикаат
чкрипење на бришачите за време
на работењето. Таквите туѓи материјали
може да го отежнат и одржувањето
на чистотата на шофершајбната.
Повремено употребувајте неабразивно
средство за чистење за надворешноста
на шофершајбната.
Водата не формира капки на чиста
шофершајбна.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ НА
НАДВОРЕШНОСТА
Миење на Вашето возило
Најдобар начин за зачувување на сјајот
на Вашето возило е да го одржувате чисто
со често миење.
• Не паркирајте го автомобилот
на директно сонце.
• Употребувајте благ детергент определен
за миење на автомобили со студена
или млака вода.
• Гледајте целосно да ги исплакнете сите
детергенти и средства за чистење од
површината.

ЗАБЕЛЕШКА
• Не употребувајте течност за миење
садови за миење на автомобилот.
Детергентите за садови ќе го симнат
слојот на восок од бојата.

9 ВНИМАНИЕ
• Избегнувајте мијални за автомобили
со компресори.
Кај нив во возилото може да навлезе
вода и да се оштети внатрешноста.
Вашето возило го дизајниравме така да
издржи во нормални услови на околината
и во природни стихии.
Полирање и нанесување восок
Повремено полирајте го возилото за да ги
отстраните површинските наслојки. По
полирањето, заштитете ја бојата
со висококвалитетен автомобилски восок.
Заштита на надворешните сјајни
метални делови
Редовно чистете ги сјајните метални делови
на облогите. Обично е доволно да
се измијат со вода.

9 ВНИМАНИЕ
• Не употребувајте автомобилска
или политура со хром, пареа
или сапун со сода бикарбона
за чистење или полирање
на алуминиумските облоги.
Таквите материјали се прегруби и може
да ги оштетат облогите и тркалата.
Кога нанесувате восок на автомобилот,
нанесете го и на сјајните метални делови.
Чистење на алуминиумските тркала
и раткапни
За да го зачувате првобитниот изглед
на тркалата и раткапните, чистете ги од
нечистотии и наслојките од правот
на сопирачките.

9 ВНИМАНИЕ
Не употребувајте абразивни средства
за чистење или четки за чистење
на тркалата и раткапните.
Редовно чистете ги тркалата и раткапните
без абразивни средства за чистење и четки
што може да ја оштетат нивната површина.

СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО 6–43
ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈА
Вашето возило е конструирано да биде
отпорно на корозија. Специјалните
материјали и заштитните слоеви
употребени на повеќето делови на Вашиот
автомобил придонесуваат да се одржи
неговиот добар изглед, сила и сигурност.
На некои делови во моторниот простор
или на подножјето може да се појави
површинска `рѓа, но тоа нема да влијае
на сигурноста или на функционирањето
на тие делови.
Оштетување на металните површини
Ако се поправа или заменува каросеријата
на возилото, внимавајте сервисот да нанесе
прописен антикорозивен материјал за да
се обнови заштитата од корозија. Видете
под „ОШТЕТУВАЊА НА
ДОРАБОТКАТА“ подоцна во ова поглавје.
Наноси од туѓи материи
Следните материи може да ги оштетат
бојосаните површини:
• Калциум хлоридот и другите соли.
• Средствата за топење мраз.
• Асфалтот и катранот
• Соковите од дрва.
• Изметот од птиците.
• Индустриското загадување.

Веднаш измијте ги штетните материи од
возилото. Ако сапун и вода не ја мијат
наслојката, употребете средства за чистење
специјално наменети за таа цел.

9 ВНИМАНИЕ
• Употребувајте само средства што
се безбедни за употреба врз бојосани
површини.
Други средства можат трајно да ја
оштетат бојата.
Површински оштетувања
Корегирајте ги оштетувањата од
каменчиња, пукнатините и длабоките
гребнатини на површината на возилото што
е можно поскоро. Соголениот метал
кородира брзо.
Може да употребувате производи
за корекции за поправки на помалите
оштетувања и гребнатини.
Сервис за бојосување автомобили може да
ги поправа поголемите површини.
Одржување на подножјето
Корозивните материи што се употребуваат
за отстранување на мразот и снегот
или за собирање на правот може да
се насоберат на подножјето на возилото.
Неотстранувањето на тие материи може да
ги забрза корозијата и `рѓосувањето.

Повремено употребувајте обична вода
за миење на тие материи од подножјето
на возилото. Погрижете се да ги исчистите
површините каде што може да се насобере
кал и друг отпад. Откачете ги седиментните
наслојки на одредени површини пред да
миете со вода.
Ако сакате, Вашиот овластен Chevrolet
механичар може да Ви ја пружи таа услуга.

_
_
_
_
_
_

6–44 СЕРВИС И НЕГА НА ВОЗИЛОТО

ЗАБЕЛЕШКА
Кога го миете моторниот простор,
остатоци од горивото, маста и маслото
може да се испуштат во околината.
Мијте го моторот кај Вашиот овластен
Chevrolet механичар или во друга
перална опремена со сепаратор
на маслото во одводот на пералната.
Фрлајте ги употребеното моторно
масло, течност за сопирачките,
антифриз, акумулатори и гуми кај
овластени локални депонии или преку
продавач што има законска обврска
за такво нешто кога ги заменувате
наведените материјали.
Не ставајте ги наведените предмети
со домашното ѓубре и не истурајте ги
во канализацијата.
Погрешното ракување со тие
потенцијално опасни материи може да
предизвика трајни штети на животната
средина.

_______

_
_

ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛОТО
•

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ............................

7-2

•

ТЕШКИ УСЛОВИ......................................... 7-2

_
_
_
_
_

7–2 ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛОТО

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Ова поглавјe го обезбедува планот
на одржуванье, кој е неопходен за Вашето
возило да Ви пружи долготрајно
задоволство во работењето.
Вие сте одговорни за соодветна употреба
и одржуванье на Вашето возило, според
инструкциите опишани во ова упатство.
Непридржуваньето, може да резултира
губенье на гаранцијата.
Ваша одговорност е правилно да
го одржувате и употребувате Вашето
возило. Бидете сигурни да ги следите
периодично потребниот распоред
за одржување и општите упатства
за ракување во овој прирачник.
Исто така, Ваша одговорност е да ги чувате
забелешките и сметките како доказ
за редовниот сервис на одржуваньето.
Забелешките и сметките заедно
со сервисното упатство треба да им ги
предадете на идните сопственици.
Можете да го сервисирате Вашето возило
кaj било кoе квалификувано лице
или инфраструктура. Меѓутоа,
се препорачува сервисирањата да ги вршите
кај овластен Chevrolet механичар, кој ќе има
добро обучени техничари и оригинални
делови.

Неоригинални резервни делови
и дополнителни материјали не биле
испитани, ниту одобрени од нашата страна.
Не можеме да ја потврдиме ниту згодноста
ниту безбедноста на неоригиналните
резервни делови и дополнителните
материјали. Не сме обврзани за оштетите
придизвикани со нивната употреба.
Несоодветен, нецелосен или недоволен
сервис може да предизвика проблеми
во работата на Вашето возило, кои може да
предизвикаат оштетување на возилото,
coo6paќајнa незгода или повреда.

ТЕШКИ УСЛОВИ
Вие треба да го следите планот
на периодично сервисиранье. Видете
„ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ“ подоцна во ова поглавје.
НОРМАЛНИ УСЛОВИ
Под нормални услови на возенье се смета
возеньето по типични секојдневни услови.
Тогаш можете да го следите обичниот план
за одржуванье.

ТЕШКИ УСЛОВИ
Доколку возилото се управува под некои од
следниве услови, потребно е одредени
делови воведени во планот за одржуванье
да се менуваат почесто. Видете ги
нумеричните симболи под „ПЛАНИРАНИ
СЕРВИСИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ“ подоцна
во ова поглавје.
• Често возење по кратки растојанија од
помалку од 10 км.
• Премногу работење на моторот во место
и/или бавно возење во тргни- застани
сообраќај.
• Возенье по правливи патишта.
• Возенье по брдовит или планински
терен.
• Влеченье на приколка.
• Возење во густ градски cooбpaќaj каде
што надворешната температура редовно
достига 90 °Ф (32 °Ц) или повеќе.
• Возенье на возилото како такси,
полициско возило или возило за достава.
• Често возенье кога, надворешната
температура е под нулата.

ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛОТО 7–3

_

ПЛАНИРАНИ СЕРВИСИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Сервисите за одржување и чувањето на записите се одговорност на сопственикот. Треба да чувате докази дека правилното одржување бил
извршено на Вашето возило во согласност со табелата за распоредот за одржување.
ПЕРИОД ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Километри (милји) или време во месеци, кое и да настапи прво
x1 000 км
15
30
45
60
75
90
105
x1 000 милји
10
20
30
40
50
60
70
Месеци
12
24
36
48
60
72
84

ЕДИНИЦА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА МОТОРОТ
Погонски ремен (алтернатор, серво управување Бензин
и компресор на климатизацијата)
2.0S DSL
Бензин
Моторно масло и филтер за моторното
(3)
масло
2.0S DSL
Црево и спојки од системот за ладење
Течност за ладење на моторот
2.0D
Филтер за гориво
2.0S DSL
Филтер за гориво (вграден во пумпата за гориво) 2.5D
Цевка за гориво и спојките
Влошка на воздушниот филтер
Свеќички
Бензин
Сад за испуштање на испарувањето и цевки за испарување
PCV систем
Бензин
Ребраст ремен или ланец
2.0S DSL

I
(1)
(11)(12)

R
I

(3)

(14)
(2)
(15)

(13)

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
R
R
R
R
R
Заменувајте го на 30 000 км или на 1 година
I
I
I
I
I
I
Видете ја белешката (10) подолу
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
I
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Заменувајте го на 300 000 км
I
I
I

120
80
96
I
I
R

_
_
_
_

I

_

R

_

I
I
I
I
I

7–4 ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛОТО
ПЕРИОД ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Километри (милји) или време во месеци, кое и да настапи прво
x1 000 км
15
30
45
60
75
90
105
x1 000 милји
10
20
30
40
50
60
70
Месеци
12
24
36
48
60
72
84

ЕДИНИЦА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
ШАСИЈА И КАРОСЕРИЈА
Воздушен филтер (А/С)
(4)
Ауспух и неговото монтирање
Течност за сопирачките/куплунгот
(3)(5)
Пакни и дискови на предните сопирачки
(6)
Пакни и дискови или барабани и постави на задните
(6)
сопирачки
Рачна сопирачка
Цевка и спојки за гориво (вклучувајќи го и бустерот)
Масло за рачниот менувач
(3)
Завртките и навртките на шасијата и подвозјето се затегнати/стабилни
Течност за автоматскиот менувач
(3)
Состојба на гумите и притисок при пумпање
Израмнување на тркалата
(9)
Волан и спојките
Течност за серво управување и линиите
(3)
Приклучници на погонската оска
Безбедносни ремени, патент-бравите и котвиштата
Подмачкување на бравите, шарките и патент-бравата на хаубата

R
I
I
I
I

R
I
R
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

R
I
I
I
I

R
I
R
I
I

R
I
I
I
I

R
I
R
I
I

R
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Видете ја белешката (7) подолу
Видете ја белешката (8) подолу
Проверете го кога се забележува ненормална состојба
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

120
80
96
R
I
R
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛОТО 7–5
Симболи од табелата:
I (Inspect) - Проверете ги овие единици и нивните поврзани делови. Ако е потребно, коригирајте ги, исчистете ги, додајте им, дотерајте ги
или заменете ги.
R (Replace) - Заменете ги или сменете ги
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Ако со возилото се работи во тешки услови : возење по кратки растојанија, подолго работење во лер или возење во прашливи услови,
сменувајте го моторното масло на 7500 км или на 6 месеци, кое и да настапи прво.
Проверувајте го на 7500 км или 6 месеци ако се вози во прашливи услови. Ако е потребно, коригирајте го, исчистете го или заменете го.
Видете под „ТАБЕЛА НА ТЕЧНОСТИ“ во Сопственичкиот прирачник.
Почесто одржување е потребно ако се вози во прашливи услови.
Сменете ја течноста за сопирачките на 15 000 км ако возилото главно се вози во тешки услови:
– Возење по брдовит или планински терен или
– Често влечење на приколка.
Почесто одржување е потребно при тешки услови : возење по кратки растојанија, подолго работење во лер, често работење при мала брзина
во појди-застани сообраќај или возење во прашливи услови.
Проверката на течноста за автоматскиот менувач со 6 брзини не е потребна. Проверката на течноста е потребна само ако има дефект
во менувачот или истекува течноста.
Заменувајте ја на 160 000 км.
Но заманувајте ја на 80 000 км ако возилото главно се вози во тешки услови:
- Во густ градски cooбpaќaj каде што надворешната температура редовно достига 30°Ц (90°Ф) или повеќе, или
- По брдовит или планински терен, или
- Кога често се влече приколка, или
- Употреби на возилото како такси, полициско возило или возило за достава.
Состојбата на гумите треба да се провери пред возењето и притисокот на гумите треба да се контролира во секоја прилика кога го полните
резервоарот за гориво или најмалку еднаш месечно со употребата на манометар.
Ако е потребно, разменете ги и центрирајте ги тркалата.
Проверувајте ги секоја година или на 15 000 км и заменете ги на 5 години или на 240 000 км.
Ако со возилото се работи во тешки услови : возење по кратки растојанија, подолго работење во лер или возење во прашливи услови,
сменувајте ги моторното масло и филтерот почесто од препорачаното во стандардниот распоред за одржување.
Сменете го моторното масло веднаш ако светлото за менување на моторното масло светне во групата инструменти.

_
_
_
_
_
_
_

7–6 ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛОТО
Симболи од табелата:
I (Inspect) - Проверете ги овие единици и нивните поврзани делови. Ако е потребно, коригирајте ги, исчистете ги, додајте им, дотерајте ги
или заменете ги.
R (Replace) - Заменете ги или сменете ги
(13)

(14)
(15)

Заменувајте го на 160 000 км или на 6 години.
Но заманувајте го на 60 000 км или на 4 години ако возилото главно се вози во тешки услови:
- Често возење по кратки растојанија од помалку од 10 км.
- Подолго работење во лер и/или бавно возење во појди-застани сообраќај.
- Возење по прашливи патишта.
- Возење по брдовит или планински терен.
- Влечење на приколка.
- Возење во густ градски cooбpaќaj каде што надворешната температура редовно достига 90 °Ф (32 °Ц) или повеќе.
- Возење на возилото како такси, полициско возило или возило за достава.
- Често возење кога надворешната температура останува под точката на смрзнување.
Заменувајте го на 135 000 км.
Заменувајте го на 150 000 км.

________

_
_
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8–2 ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЕВИ
Идентификационен бpoj
на возилото (VIN)
Идентификацискиот бpoj на возилото (VIN)
е изгравиран близу до средината
на заштитниот ѕид.

БРОЈ НА МОТОРОТ
Бројот на бензинскиот мотор е запечатен
на блокот на цилиндарот под гранката бр.
6 на главниот дел од ауспухот.

Бројот на моторот на дизел е запечатен
на блокот на цилиндарот под гранката бр.
4 на главниот дел од ауспухот.

ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРOJ НА
РАЧНИОТ МЕНУВАЧ
Идентификационен бpoj на рачниот
менувач е прицврстен на врвот на кутијата
на менувачот, близу до моторот.

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 8–3
ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БPOJ НА
АВТОМАТСКИОТ МЕНУВАЧ
Идентификациониот 6poj на автоматскиот
менувач е прицврстен на кутијата
за менувачот.

_
_
_
_
_
_
_
_

8–4 ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

ТАБЕЛА ЗА ТЕЧНОСТИ
Предмет
Масло за моторот и филтер
за масло

Зафатнина
2.0D/2.5D

6.4L

2.0DSL

6.2L

Течност во ладилникот
Течност за автоматскиот менувач
со 6 брзини
Течност за рачниот менувач

Класификација
Видете на следната страница

8,0л

Dex-cool / Течност за ладење со долг работен век (LLC)

2.0D/2.5D

8.43L

2.0DSL

8.76L

DEXRON® VI

2,0D

1,6л

2.0DSL

2.1L

SAE 75W90

Течност за сопирачки/квачило

0.5L

DOT 4

Течност за серво волан

1.1L

DEXRON® II D

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 8–5
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МОТОРНО МАСЛО
Мотор
Одберете ja вискозноста на маслото, базирана на надворешната температура. Не ja менувајте вискозноста на маслото во случај да дојде до
кратка промена на температурата.

_
_
_
_

Мотор

Бензин

Дизел

Периоди за менување
на маслото*
1 година / 15 000 км

1 година / 30 000 км

Вид

Вискозитет

До -25 °Ц и пониски : 0W-X, X=30 или 40
ACEA A3/B3 или A3/B4 или API SM До -25 °Ц : 5W-X, X=30 или 40
До -20 °Ц : 10W-X, X=30 или 40
ACEA C3

До -25 °Ц и пониски : 0W-40
До -25 °Ц : 5W- 40
До -20 °Ц : 5W- 40

* Периодите за сервисирање и менување на маслото при тешки услови се однесуваат на информациите од сервисниот прирачник

_
_
_

8–6 ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА СИЈАЛИЦИТЕ (НОЧБЕК)
Сијалици
1 Предни светла со низок лач
2 Предни светла со висок лач
Предни

Халогенски
светилки

55W x 2

Халогенска
сијалица

5W x 2

4 Индикаторска сијаличка

21W x 2

6 OSRVM трепкачи
7 Трепкач
8 Штоп/задни позициони светла
9 Рикверц светло

55W x 2

21W x 2
21/5W x 4
16W x 2
21W x 2

11 Високо поставени стоп светла

5W x 5

12 Светло за регистарската
табличка

5W x 2

Внатрешни

Халогенска
сијалица

2,56W x 14

10 Фар за магла

Горна ламба

Забелешки

55W x 2

3 Светло за паркиранье
5 Светло за магла

Задни

Волтажа x
Количество

10W x 1

Мала ламба

8W x 2

Светло за багажникот

10W x 1

Светло во касетата

5W x 1

Килибар боја

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 8–7
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СПЕЦИФИКАЦИИ НА ВОЗИЛОТО
Мотор

Мотор (2.5 DOHC)
6-цилиндри/во
линија

Вид
МОТОР (2,0 DOHC)

Воѓица за вентили

DOHC 24 вентил

Вид

6-цилиндри/во линија

Истиснување (cc)

2,492

Воѓица

DOHC 24 вентили

Ширина и од (мм)

77,0 x 89,2

Истиснување (cc)

1993

Однос на компресија

9.8 : 1

Ширина и од (мм)

75,0 x 75,2

Редослед за палење

1-5-3-6-2-4

Однос на компресија

10.2 : 1

Максимална моќност (Kw/врт. на мин.)

115.0/5,800

Редослед за палење

1-5-3-6-2-4

237.0/4,000

Максимална моќност (Kw/rpm)

105.0/6,400

Максимален вртежен момент
(Nm/врт. на мин.)

Максимална сила на вртењето (Nm/rpm)

195.0/4,600

Систем за гориво

Вбризгување од
повеќе точки

Систем за гориво

Вбризгување од
повеќе точки

Октански број

Видете во индексот

Октански број

Видете во индексот

Свеќичка

Свеќичка

Акумулатор

Вид

IFR6E11

Отвор (мм)

1.0~1.1

Норма на акумулаторот
(V-AH)

12 - 55

Ампери за ладно
палење (CCA)

610

Алтернатор (В-А)

12 - 120

Стартер (V-Kw)

12 - 1.55

Акумулатор

Вид

IFR6E11

Отвор (мм)

1.0~1.1

Норма
на акумулаторот
(V-AH)

12 - 66

Ампери за ладно
палење (CCA)

610

Алтернатор (V-А)

12 - 120

Стартер (V-Kw)

12 - 1.55

_
_
_
_
_
_
_

8–8 ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
КЛИНЕСТ РЕМЕН

Мотор (ДИЗЕЛ 2.0)

Рачен менувач со 5 брзини (2.0 DOHC)

Вид

4-цилиндри/во
линија

Воѓица за вентили

SOHC 16 вентили

1-ва

Истиснување (cc)

1,991

2-ра

2.109

Ширина и од (мм)

83x 92

3-та

1.391

Однос на компресија

17.5 : 1
110/4,000

Однос по
4-та
менувачната кутија
5-та

1.029

Максимална моќност (Kw/врт. на мин.)
Максимален вртежен момент
(Nm/врт. на мин.)

320/2,000
Вбризгување
со комон реил

Систем за гориво

Акумулатор

Алтернатор (V-А)
Стартер (V-Kw)

Погонски систем

Норма
на акумулаторот
(V-AH)

12 - 55

Ампери за ладно
палење (CCA)

610

Преден погон
3.573

0.805

Рикверц

3.308

Краен преносен
однос

3.947

Рачен менувач со 5 брзини (ДИЗЕЛ 2.0)
Погон на предните
тркала

Погонски систем
1-ва

3.820

12 - 120

2-ра

1.970

12 - 1.55

3-та

1.304

Однос по
4-та
менувачната кутија
5-та

0.971
0.767

Рикверц

3.615

Краен преносен
однос

3.421

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ 8–9
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Автоматски менубач со 6 брзини (2,0 DOHC)
Погонски систем

Однос по
менувачната
кутија

Погон на предните
тркала

Автоматски менувач со 6 брзини (ДИЗЕЛ 2.0)

1-ва

4.584

1-ва

4.584

2-ра

2.964

2-ра

2.964

3-та

1.912

3-та

1.912

4-та

1.446

4-та

1.446

5-та

1.000

6-та

0.746

Рикверц

2.94

Рикверц

2.94

Краен преносен однос

2.89

Краен преносен
однос

2.64

Однос по
менувачната кутија 5-та
6-та

Автоматски менубач со 6 брзини (2.5 DOHC)
Погонски систем

Однос по
менувачната
кутија

Погон на предните
тркала

Погонски систем

Погон на предните тркала

1-ва

4.584

2-ра

2.964

3-та

1.912

4-та

1.446

5-та

1.000

6-та

0.746

Рикверц

2.94

Краен преносен однос

2.89

_
_

1.000
0.746

Куплунг (2.0 DOHC/ДИЗЕЛ 2.0)
Вид

_

диск за кочница (со еден диск)

Надворешен дијаметар (мм)

235/240

Внатрешен дијаметар (мм)

150/155

Дебелина (мм)

8.35/8.7

_
_
_
_

8–10 ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
ШАСИЈА

СИСТЕМ ЗА СОПИРАЊЕ
Шасија

Систем за сопирање

Тип на предното обесување

McPherson оска

Тип на задното обесување

Мулти-линк

Штелување
(Врз основа
на својата тежина)

-0.3° ± 1.0°

Закосеност Предни
на тркалото Задни

-1.3° ± 1.0°

Кастер

2.9° ± 1.0°

Предни
плочки
за диск

Предни

0.1° ± 0.16°

Задни

0.09° ± 0.16°

Вид

Управување

Општиот однос по
менувачката кутија

Вид

Двојно дијагонална поделба
на силината на сопирањето

Предно тркало

Диск со вентилација

Задно тркало

Диск

Серво кочница -сингл (во) [мм] 8"+9" [203.2 + 228.6]
ТРКАЛО И ГУМА
Тркало и гума

Поткрепена
со дополнителна
сила
Клинест ремен
и брегаста осовина

Големина
на гумите

Димензија
на тркалото

205/65 R15

6,0J x 15

17:1

205/60 R16

6,0J x 16

215/50 R17

7,0J x 17

125/70 D15
(Привремена)

4.0T x 16

Дијаметар на воланот
(мм)

390

Минимален радиус
на свртување (м)

5.465

Воздушен притисок (kPa)
[psi]
Предни

Задни

220[32] (Eco : 250[36])

420 [60]

420 [60]

* Eco (само со модел на дизел и бензинскиот модел 2.0D M/T)
:За да се намали потрошувачката на гориво колку што е можно
повеќе.
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Капацитет

_

ТЕЖИНА
Зафатнини (2.0 DOHC/ДИЗЕЛ 2.0)

Резервоар за гориво (л)

65 / ←

Моторно масло (л)
(вклучувајќи го филтерот
за масло)

6.4 / 6.2

Течност за ладење (л)

8.0 / ←

Тежина (2,0 DOHC)
Своја тежина* (кг)

Бруто тежина
на возилото (кг)

Зафатнини (2.5DOHC)

Рачен менувач

1535 ~ 1590

Автоматкси
менувач со 6 брзини

1575 ~ 1630

Рачен менувач

1945

Автоматкси
менувач со 6 брзини

1985

63

Тежина (2.5 DOHC)

Моторно масло (л)

6.4 (вклучувајќи и филтерот
за масло)

Своја тежина* (кг)

Автоматкси
менувач со 6 брзини

1575 ~ 1630

Течност за ладење (л)

8.0

Бруто тежина
на возилото (кг)

Автоматкси
менувач со 6 брзини

1985

Максимална должина (мм)

4805

Вкупна ширина (мм)

1810

Максимална височина (мм)

1450

База на тркалото(мм)

2700

Трага (мм)

Предни

1550

Задни

1545

Своја тежина* (кг)

Бруто тежина
на возилото (кг)
* Со возачот (75 кг)

_

_
_

Тежина (ДИЗЕЛ 2.0)
Надворешни димензии

_

_

Резервоар за гориво (л)

димензија

_

Рачен менувач

1635 ~ 1690

Автоматкси
менувач со 6 брзини

1645 ~ 1700

Рачен менувач

2045

Автоматкси
менувач со 6 брзини

2055

_

8–12 ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРФОРМАНС
Перформанси
2.0 DOHC
Максимална
брзина
(Км/ч)

2.5 DOHC

ДИЗЕЛ 2.0

Рачен менувач

207

Автоматкси
менувач
со 6 брзини

195

Автоматкси
менувач
со 6 брзини

209

Рачен менувач

200

Автоматкси
менувач
со 6 брзини

205

_________

_
_
_
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ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА 9–3

0.1 ВОВЕД

За Вашата безбедност, не ракувајте
со контролите на системот додека возите.
Тоа може да го деконцентрира возачот
и може да резултира со сериозна несреќа.
Паркирајте го возилото на безбедно место
пред да ракувате со системот.

1. ПОЧНУВАЊЕ
Информации за безбедноста
Пред да го користите системот
за навигација, Ве молиме да ги прочитате
следните информации за безбедноста. Кога
го употребувате системот, правилава
за безбедност треба да се следат за да
се спречат личните повреди на Вас
и на други, и да се избегнат оштетувањата
на сопственостите.

_
_
_
_

Додека возите, не го гледајте екранот
подолго од околу една секунда одеднаш,
и дури тогаш ако сте одлучиле дека ќе
можете да го сторите тоа безбедно.

_
_
Не го демонтирајте и не го преиначувајте
уредот. Ако го сторите тоа, може да
резултира со несреќи, пожар или струен
удар.

_
_

Сообраќајните правила имаат предност
спрема било кои упатства од системот
за навигација. Секогаш следете ги
поставените сообраќајни знаци, граници
на брзината и ограничувања на патот.

_

9–4 ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА

Не турајте вода и не вметнувајте туѓи
предмети во уредот. Тоа може да
предизвика испуштање на чад, пожар
или струен удар.

Не користете го системот ако забележите
било каква неисправност, како на пример
блокиран екран или немање на звукот.
Понатамошната употреба на системот може
да резултира со несреќа.

Не го паркирајте Вашето возило
на недозволено место за да ракувате
со системот.

Разните поставки на гласноста треба да
се одберат така што звучните сигнали
надвор од возилото ќе бидат чујни секогаш.

Проверете ја гласноста пред вклучувањето
на уредот. Ако гласноста е наместена
на високо ниво кога се вклучува
прекинувачот, ќе се испушти гласен звук
што може да Ви го оштети слухот.

ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА 9–5
Не оставајте го системот да продолжи да
работи при изгаснат мотор. Тоа може да
го испразни акумулаторот на возилото.
Кога го употребувате системот, секогаш
оставајте го моторот да работи.

Чистете го само со крпа малку навлажнета
со вода. Не користете никакви хемикалии
или други домашни средства за чистење,
бидејќи тие може да го оштетат екранот.

Не ставајте предмети на таблата
со инструменти или на полицата на задниот
прозорец. Тоа може да го поремети
сателитскиот сигнал од GPS и да
предизвика системот да работи неточно.

_
_
_
_
_

Не применувајте прекумерна сила
на екранот. Тоа може да му предизвика
неисправност на системот.

Не ставајте предмети на таблата
со инструменти. Тоа ќе делува врз сензорот
кој ја контролира осветленоста на фаровите
и на екранот.

Ако шофершајбната на возилото е бојосана
со метален премаз што одбива светлина, тоа
ќе делува врз GPS приемот.
Доколку напукне панелот со течен кристал,
USB приклучокот не смее да дојде во допир
со течноста што излегува од внатрешноста
на панелот. Тоа може да доведе до
воспаление на кожата.
• Ако течноста случајно се голтне,
обратете му се на лекар веднаш.
• Ако течноста стигне во очите
или во кожата, измијте ја со големо
количество вода и обратете му
се на лекар веднаш

_
_
_
_

9–6 ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА
При никаков услов не вметнувајте SD
картичка со неправилен облик во процепот
за SD картичката.
Таквите картички може да се заглават
или да го уништат процепот. Уредот тогаш
ќе мора да се замени на Ваша сметка.
Уредот може да не функционира правилно
во крајно студени или крајно топли услови.
Вратете ја околната температура
на нормалното ниво за да го обезбедите
правилното работење.

За достигнување на следната станица
во одбраната бранова должина
или на следната музичка нумера
3. Менување на режимите
Префрлување помеѓу AM, FM, CD,
AUX, NAVI и режимот
за мултимедија секој пат кога
се притиснува копчето.
4. Дотерување на гласноста
6. USB приклучок

Компоненти на уредот
Контролен панел
1. NAVI : Навигација
2. MENU : Главен изборник
3. TRIP : Информации за возењето
4. DIM : Го менува екранот, помеѓу
екранот за ден и екранот за ноќ.
5. Процеп за SD картичката

9 ВНИМАНИЕ
Волан
1. Вклучување/исклучување
на напојувањето
2. Префрлување на следната станица
или песна

Прекинувачот на воланот може да не
стои на располагање зависно од видот
на возилото.
• Ако го притискате копчето MODE
(режим) или SEEK (барање) повеќе
пати по кратки паузи, може да дојде
до преоптоварување на CPU и да
предизвика системот да падне.

ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА 9–7
2. ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ
Вклучување на системот

Напојувањето ќе се исклучи (OFF) кога
се гасне моторот. Откако ќе се изгасне
моторот, системот работи уште 30 секунди
за да се зачуваат податоците.

Контроли на системот

_

9 ВНИМАНИЕ

Системот за навигација се вклучува кога
прекинувачот за палење е ставен
во положбата ACC или ON. Кога ќе
се вклучи системот, екранот го прикажува
последно користениот режим

• Последно користениот режим
се зачувува кога моторот ќе
се изгасне.
• Ако го вклучите системот
за 30 секунди по извлекувањето
на клучот, на системот не му треба
време за бутирање.
• За да се ресетира системот,
притискајте ги копчињата MENU
(изборник) и TRIP (патување)
10 секунди заедно. Отпуштете ги
копчињата кога системот ќе почне да
се вклучи повторно.

_

_
_
Следните тврди тастери се наоѓаат
на системот за навигација.
1. NAVI : Навигација
2. MENU : Главен изборник
3. TRIP : Информации за возењето
4. DIM : Менување на осветленоста

_
_
_
_
_

9–8 ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА
Главен изборник

MP3

Филм

Притиснете го тврдиот тастер MENU
(изборник) за да се прикаже екранот
за главниот изборник (Main Menu). Од овој
екран можете да ги достигнете сите
функции на системот за навигација.
Копчињата на екранот ќе бидат
селектирани кога е достапна некоја
функција, а исклучени кога тие
се недостапни.
1. Навигација
2. MP3
3. Филм
4. Информации за патувањето
5. Информации за ATC
6. Поставки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.

Информации за датотеките
Време за репродукција
Состојба на репродукцијата
Актуелна папка
Список на датотеките
Повторување
Контрола на списокот
Запирање
Претходната датотека
Репродуцирање/Паузирање
Следната датотека
Повисока папка
Произволен редослед

Актуелна папка
Список на датотеките
Повисока папка
Контрола на списокот

5. Запирање
6. Претходната датотека

ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА 9–9
7.
8.
9.
10.
11.

Репродуцирање/Паузирање
Следната датотека
Список на датотеките
Повторување
Вклучување/исклучување на цел екран

Патување

_

9. Враќање на главниот изборник
ATC
Покрај притиснувањето на ATC копчето
во главниот изборник (Main Menu), ATC
информациите се прикжуваат на долниот
дел од екранот кога и да се смени
информацијата во однос
на климатизацијата, како на пример
температурата, протокот на воздухот, итн.
Овој појавувачки екран ќе се прикажува
5 секунди.

_
_
_
Поставки

_
_

1. Препоставување на просечната брзина
на возилото
2. Препоставување на времето
на возењето
3. Препоставување на просечната
потрошувачка на гориво
4. Просечна брзина на возилото
5. Време на возењето
6. Просечна потрошувачка на гориво
7. Досег за преостанатото гориво
8. Прикажување на компасот

_
_
9 ВНИМАНИЕ
• Ако сакате да дознаете подетални
информации за ATC, видете
во поглавјето за контрола
на климатизацијата.

1.
2.
3.
4.

Калибрирање со допирање на екранот
Информации за системот
Користење нова верзија на системот
Користење нова верзија
на навигацијата
5. Претпочитување на корисникот

_

9–10 ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА
Конфигурација на системот
Гласност
1. MP3, Филм, FM/AM, ЦД
Можете да ја дотерате гласноста
со вртење на копчето за гласноста
на аудио системот
или со притиснување на прекинувачот
на воланот.
Ако го притиснете копчето
за гласноста, гласноста се стишува.
Притиснете го повторно за да се врати
звукот пак.
За да се исклучи аудио уредот,
притискајте го копчето за гласност
3 секунди. Информации за ATC
се прикажуваат на екранот при
исклучувањето.
2. Навигација
Можете да ги смените нивоата
на гласноста на гласовното водење
само во режимот за навигација. Исто
така може да одберете да ги исклучите
потсетниците од гласовното водење.

Екран
Можете да ја дотерате луминозноста
на екранот со тврдиот тастер DIM.
Екранот ќе се стемни како реакција
на притиснувањето на тастерот DIM.
Фази на луминозноста : Максимална
луминозност -> Темно (50%) -> Многу
темно (70%) -> Максимална луминозност
Притискајте го тврдиот тастер DIM
3 секунди за да го исклучите екранот.
Додека е исклучен екранот, функцијата
за местење на положбата со GPS
продолжува да работи. Екранот се вклучува
повторно кога ќе се притисне било кој тврд
тастер.

9 ВНИМАНИЕ
• Според некое надворешно светло,
светлоста на екранот автоматски
се дотерува.
Не ставајте предмети на таблата
со инструменти.
Поставки
Допрете го: калибрирање на екранот
со допирање.
Информации за системот: ги прикажува
информациите за софтверот на системот
за навигација.
Користење нова верзија на системот
Користење нова верзија на навигацијата

ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА 9–11
Претпочитување на корисникот:
приспособувајте го системот кон
индивидуалните барања за подобро да им
одговара на Вашите потреби.
Допрете го
Можете да го калибрирате екранот
со допирање ако истиот не реагира точно
на Вашите потчукнувања.
Потчукнете ја средината на целта
со дигитално перо. Кога целта ќе се помести
во друга положба, потчукнете ја новата цел.
Повторувајте го секој пат за да се заврши
процесот на калибрацијата.

_

Информации за системот

_
_
_
Прикажување на актуелната верзија
на системот.
H/W: хардвер
S/W: софтвер
O/S: оперативен систем
GPS: GPS фирмвер
Користење нова верзија
на системот
Вметнете ја SD картичката, која содржи
датотеки од фирмверот, системскиот
софтвер и оперативниот систем,
во процепот за SD картичката. (За SD
картичка што се ажурира, Ве молиме да
контактирате со овластен дилер на GM)
Притиснете го тврдиот тастер MENU
(изборник) и допрете го копчето „Settings“
(поставки).

Притиснете го копчето „System Upgrade“
(користење нова верзија на системот).

_
_
_
_

Притиснете го копчето UPGRADE (нова
верзија) за користење нова верзија
на системот. Ако не мора да користите нова
верзија на дадениот систем, притиснете
го „check out“ (одјавување) за исклучување.

_

9–12 ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА

9 ВНИМАНИЕ

9 ВНИМАНИЕ

• Не ја извавајте SD картичката/USBто, не го гаснете моторот и не
ракувајте со системот додека
се инсталира новата верзија, да не
функционира системот неисправно.

• Зависно од големината
на датотеките, инсталирањето
на новата верзија трае до 25 минути.

Притиснете го копчето „Navigation
Upgrade“ (користење нова верзија
на навигацијата).

Користење нова верзија
на навигацијата
Вметнете SD картичка што се ажурира и ги
содржи податоците на новата карта
и софтвер за навигација, во процепот за SD
картичката. (За купување SD картичка што
се ажурира, Ве молиме да контактирате
со овластен дилер на GM)
Притиснете го тврдиот тастер MENU
(изборник) и допрете го копчето „Settings“
(поставки)

Притиснете го копчето UPGRADE (нова
верзија) за користење нова верзија
на навигацијата.

Претпочитување на корисникот
Системот за навигација може да
се приспособи кон индивидуалните
потреби за да се направи полесен
за користење. Можете да ги дотерате
„Display Unit“ (единица за прикажување),
„Language“ (јазик) и „Time Zone“
(временска зона).
Потврдете го изборот со притиснување
на копчето „Save“ (зачувување).

ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА 9–13
Display Unit (единица
за прикажување)
Ова Ви овозможува да ја измените мерната
единица користена во системот.
Distance (растојание): Милја или километар
Temperature (температура): Celsius or
Fahrenheit (Целзиус или Фаренхајт)

Language (јазик)

_
_
_
_

Можете да изберете јазик за прикажаниот
текст на навигацијата и за гласовните
наредби. Иконата на избраниот јазик ќе
се селектира со сина боја.

_
_
_
_
_

9–14 ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА
Time Zone (временска зона)
Користете го копчето
за да ја
наместите соодветната временска зона.
Проверете го „Daylight Savings“ (летно
сметање на времето) ако тоа важи за Вашата
временска зона. (Летното сметање
на времето не се дотерува автоматски.)

• Список на временските зони коишто можете да ги одберете.
Time Zone (временска зона)

Екран

Romance Standard Time (стандардно време
за земјите со романски јазици)

(ГМТ+01:00) Брисел

GMT Standard Time (ГМТ стандардно
време)

(ГМТ+01:00) Лондон

Western Europe Standard Time (стандардно
време за Западна Европа)

(ГМТ+01:00) Амстердам

Central European Standard Time (стандардно
време за Централна Европа)

(ГМТ+01:00) Сарајево

Central Europe Standard Time (стандардно
време за Централна Европа)

(ГМТ+01:00) Белград

EET Стандардно време

(ГМТ+02:00) Букурешт

ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА 9–15

ФУНКЦИЈА НА СИСТЕМОТ

8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz)

• Се препорачува фиксна брзина
на битовите од 96, 128, 192 kbps
со фреквенција на дискретизацијата од
44,1 kHz за стабилен квалитет на звукот
при репродукцијата.
• Ако брзината на битовите надмине
192 kbps, може да има скокнувања
во звукот за време на репродукцијата
на MP3. Користете 192 kbps или пониска
брзина на битовите за MP3.

8~320 (kbps)

9 ВНИМАНИЕ

1. МУЛТИМЕДИЈА
MP3
Стандардна датотека со MP3 што се репродуцира
Вид на компримирањето
Фреквенција на дискретизација
Брзина на битовите
Максимален број на слоевите
во директориумите
Максимални карактери за името
на папка/датотека
Група на карактери за името на папка/
датотека

MPEG-1 Аудио слој III

8

_
_
_
_

64 битови

_

A до Z, 0 до 9, _ (подвлекување)

_

Максимален број на папките

256

Максимален број на датотеките

512

ID3 етикета

• Секоја датотека која не е датотека
со MP3 исто така се смета како
датотека.

_

Верзија 1.0, Верзија 1.1, Верзија 2.2, Верзија 2.3,
Верзија 2.4

_
_

9–16 ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА
Како да се користи MP3 плеерот
Притиснете го тврдиот тастер MENU
(изборник) и допрете го копчето MP3.
Притискајте го копчето MODE (режим)
на воланот додека не се прикаже
MP3 плеерот.

9 ВНИМАНИЕ
• Режимот се менува кога ќе
го притиснете прекинувачот
на воланот.

3. Состојба на репродукцијата
4. Current Folder (актуелна папка): Го
прикажува нивото на моментално
репродуцираната датотека.
5. Список на датотеките
6. Repeat (повторување): Моментално
репродуцираната датотека ќе
се повтори.
7. List Control (контрола на списокот):
Движење меѓу страниците.
8. Запирање

AM → FM → CD → AUX → NAVI →
Multimedia (мултимедија) → return to AM
(враќање на AM)

1. File Information (информации
за датотеките): Ја прикажува
моментално репродуцираната датотека.
2. Време за репродукција

9. Previous File (претходната датотека): Ја
одбира претходната музичка датотека.
10. Репродуцирање/Паузирање
11. Next File (следната датотека): Ја одбира
следната музичка датотека.

12. Higher Folder (повисока папка): Го
прикажува следното повисоко ниво
на папките.
13. Random Order (произволен редослед):
Репродуцирање песни по произволен
редослед.
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_

Филм
Поддржани формати на датотеки

9 ВНИМАНИЕ

Аудио

MP3, WMA, OGG, WAV (брзина на битовите:
128~192 kbps)

Видео

MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0

DTS
Максимална резолуција

Не е поддржан
800 x 480

• Филмови кои имаат резолуција
поголема од 800 x 480 може да не
се репродуцираат соодветно.
• Кога се репродуцира филм, другите
процеси ќе станат побавни.
• Со SD картичка/USB со мешан
режим (комбинација на аудио, филм
и податоци) се препознаваат
и репродуцираат само аудио
и филмски датотеки зависно од
одбраниот режим.
• За безбедноста на возачот, филмови
можат да се репродуцираат само кога
брзината на возилото е помала од
10 км/ч.

_
_
_
_
_
_
_
_
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Како да се користи плеерот
за филмови

Притиснете го тврдиот тастер MENU
(изборник) и допрете го копчето „Movie“
(филм).

1. Актуелна папка
2. Список на датотеките
3. Повисока папка

4. Контрола на списокот

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Запирање
Претходната датотека
Репродуцирање/Паузирање
Следната датотека
Список на датотеките
Повторување
Вклучување/исклучување на цел екран
Состојба на репродукцијата

SD картичка / USB
• Приклучете го USB уредот откако ќе
се запали моторот
• Ако го форматирате USB уредот,
изберете го „Byte/Sector“ (бит/сектор)
под 64 Kbyte.

• Има поддршка за форматот FAT 12/16/
32 на USB уредот. NTFS системот
на датотеки не се поддржува.
• Кога се извлекува USB уредот,
понекогаш се слуша чуден звук (шум).
• Извлекувањето на USB уредот за време
на репродукцијата може да му
предизвика неисправности на уредот.
• Подготвувањето за репродукција трае
некое време, зависно од видот на USB
уредот или форматот на датотеката.
• Понекогаш системот не може да
препознае USB HUB. Затоа приклучете
го USB уредот непосредно.
• Видот HDD/CF меморијата не
се поддржува.
• Форматот DRM (Digital Rights
Management (ракување со дигиталните
права)) на датотека нема да работи.

9 ВНИМАНИЕ
При никаков услов не вметнувајте SD
картичка со неправилен облик
во процепот за SD картичката.
Таквите картички може да се заглават
или да го уништат процепот. Уредот
тогаш ќе мора да се замени на Ваша
сметка.

ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА 9–19
2. СВОЈСТВА НА ИНФОРМАЦИИТЕ

8. Display Compass (прикажување
на компасот): Насоки на движењето
на возилото
9. Враќање на главниот изборник
* одберете го „reset“ (ресетирање) кога
почнувате патување или маршрута
која сакате да ја запишете.

Патување

„Trip information“ (информации
за патувањето) прикажува информации
поврзани со возењето со посредство
на графика.
Притиснете го тврдиот тастер TRIP
(патување) или притиснете го тврдиот
тастер MENU (изборник) и допрете
го копчето „Trip“ (патување).
Притиснете го копчето

за затворање.

1. Ресетирање на просечната брзина
на возилото
2. Ресетирање на времето на возењето
3. Ресетирање на просечната
потрошувачка на гориво
4. Просечна брзина на возилото
5. Време на возењето
6. Просечна потрошувачка на гориво
7. Range for Remaining Fuel (досег
за преостанатото гориво)
Го покажува проценетото растојание
кое можете да го поминете
со горивото што останува
во резервоарот. Тоа растојание
се проценува од просечното штедење
на гориво за последните неколку
милји (километри), значи истото може
да варира зависно од брзината,
сообраќајот, итн.

ATC
„ATC information“ (информации за ATC) ја
прикажува состојбата на климатизацијата.

_
_
_
_
_
_
_

Притиснете го тврдиот тастер MENU
(изборник) и допрете го копчето ATC

_
_
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5. Состојба на AUTO (вклучена/
исклучена)
6. Сила на ветарот

1. ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО
СИСТЕМОТ A-NAVI

Информации за ATC се прикажуваат
и со притискање на копчето за гласноста
3 секунди.

1.
2.
3.
4.

Местење на температурата
Надворешна температура
Насока на ветарот
Состојба на климатизацијата
(вклучена/исклучена)

Ви благодариме што го одбравте
Напреднатиот систем за навигација
(Advanced Navigation System)
(„Систем A-Navi“) како Вашиот навигатор
во автомобилот во Европа. Овој прирачник
е детален опис на навигацискиот софтвер.
Лесно можете да научите да го користите;
и уште препорачуваме да го прочитате
прирачников за да ги разберете екраните
и чекорите за ракување со Системот
A-Navi.
1.1 МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ
 Поради грижата за Вашата безбедност
препорачуваме да ракувате со Системот
A-Navi пред почетокот на патувањето.
Не ракувајте со Системот A-Navi додека
возите бидејќи тоа може да доведе до
судир или оштетување. Ве молиме да
побарате од Вашиот патник да ракува
со него ако е неопходно.

 Локалните прописи за возење и условите

на возењето мора да се има предвид
секогаш. Тие имаат предимство над
упатствата за возење дадени од Системот
A-Navi.
 Иако сите размислувања за безбедноста
се имаа предвид додека се планираше
Системот A-Navi, употребата
на системот за навигација не
го ослободува возачот од неговата
возачка одговорност за правилното
и промисленото однесување на патот.
1.2 ВОВЕД ДО СИСТЕМОТ A-NAVI
 Брзо и лесно да се научи --- можете да
научите како да ракувате со него лесно
за 3 минути.
 Интелигентно ракување со повеќе
карти --- Системот A-Navi не бара од Вас
да менувате карти кога навигирате меѓу
сегментите на картата или земјите.
Можете да го помрднете екранот
на картата во било која насока и да ги
проверите POI информациите на картата.
 Брзо визуелизирано оредување
на положбата --- многу бргу можете да
ја најдете актуелната положба и да
добиете информации за следната точка
за вртење.
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 Глатко скролирање на картите --- Кога

се вози, картата ќе се скролира нагоре
и надолу на екранот за да Ви помогне да
добиете преглед на Вашето место (или
положба).
 Зумирање навнатре/нанадвор --Размерот на картата се дотерува според
брзината на возењето. Тоа Ви
овозможува да имате соодветен поглед
на картата.
 Префрлување помеѓу режимите за ден/
ноќ --- задното осветлување на картата
и бојата на индикаторот на фиксирањето
на положбата може да се смени рачно.
Тоа Ви дава подобро визуелизација
на картата ноќе.
 Две точки на патот --- дозволете
најмногу 2 точки на патот, и тоа Ве
доведува до Вашата дестинација
едноподруго.
 23 POI категории --- Системот A-Navi
Ви овозможува да пребарувате
ресторани, аеродроми, бензински пумпи,
итн. на многу удобен и лесен начин.
 Разумно планирање на маршрутата --ги зема сите сообраќајни правила
во обѕир кога се планира маршрута, како
на пример ограничување за еднонасочна
улица, ограничување на вртењето, и така
натака; покрај тоа, корисникот може да

ги смени опциите за маршрутата врз
онснова на претпочитувањата
или условите за возење.
 Информации за точките за вртење --со помош на деталните информации од
секоја точка за вртење на некоја
предложена маршрута, можете да ги
погледате сите точки за вртење во текот
на Вашето цело патување.
 Шематска карта на раскрсниците --Јасната шематска илустрација на секоја
раскрсница Ви гарантира дека можете да
ја погледате однапред и Ве држи
на вистинскиот пат до Вашата
дестинација.
 Информации за GPS сателити --Можете да ја погледате состојбата
и бројот на сигналите примени од GPS
сателити.
 Меморија за маршрута --- Системот
A-Navi ги внесува информациите
за Вашето патување во меморијата. Тие
информации може да се вчитаат
повторно или да се користат одново
за идни патувања.
 Места со повеќе POI-а --- Прикажување
на две или повеќе POI-а со истата
или блиска местоположба.

 Навигација во тунел и подземно

паркиралиште --- инертниот
навигациски систем без жироскоп помага
никогаш да не се изгубите дури ако нема
GPS сигнал.
 Навигација за оф роуд патишта --- кога
возите по оф роуд патишта, системот
автоматски ќе ја зачува актуелната
положба и поминатиот пат на картата.
 Волан од левата/десната страна --можете да го смените левиот/десниот
распоред помеѓу картата и Колоната
за инфорамции од навигацијата за да
се земат во обѕир локалните прописи
и клиентот кој вози.
 Вклучување/исклучување на екранот
за брзина на возилото --- прикажување
или сокривање на моменталната брзина
на возилото.
 Патоказ на автопатот --- прикажување
на растојанието од Вашето моментално
место до следниот излез.
 Поддршка на повеќе јазици --поддржување на повеќе од 11 гласа
и јазици.
 Безбедносен аларм за пребрзо возење -- Алармот за брзина е заснован врз
законското ограничување на брзината
на патиштата од различни видови.
Системот ќе Ве алармира со гласовно
водење кога се приближувате кон

_
_
_
_
_
_
_
_
_
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камерата за брзина. Освен тоа, можете да
наместите отстапување од брзината од
0 до 20%.

2. ПОЧНУВАЊЕ
Системот A-Navi е добар избор
за навигација во автомобилот. Лесно
можете да го користите со потчукнување
на екранот или со цртање на картата
со прстите.
2.1 БРЗО КОНСУЛТИРАЊЕ
Ова поглавје Ви дава краток вовед
за начинот на користењето на Системот
A-Navi. Пред да ги разгледаме сите детални
функционалности пружени од оваа
апликација, Ве молиме да се уверите дека:
• Системот A-Navi пребарува информации
за одредување на положбата од најмалку
три сателити и Вашата положба
е фиксирана штом ќе почне
апликацијата.
Кога првпат го користите GPS
приемникот, може да потрае 2-3 минути
да се стекне сателитска информација и да
се ориентира точната положба („Ладно
палење“). Фиксирањето на Вашата
положба се зачувува во меморијата. При
следната употреба на GPS приемникот, ќе
потрае само 1-3 минути да се пронајде
Вашата положба („Топло палење“). Штом

Вашата положба ја фиксира GPS
приемникот, системот ја почнува
навигацијата веднаш без никакво
дополнително работење кога ќе ја вклучите
апликацијата.
2.2 ПОЧНУВАЊЕ
Кога првпат се вкучува Системот A-Navi,
системот влегува на Холден екранот
„Welcome“ (добредојдовте).
Трае околу 1 минута автоматски да
се префрли од екранот „Welcome“
(добредојдовте) на екранот „Caution“
(внимание).

Слика 2.2 Внимание во врска со системот
За икони и детали на картите за слободна
навигација (Free Navi Map), Ве молиме да
видите во Поглавјето 2.3.
Во Free Navi Map можете да го оставите
системот да работи без било какво ракување
и тој ја следи маршрутата на Вашето
возење.

Слика 2.1 Екранот „Добредојдовте“
Ве молиме да го прочитате делот
„Претпазливост со системот A-Navi“
внимателно и кликнете на
за да
влезете на екранот „Free Navi Map“ (карта
за слободна навигација).

Слика 2.3 Карта за слободна навигација
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Ако сакате да дојдете до повеќе функции,
Ве молиме да го допрете Main Menu (главен
изборник) на Free Navi Map; тогаш системот
влегува на екранот „Free Navi Menu“.

Слика 2.4 Изборник за слободна навигација
(Free Navigation Menu)
Во Free Navi Menu можете да дојдете до
клучните функции на Системот A-Navi
според долу наведеното:
 Допрете го „Go to“ (оди до)
за поставување една или повеќе
дестинации. (Ве молиме да видите
во Погл. 3 за детали).
 Допрете го „Map Options“ (опции
за картата) за менување на параметрите
на картата. (Ве молиме да видите
во Погл. 5.1 за детали).

 Допрете го „Settings“ (поставки)

за менување на сите параметри
на поставките. (Ве молиме да видите
во Погл. 6 за детали).
 Допрете го тастерот за директен пристап
„
“ и системот ќе се врати
на навигациската карта.
Кога првпат го употребувате Системот
A-Navi, имате можност да го измените
јазикот на системот. Ве молиме да видите
во Поглавјето 6.8. за деталите.
2.3 КАРТИ ЗА НАВИГАЦИЈА ПО
МАРШРУТИ И ЗА СЛОБОДНА
НАВИГАЦИЈА
Екранот за карти за навигација по
маршрути и за слободна навигација
е најчесто употребуваниот екран
на Системот A-Navi. Екранот за карти
за слободна навигација се прикажува кога
вршите „ладно палење“ на Системот
A-Navi, додека Картата за навигација по
маршрути се прикажува кога продолжувате
со последната навигација кога ќе
го вклучите системот повторно. Што
се однесува до разликата помеѓу
Навигацијата по маршрути и Слободната
навигација, Ве молиме да видите
во Поглавјето 4.3.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
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Слика 2.5 Карта за навигација по маршрути
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_
_
_
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_
_
_
Слика 2.6 Карта за слободна навигација
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1. Автомобил икона --- ја означува
моменталната положба и насоката
на возењето.
2. Знак за вртење --- Сребрените стрелки
Ви покажуваат на кој пат да свртите кај
точката за вртење што се приближува.
3. Актуелен пат --- полето е празно ако
патот е без име.
4. Следната улица --- името на следната
улица што се приближува.
5. Шема за вртење --- покажување
на структурата на патот кај следното
вртење; и со допирање на оваа икона
системот ќе соопшти информации
за следното вртење, како на пример
„About 900 meters, turn left“ (по околу
900 метри свртете лево).
6. Растојание до следното вртење --виртуелно покажување за Вас
на растојанието до следната точка
за вртење.
7. Лента за прогрес за растојанието
8. Моментална брзина --- покажување
на моменталната брзина на возењето.
9. Останатото растојание --Растојанието што останува помеѓу
почетокот и дестинацијата
или следната точка на патот.
10. ETA --- Проценување на времето
на пристигнувањето на дестинацијата.

11. Аларм за брзината --- Ви покажува
камера за брзина пред Вас
и ограничувањето за брзина од истата.
12. Состојба на GPS-от --- допрете го за
да ја погледате состојбата на GPS-от;
Сивата боја значи дека GPS сигналот
е слаб или не се фиксирал GPS-от, а
зелената боја значи дека се фиксирал
GPS-от.
13. Гласност --- допрете го за да ја
дотерате гласноста за гласовното
водење.
14. Компас --- означува каде е север
на картата.
15. Лента за размер --- означување
на размерот на картата.
16. Копче за зумирање навнатре --допрете го за да зумирате навнатре
на картата.
17. Копче за зумирање нанадвор --допрете го за да зумирате нанадвор
на картата.
18. Главен изборник--- допрете го за да
влезете во Route Navi Menu (изборник
за навигација по маршрути) (Ве
молиме да видите во Погл.
5 за детали).
19. Брзина на возењето --- моменталната
брзина на возењето.

20. Должина /Ширина --- покажување
на географската должина и ширина
на средината на актуелната карта.
21. Моментално време
22. Главен изборник --- допрете го за да
влезете во Free Navi Menu (изборник
за слободна навигација) (Ве молиме да
видите во Погл. 5 за детали).
2.4 ТАСТАТУРИ
Системот A-Navi пружа тастатура
со абецеден формат која содржи латински
абецеди, нумерички симболи,
интерпункциски знаци и специјални
карактери/симболи на 30 јазици.
Тастатурата од видот ABC содржи само
букви.

Слика 2.7 Тастатура со абецеден формат
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Во „Free Navi Map“ (Слика 3.1) допрете
го „Main Menu“ (главен изборник) за да
внесете „Free Navi Menu“ (Слика 3.2),
и потоа допрете го „Go to“ (оди до) за да
влезете во „Search Menu“ (изборник
за пребарување) (Слика 3.3).

: допрете го за прикажување
на нумерички симболи
и интерпункциски знаци.
: допрете го за прикажување
на специјални симболи во Германија.
: допрете го за префрлување
на тастатури со специјални симболи
во други земји.

_
_
_
_

Слика 2.9 Тастатура со специјални симболи
: допрете го и вратете
се на претходниот екран.
: допрете го и прикажете го местото
на селектираниот податок на картата.
: Потврдете го внесувањето
или одбирањето на тастатурата.
Слика 2.8 Нумеричка тастатура
: допрете го и вратете се на тастатурата
со ABC.
: Тастер за размак.
: допрете го и избришете ја последната
буква која ја внесовте.

_
_
Слика 3.1 Карта за слободна навигација

_

3. ОДБИРАЊЕ НА
ДЕСТИНАЦИЈА – ОДИ ДО?

_

За да навигирате со Системот A-Navi или да
планирате маршрута, пред се морате да
внесете некоја дестинација и потоа да
пресметате некоја маршрута.

_
Слика 3.2 Изборник за слободна навигација

9–28 ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА
Во изобрникот за пребарување Системот ANavi Ви пружа шест различни начини
на давањето на адреса, град, точки од
интерес (POI = Point of Interest) и други
места коишто можете да ги одберете како
почеток или дестинација. Ова поглавје ќе ги
детализира чекорите на ракувањето
еднозадруго.

На екранот „Search Menu“ (изборник
за пребарување) (Слика 3.4), допрете
го „Country“ (држава) за да влезете
на екранот „Country Search“ (пребарување
по држава) (Слика 3.5).

Слика 3.5 Одбирање држава
3. За да се наведе дестинацијата, прво
внесете го името на градот и одберете
го саканиот град;
Слика 3.4 Пребарување адреса
2. Одберете една од Европските држави;
Слика 3.3 Изборник за пребарување
3.1 ПРЕБАРУВАЊЕ ДЕСТИНАЦИИ
ПО АДРЕСА
На пример: No.25, Senkenberganlage,
Frankfurt, Germany (Бр. 25,
Зенкенберганлаге, Франкфурт, Германија)
1. Допрете го „Address Search“
(пребарување адреса) на екранот „Search
Menu“ (изборник за пребарување);

На екранот „Country Search“
(пребарување по држава), стандардно
наместената држава е државата од
последното пребарување „Germany“
(Германија). Може да го допрете или
за да го прегледате списокот на државите
и да одберете една од 41 европски држави.

Може да го внесете името на градот
или почетните букви, и системот
автоматски ќе ги наброи сите градови кои
се согласуваат со внесените букви.
Допрете го саканиот град и допрете
го „OK“ (во ред) за да го потврдите изборот
на градот. Системот се враќа на екранот
„Address Search“ (пребарување адреса)
(Слика 3.7)
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_
На екранот „Road Selection“ (одбирање
улица) внесете го името на улицата
или почетните букви на тастатурата.

_

Штом ќе се одбере улицата, допрете
го „OK“ (во ред), па вратете се на екранот
„Address Search“ (пребарување адреса).

_
_

Слика 3.6 Пребарување град
4. Сега внесете го името на улицата
и одберете ја саканата улица;
На екранот „Address Search“
(пребарување адреса) допрете го полето
за внесување улици и влезете на екранот
„Road Search“ (пребарување улица).

Слика 3.9 Внесување на куќниот број

Слика 3.8 Пребарување улица
5. Внесете го куќниот број;

Внесете го бројот на куќата
на тастатурата и допрете го „OK“ (во ред)
за да се вратите на екранот „Address
Search“ (пребарување адреса).
Ако куќниот број кој го внесовте не постои,
системот ќе го смета првиот резултат како
стандардна позиција.

По наведувањето на улицата допрете
го полето на „click here and search house
number“ (кликнете тука и побарајте
го бројот на куќата) за да влезете на екранот
„House No“ (број на куќата).

_
_
_
_
_

Слика 3.7 Пребарување адреса
Слика 3.10 Пребарување адреса
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6. Потчукнете го „On map“ (на картата) за да
ја проверите местоположбата на внесената
адреса или непосредно потчукнете го „OK“
(во ред) и поминете на „Route Plan“ (план
на маршрутата).

За повеќе детали за ракувањето со „Route
Plan“ (план на маршрутата), Ве молиме да
видите во поглавјето 4.

Сега можете да го допрете „On Map“ (на
картата) за да ја проверите местоположбата
на наведената адреса на картата.
Потоа допрете го „OK“ (во ред)
и системот ќе влезе на екранот „Route Plan“
(план на маршрутата) за да почне
навигацијата.

Слика 3.13 Пребарување крстопат

Слика 3.12 План на маршрутата
Алтернативен начин е наоѓањето по
крстопат.
Опции: по наведувањето на улицата
непосредно одберете го крстопатот.

Слика 3.11 Проверување
на местоположбата на картата
На екранот за план на маршрутата
можете да го допрете „Go“ (оди)
за почнување на навигацијата, а
за почнување на симулирањето
на навигацијата со допирање на „Simulate“
(симулирање).

На екранот „Address Search“
(пребарување адреса) допрете го полето
за внесување крстопат и влезете на екранот
„Crossroad“ (крстопат). Тој прикажува
список на достапните крстопати долж
„Senkenberganlage“. Потоа одберете
го саканиот крстопат и допрете го „On
Map“ (на картата) за да ја погледате
виртуелната местоположба на улицата.

Исто така може да го побарате крстопатот
со внесување на името или почетните
букви, и системот автоматски ќе ги наброи
сите улици кои им одговараат
на критериумите на пребарувањето.
Селектирајте го името на саканата улица
и допрете го „OK“ (во ред) за да се вратите
на екранот „Address Search“ (пребарување
адреса) (Слика 3.14).
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3.2.1 Пребарување POI-а в град
На пример: Terminal 1, Frankfurt
1. Допрете го „POI in City“ (POI в град)
на екранот „POI Menu“ (изборник за POI-а);

Слика 3.14 Пребарување адреса
3.2 ПРЕБАРУВАЊЕ НА
ДЕСТИНАЦИЈА ПО POI
Точка од интерес (POI) е место кое
корисникот може да го најде корисно
и интересно. POI местата се обележани
на картата со специјални икони.
Системот A-Navi дава 23 категории на POIа, како на пример сместување, бензинска
пумпа, ресторани, знаменитости, итн. POIата од иста категорија ја имаат истата икона.
Ако го зачувате своето POI или миленик
или адреса, можете да ја одберете својата
икона.

Слика 3.15 Изборник за пребарување
Системот A-Navi дава три начина
за пребарување POI-а: пребарување POI-а
близу до моменталната положба,
пребарување POI-а в град и пребарување
POI-а по телефонски број.

_
_

Системот ќе влезе на екранот „Country
Search“ (пребарување по држава) (Слика
3.17);

_

На екранот „Country Search“
(пребарување по држава), стандардно
наместената држава е државата од
последното пребарување „Germany“

_

(Германија). Може да го допрете или
за да го прегледате списокот на државите
и да одберете една од 41 европски држави.

_
_
_
_
_

Слика 3.16 Изборник за POI-а

Слика 3.17 Наведување на државата
2. Потоа внесете го градот и одберете еден
град од резултатите;
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Можете да го внесете целото име
на градот или почетните букви
на тастатурата. Системот автоматски ќе ги
наброи сите резултати што се согласуваат.
Допрете го „OK“ (во ред) и влезете
на екранот „POI Category Selection“
(одбирање на категории на POI-а).
Ако сакате да го смените градот, допрете
го
за да се вратите на екранот „City
Search“ (пребарување град).
Слика 3.19 Одбирање на категоријата
на POI-то
4. Одберете едно POI од резултатите
или внесете го името на саканото POI;
На екранот „POI Search“ (пребарување
POI-а), системот автоматски ќе ги наброи
POI-ата околу стандардната положба
за град. Може да го одберете саканото
или да го внесете името на тастатурата.
Слика 3.18 Наведување на градот
3. Сега одберете ја категоријата на POI-то;
Штом ќе ја потврдите категоријата
на POI-то, тогаш допрете го „Next“
(следното) и влезете на екранот „POI
Search“ (пребарување POI-а).

Слика 3.20 Пребарување POI в град
5. Проверете ја местоположбата на POI-то;
Допрете го
за да се вратите
на екранот „POI in City“ (POI в град).

Кога POI-то е наведено, може да
го допрете „On Map“ (на картата) за да ја
проверите местоположбата на POI-то.

Слика 3.21 Градско POI на картата
6. Допрете го „OK“ (во ред) за го потврдите
одбирањето на POI-то и влезете на екранот
„Route Plan“ (план на маршрутата).
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Штом ќе го завршите пребарувањето
на POI-а, допрете го „OK“ (во ред)
и системот автоматски ќе влезе на екранот
„Route Plan“ (план на маршрутата) (Слика
3.22) и POI-то ќе се прикаже на списокот
на дестинации.

_

Одберете го „POI near Current Position“
(POI близу до моменталната положба)
во изборникот POI и влезете на екранот
„POI Category Selection“ (одбирање
на категоријата на POI-то).

Слика 3.22 Екран за план на маршрутата
3.2.2 Пребарување POI близу до
моменталната положба
„POI near Current Position“ (POI близу до
моменталната положба) прикажува
најмногу 300 POI-а околу Вашата
моментална положба од блиску до далеку.
Ве молиме да земете во обѕир дека: Кога
GPS-от е фиксиран, „current position“
(моментална положба) е тоа место каде што
Вашето возило се наоѓа. Кога GPS-от не
се фиксира, „current position“ (моментална
положба) е последното фиксирано место
за GPS-от.

_

На пример: Macleay College, Sydney
1. Одберете POI близу до моменталната
положба;

Слика 3.23 Екран на изборникот за POI-а
2. Одберете една категорија за POI-а.
Може да го допрете или за да
погледате повеќе категории. Кога ќе
го потврдите одбирањето, допрете
го „Next“ (следното) и системот влегува
во „Nearest POI list“ (список на најблиските
POI-а). Ако не сте сигурни за категоријата,
можете да го одберете „All POI“ (сите POIа), па системот ќе прикаже POI-а од сите
категории близу до моменталната положба.

_
_
Слика 3.24 Одбирање на категоријата
за POI
3. Одберете едно POI од резултатите
и допрете го „OK“ (во ред) за да влезете
на екранот „Route Plan“ (план
на маршрутата).
На екранот „Nearest POI List“ (список
на најблиските POI-а) може:
а. да одберете едно POI (видете
на сликата 3.25);
б. да ја допрете тастатурата за да
го внесете името на POI-то
или почетните букви (видете на сликата
3.26).
в. да ја проверите местоположбата
на POI-то на картата (видете на сликата
3.27);

_
_
_
_
_

9–34 ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА

Слика 3.25 Список на најблиските POI-а

Слика 3.27 Најблиското POI на картата
3.2.3 Пребарување POI по телефон
1. Допрете го „POI Search by Phone“
(пребарување POI по телефон) на екранот
„POI Menu“ (изборник за POI-а).
Системот ќе влезе на екранот „City
Search“ (пребарување по град) (Слика P
3.29).

Слика 3.26 Внесување на името на POI-то

Слика 3.28 Екран на изборникот за POI-а
2. Одберете една држава;
На екранот „Country Search“
(пребарување по држава), стандардно
наместената држава е државата од
последното пребарување „Germany“
(Германија). Може да го допрете или
за да го прегледате списокот на државите
и да одберете една од 41 европски држави.
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_
_
_
_
Слика 3.29 Екран за пребарување држава
3. Внесете го името на градот и изберете
го саканиот град;

Слика 3.30 Екран за пребарување град
4. Внесете го телефонскиот број и одберете
едно POI од резултатите.

Можете да го внесете името на градот
или почетните букви, и системот
автоматски ќе ги прикаже сите резултати
што се согласуваат.

Системот автоматски гo прикажува
поштенскиот број на градот и POI-ата близу
до центарот на стандардниот град.

Одберете го саканиот град и допрете
го „OK“ (во ред) за да влезете на екранот
„Phone No Search“ (пребарување по
телефонски број).

Внесете го телефонскиот број
на тастатурата и допрете го „OK“ (во ред)
за да влезете на екранот „Route Plan“ (план
на маршрутата).

Слика 3.31 Внесување на телефонскиот
број за POI-то.
3.3 ОДБИРАЊЕ НА ДЕСТИНАЦИЈА
ОД НЕДАМНЕШНИТЕ ДЕСТИНАЦИИ
Системот A-Navi зачувува најмногу
50 недамнешни дестинации за да можете да
дојдете до нив бргу следниот пат.
1. Допрете го „Recent Destination“
(недамнешна дестинација) на екранот
„Search Menu“ (изборник за пребарување).
На екранот „Search Menu“ (изборник
за пребарување) (Слика 3.32), допрете
го „Recent Destinations“ (недамнешни
дестинации) за да влезете на екранот
„Recent Destination“ (недамнешна
дестинација) (Слика 3.33).

_
_
_
_
_
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3.4 ОДБИРАЊЕ НА ТОЧКА НА
КАРТАТА КАКО ДЕСТИНАЦИЈА
Системот A-Navi го поддржува
поставувањето на дестинација
со скролирање на картата кон саканото
место.
1. Допрете го „Map“ (карта) на екранот
„Search Menu“ (изборник за пребарување);

Слика 3.32 Екран за изборникот
за пребарување
2. Одберете една дестинација која ја сакате.
Одберете ја недамнешната дестинација
која сакате да ја наместите како дестинација
и допрете го „OK“ (во ред).
Опции: Допрете го „On Map“ (на картата)
за да ја проверите местоположбата
на дестинацијата
3. Допрете го „OK“ (во ред) и влезете
на екранот „Route Plan“ (план
на маршрутата).
Кога успешно се работи со системот, тој
автоматски ќе се врати на екранот „Route
Plan“ (план на маршрутата) и ќе ја прикаже
одбраната дестинација од списокот
на дестинациите.

Слика 3.33 Список на недамнешните
дестинации
: Вратете се на последниот екран.
: Избришете една дестинација.
: Допрете ја и прикажете ја
избраната дестинација на картата.
: Потврдете ја одбраната
дестинација.
: Допрете го и влезете на последниот
екран. Сивото копче значи дека
оваа функција е исклучена.
: Допрете го и влезете на следниот
екран.

Системот влегува на екранот „Map
Search“ (пребарување на картата) (Слика
3.35).

Слика 3.34 Екран за изборникот
за пребарување
2. Скролирајте ја картата и потчукнете
на една точка на картата;
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_
На екранот „Map Search“ (пребарување
на картата) (Слика 3.35), можете да најдете
места кои Ве интересираат со зумирање
навнатре/нанадвор или со мрдање
на картата;

_
_
_
Слика 3.36 Проверување на информации
за POI-то на картата

Слика 3.35 Пребарување дестинација
на картата
Во меѓувреме, можете да го допрете POIто или улицата за да ги погледате
информациите за истата (Слика 3.36).
Може да го допрете за да ги проверите
другите информации за POI-а кога
се наоѓаат повеќе од едно POI на една точка.
3. Допрете го „OK“ (во ред) и влезете
на екранот „Route Plan“ (план
на маршрутата).
Откако ќе ја најдете Вашата дестинација,
допрете го „OK“ (во ред) за да ја додадете
како дестинација.

3.5 ПРЕБАРУВАЊЕ НА
ДЕСТИНАЦИЈА ПО КООРДИНАТИ
Ако ги знаете географските координати
на Вашата дестинација, можете да
навигирате до саканото место со внесување
на координатите.
1. Допрете го „Coordinates“ (координати)
на екранот „Search Menu“ (изборник
за пребарување);
На екранот „Search Menu“ (изборник
за пребарување) (Слика 3.37), одберете
го „Coordinates“ (координати) за да влезете
на екранот „Coordinates Input“ (внесување
координати) (Слика 3.38).

Слика 3.37 Екран за изборникот
за пребарување
2. Допрете го „Format“ (формат) за да
го смените видот на координатите;
Системот A-Navi поддржува два вида
на внесувањата на форматот
на координати: Формат со степени (Слика
3.38) и дигитален формат (Слика 3.39).
Можете да го допрете копчето „Format“
(формат) за да се префрлите помеѓу тие два
формата.
3. Внесете ги координатите и допрете
го „OK“ (во ред).

_
_
_
_
_
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Слика 3.38 Формат со степени
Во форматот со степени допрете
го пределот за внесување „Lon“ (Longitude
(должина)) (Слика 3.38). Треба да внесете
„E“ (East Longitude (источна должина))
или „W“ (West Longitude (западна
должина)) пред да го внесете бројот
за степенот на должината. Пред да
го внесете бројот за степенот на ширината,
треба да внесете „N“ (North Latitude
(северна ширина)) или „S“ (South Latitude
(јужна ширина)).
Во дигиталниот формат треба да внесете „–“
(западна должина/јужна ширина) пред да
го внесете дигиталниот број на должината
или ширината.

Слика 3.39 Дигитален формат
3.6 ОДБИРАЊЕ НА ДЕСТИНАЦИЈА
ВО АДРЕСАРОТ
Можете да ја зачувате Вашата домашна
адреса и други омилени места во Адресарот
(Ве молиме да видите во Поглавјето 6.4).
1. Допрете го „Address Book“ (адресар)
на екранот „Search Menu“ (изборник
за пребарување);
На екранот „Search Menu“ (изборник
за пребарување) (Слика 3.40), одберете
го „Address Book“ (адресар) за да влезете
на екранот „Address Book“ (адресар) (Слика
3.41).

Слика 3.40 Екран за изборникот
за пребарување
2. Одберете една адреса или POI и допрете
го „OK“ (во ред).
Одберете една адреса која сакате да ја
наместите како дестинација и допрете
го „OK“ (во ред).
Кога успешно се работи со системот, тој
автоматски ќе се врати на екранот „Route
Plan“ (план на маршрутата) и ќе ја прикаже
одбраната дестинација од списокот
на дестинациите.
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_
_
_
_
Слика 3.41 Екран на адресарот
3.7 БРИТАНСКИ ПОШТЕНСКИ БРОЈ
1. Допрете го „UK Postcode“ (британски
поштенски број) на екранот „Search Menu“
(изборник за пребарување);
На екранот „Search Menu“ (изборник
за пребарување) (Слика 3.42), одберете
го „UK Postcode“ (британски поштенски
број) за да влезете на екранот „Postcode
Input“ (внесување поштенски број) (Слика
3.43).

Слика 3.42 Екран за изборникот
за пребарување
2. Внесете го британскиот поштенски број
и допрете го „OK“ (во ред);

Слика 3.44 Резултат за поштенски број
4. Проверете го местото на картата.

_
_
_
_

Слика 3.45 Местоположба на картата
Слика 3.43 Екран за внесување поштенски
број
3. Одберете го саканиот поштенски број;

_
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3.8 ОДИ ДОМА
Системот A-Navi Ви овозможува да
навигирате директно до некоја наведена
домашна адреса на лесен и ефикасен начин.
Во „Main Menu“ (главен изборник) (Слика
3.46), одберете го „Go Home“ (оди дома)
и системот автоматски ќе почне да навигира
до положбата на „My Home“ (мој дом).
Ако местото на „My Home“ (мој дом) не
се навело, кога ќе го допрете „Go Home“
(оди дома), системот ќе Ве потсети како
на Сликата 3. 47.

Ве молиме да видите во поглавјето
4 за детали во врска со ракувањето
со „Route Plan“ (план на маршрутата).

Слика 3.47 Потсетување од системот
За детали во врска со ракувањето Ве
молиме да видите во поглавјето 3.1.
Слика 3.49 Екран за план на маршрутата

4. ПЛАН НА МАРШРУТАТА

Слика 3.46 Екран за изборникот
за пребарување
Допрете го „Yes“ (да). Системот влегува
на екранот „Search Menu“ (изборник
за пребарување) за да се постави
домашната адреса.

Слика 3.48 Поставување на домашната
адреса
По наведувањето на домашната адреса
системот влегува на екранот „Route Plan“
(план на маршрутата).

Со Системот A-Navi можете да ја внесете
саканата дестинација (како што е опишано
во Поглавјето 3) и исто така да определите
како да се калкулира маршрутата.
Системот A-Navi Ви овозможува да
поставите две точки на патот за време
на навигацијата. Системот пресметува
предложена маршрута според редоследот
на точките на патот коишто ги определивте,
и Ве доведува до крајната дестинација.
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Откако ќе ги внесете точките на патот/
дестинацијата, системот влегува на екранот
„Route Plan“ (план на маршрутата). Ова
поглавје ќе ги опише сите функции на тој
екран.

: допрете го и влезете во „Search
Menu“ (изборник за пребарување)
за пребарување точка на патот/
дестинација (видете во Поглавјето
3).
: допрете го и точката на патот/
дестинацијата селектирана
со жолта боја се брише.

б. Да зумирате нанадвор/навнатре;
в. Да ја цртате картата во сите насоки

Слика 4.1 План на маршрутата
4.1 РАКУВАЊЕ СО ДЕСТИНАЦИИ
4.1.1 Додавање или бришење
на една или повеќе дестинации
Системот A-Navi Ви дозволува да додадете
најмногу две точки на патот и дестинации.
Обично почетната точка е моменталната
положба фиксирана со GPS-от.

Сивиот тастер значи дека функцијата
е исклучена.
4.1.3 Прикажување на дестинацијата
на картата
На екранот „Route Plan“ (план
на маршрутата), допрете го
и внесете
го местото на селектираната точка на патот/
дестинацијата од картата. Тука имате
можност:
а. Да ја лоцирате точката на патот/
дестинацијата на картата и да проверите
информации за истата.

_
_
_

4.1.2 Менување на редоследот
на дестинациите
: допрете го за да се помести
селектираната точка на патот/
дестинација нагоре.
: допрете го за да се помести
селектираната точка на патот/
дестинација надолу.

_

_
Слика 4.2 Дестинација на картата
4.2 ОПЦИИ ЗА МАРШРУТАТА
Системот A-Navi Ви нуди оптимизирани
поставки на навигацијата. Тие поставки
се основните параметри за пресметување
на маршрутата.
Допрете го
на екранот „Route Plan“
(план на маршрутата) и влезете на екранот
„Route Options“ (опции за маршрутата)
(Слика 4.3).

_
_
_
_
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(1) Road type (вид на патот):

Слика 4.3 Опции за маршрутата
Системот A-Navi му овозможува
на корисникот да ги одбере видот на патот
и стилот на создавањето маршрута според
различни навигациски ситуации.
Стандардната поставка е „Quickest Route“
(најбрзата маршрута) и „Use of Highway“
(употреба на автопат), „Use of Ferries“
(употреба на траекти) и „Allow Toll“ (со
можност на патарина). Може да го допрете
секој параметар за да го смените режимот
или стилот.

Use of Highway (употреба на автопат):
употреба на автопат во најголема мера
Use of Highway (употреба на автопат):
употреба на автопат во најмала мера
Use of Ferries (употреба на траекти):
употреба на траекти во најголема мера
Use of Ferries (употреба на траекти):
употреба на траекти во најмала мера
Avoid Toll Roads (избегнување
на патишта со патарина)
Avoid Toll Roads (избегнување
на патишта со патарина): дозволување
на патишта со патарина
(2) Routing style (стил
на создавањето на маршрута):
Quickest Route (најбрза маршрута):
пресметување на најбрзата можна
маршрута и може да патувате на границата
на брзината или близу до неа. Shortest Route
(најкратка маршрута): Ве однесува до
Вашата дестинација користејќи ја
најдиректната можна маршрута. Затоа ги
поминувате минималните километри.
: вклучето го
: исклучете го

: допрете го и вратете се на екранот
„Route Plan“ (план на маршрутата).
: допрете го за да ги потврдите
поставките на опциите за маршрутата
и вратете се на екранот „Route Plan“
(план на маршрутата).
4.3 ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА
НАВИГАЦИЈА
Системот A-Navi вкупно има три режима
за навигација според следново:
Навигација по маршрута: навигација
на реално време помеѓу почетокот, точката
на патот и дестинацијата.
Симулирање на навигацијата: вистинска
симулација на создавањето на маршрутата
помеѓу почетокот, точката на патот
и дестинацијата. Ви овозможува да
проверите информации за POI-а
или за маршрутата низ маршрутата.
Режимот за симулирање најмногу
се користи кога не е присутна ниедна GPS
положба.
Слободна навигација: навигација
на реално време без дестинација кога GPS
положбата се фиксирала.
Навигација по маршрута: навигација
на реално време помеѓу почетокот
и дестинацијата кога GPS положбата
се фиксирала.
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На екранот „Route Plan“ (план
на маршрутата) можете да одберете помеѓу
два режима: Route Navi (Навигација) (Слика
4.4) или „Simulate“ (симулирање) (Слика
4.5).

_
допирањето на „Go“ (оди) значи дека
го одбирате режимот за навигација по
маршрута. И системот автоматски ќе влезе
на екранот „Route Calculating“
(пресметување на маршрутата) и ќе
го почека GPS сигналот (Слика 4.6).
Пред да заврши пресметувањето, можете да
го допрете копчето „
“ во било кое
време за да престане процесот.

_
_
_
Слика 4.7 Потсетување од системот
По пресметувањето на маршрутата
и откако ќе се фиксира GPS положбата,
системот ќе почне да навигира.
Почнување на навигацијата.

Слика 4.4 План на маршрутата-Оди

_
_
_

Слика 4.6 Пресметување на маршрутата

Слика 4.5 План на маршрутатаСимулирање

На екранот за план на маршрутата
допрете го „Simulate“ (симулирање)
и системот ќе Ве праша дали сакате да ја
смените почетната точка.
Ако одговорот е да, системот ќе влезе
во „Search Menu“ (изборник
за пребарување) (видете во Поглавјето 3).
Ако одговорот е не, системот ќе помине
на Сликата 4.6.

_
_
Слика 4.8 Почнување на навигацијата
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5. НАВИГАЦИЈА
По одбирањето на дестинацијата
и планирањето на маршрутата системот ја
пресметува оптимизираната маршрута
и навигацијата почнува.
Сите информации што Ви требаат
за возењето се дадени јасно и опширно
во „Route Navi Map“. Ве молиме да видите
во Поглавјето 2.3. Во меѓувреме, можете да
наместите понатамошни поставки
за навигација или да извршите други
возможни навигациски постапки
во изборникот „Route Navi“.
На екранот „Route Navi Map“, допрете
го главниот изборник (Main menu) за да
влезете во изборникот „Route Navi“.

Слика 5.1 Карта за навигација по маршрута

Слика 5.2 Изборник за навигација по
маршрута
5.1 ОПЦИИ ЗА КАРТАТА
Можете да дојдете до „Map Options“ (опции
за картата) и од изборникот „Free Navi“ и од
изборникот „Route Navi“.
Функциите на опциите за картата
се достапни според следново:

Слика 5.3 Опции за картата
1. Автоматско вртење на картата
„Heading Up“ (напред горе): Вртење
на картата според насоката на движењето.
„North Up“ (север горе): Картата
е фиксирана за да остане свртена кон Север
и Ви овозможува да ги гледате условите
на возењето напред.
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_
_
_
_
Слика 5.4 Напред горе

Слика 5.6 Карта во 2-Д

Слика 5.8 Режим за ден

_
_
_
_

Слика 5.5 Север горе
2. 2D/3D: за префрлување на картата помеѓу
стилот со 2-Д и 3-Д.

Слика 5.7 Карта во 3-Д
3. Day/Night (ден/ноќ): за префрлување
на заднината на картата помеѓу режимот
за ден и ноќ.

Слика 5.9 Режим за ноќ
4. Highway Signpost (патоказ на автопат):
вклучете/исклучете ја функцијата за да
се прикажат патокази на автопатот
на картата.
5. Гласовно водење

_
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„Voice guidance“ (гласовно водење):
НЕМА гласовно водење да Ве упатува
при секое вртење.
„Voice guidance“ (гласовно водење):
гласовното водење Ве упатува при
секое вртење.

Информациите за маршрутата ги
содржат: Почетокот, дестинацијата,
растојанието, името на следната улица,
растојанието помеѓу две вртења и видот
на вртењето. На пример: возете по
„Kennedyallee“ на 2 км и свртете десно
на „Morfeldr LandstraBe“.

6. Автоматско зумирање
„Auto Zoom“ (автоматско зумирање):
Автоматски го приспособува размерот
на картата според брзината на возењето
и Ви обезбедува подобар поглед
на картата.
„Auto Zoom“ (автоматско зумирање):
Рачно дотерајте го размерот на картата.
7. Брзина при симулација
Тоа Ви овозможува да наместите брзина
на возењето за време на симулирано
патување. Обемите на брзината при
симулација се 50 км/ч (mph), 100 км/ч
(mph), 150 км/ч (mph), 200 км/ч (mph),
250 км/ч (mph) и 300 км/ч (mph).

Слика 5.11 План на маршрутата
5.4 ЗАОБИКОЛУВАЊЕ
На екранот „Route Navi Menu“ допрете
го „Detour“ (заобиколување) (Слика 5.2)
за да влезете на екранот „Detour“
(заобиколување) (Слика 5.12).
Слика 5.10 Информации за маршрутата

5.2 ИНФОРМАЦИИ ЗА МАРШРУТАТА

5.3 ПЛАН НА МАРШРУТАТА
Системот A-Navi Ви овозможува да ја
смените дестинацијата или да додадете
повеќе дестинации за време
на навигацијата.

На екранот „Route Navi Menu“ (Слика
5.4), допрете го „Route Information“
(информации за маршрутата) за да
се прикаже целата маршрута во текст
(Слика 5.10).

допрете го „Route Plan“ (план
на маршрутата) на екранот „Route Navi
Menu“.
Ве молиме да видите во Поглавјето
4 за деталите.

Кога има застој во сообраќајот, можете да
го процените растојанието до точката
на блокирањето и да одберете соодветна
опција. Системот A-Navi ќе пресмета
маршрута за заобиколување.

ПРИРАЧНИК ЗА НАВИГАЦИЈА 9–47
1. Поминете на следниот чекор ако
се примат GPS сигналите. Инаку
почекајте додека не се примат GPS
сигнали;
2. Поставете ја моменталната положба
на GPS-от како почетна точка,
користете ја оптималната маршрута
и почнете со навигацијата.

Слика 5.12 Заобиколување

Слика 5.13 Повторно пресметување

5.5 ПОВТОРНО ПРЕСМЕТУВАЊЕ
Кога мислите дека актуелната предложена
маршрута не е разумна или сакате да
погледате друга маршрута помеѓу
почетокот и дестинацијата, може да
го допрете „Recalculate“ (повторно
пресметување) и системот влегува
на екранот за повторно пресметување
на маршрутата.

5.6 ЗАВРШУВАЊЕ
Со допирање на копчето „Terminate“
(завршување), системот ќе ја запре
навигацијата и ќе влезе во „Free Navigation
Map“ (карта за слободна навигација).
5.7 АВТОМАТСКО СОЗДАВАЊЕ
МАРШРУТА
Со обѕир на безбедното возење, Системот
A-Navi ја обезбедува функцијата
за автоматско создавање маршрута која
работи под два услова:
Автоматско почнување на навигацијата:
По поставувањето на дестинација допрете
го „Go“ (оди) на екранот „Route Plan“
(план на маршрутата) и Сисетмот A-Navi
автоматски ќе ја почне навигацијата.
Подолу ќе ја опишеме постапката:

Автоматско повторно создавање
на маршрута: Ако случајно поминавте
препорачана точка за вртење за околу
100 метри, Системот A-Navi ќе го активира
модулот за повторно создавање
на маршрута за да се пресмета нова
маршрута. Тоа гарантира дека никогаш
нема да се изгубите.

6. ПОСТАВКИ
Поставките отвораат избор на опциите што
Ви овозможуваат да го приспособите
Системот A-Navi кон Вашите потреби.
Има 11 сатвки за поставување до коишто
може да се дојде од екранот „Settings“
(поставки) во изборникот „Free Navi“
или изборникот „Route Navi“.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
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допрете го за местење на гласноста
на пониско ниво, а допрете го
за зголемување на гласноста.
допрете го

Слика 6.1 Изборник за слободна навигација

за да го стишите системот.

Слика 6.3 Поставки_1

Слика 6.5 Гласност
Штом ќе ги конфигурирате поставките,
допрете го „OK“ (во ред) и системот ќе ги
зачува Вашите поставки и ќе се врати
на екранот „Settings“ (поставки).

Слика 6.2 Изборник за навигација по
маршрута

Слика 6.4 Поставки_2
6.1 ГЛАСНОСТ
допрете го „Volume“ (гласност)
на ерканот „Settings“ (поставки) (Слика 6.3)
за да влезете на екранот „Volume“
(гласност) (Слика 6.5).

6.2 БЕЗБЕДНОСЕН АЛАРМ
Алармот за пребрзо возење Ве
предупредува кога ќе ја пречекорите
локалната граница за брзина на патот. Оваа
поставка Ви овозможува да одлучите дали
сакате да примите аларм за пребрзо возење
или не.
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допрете го „Safety Alert“ (безбедносен
аларм) на ерканот „Settings“ (поставки)
(Слика 6.3) за да влезете на екранот „Safety
Alert“ (безбедносен аларм) (Слика 6.6).
исклучете го алармот за пребрзо
возење.
вклучете го алармот за пребрзо
:
возење
:

на маршрутата на картата што Ви
овозможува повторно да ги гледате
поранешните информации за маршрутата
кога одново ќе го вклучите системот
за навигација следниот пат. Оваа функција
е многу корисна кога возите во рурални
подрачја, како на пример пустини
или шуми.

6.4 РАКУВАЊЕ СО АДРЕСАРОТ
Системот A-Navi може да зачува најмногу
100 адреси/POI-а.

_
_

допрете го
за да влезете во „Search
Menu“ (изборник за пребарување)
за пребарување/додавање адреси/POI-а
во адресарот.

_

допрете го
за да избришете еден
запис во адресарот.

_

допрете го
за да ја погледате
местоположбата на адресата на картата.

_
_
_

Слика 6.7 Запис на маршрутите
Слика 6.6 Безбедносен аларм
Кога ќе се вклучи алармот за пребрзо
возење, можете да ја наместите вредноста
на отстапувањето за пребрзо возење на 0%,
5%, 10%, 15% и 20%.
6.3 ЗАПИС НА МАРШРУТИТЕ
Системот A-Navi ги внесува во меморијата
сите информации за одредување
на положбата примени од GPS приемник
за време на навигацијата. Црта траса

Со допирање на
, корисникот може
да ја вклучи функцијата за запис
на маршрутите; а со допирање на
,
корисникот може да ја затвори функцијата
за запис на маршрутите.
Сите записи на маршрути ќе се прикажат
на екранот. Ако одберете еден запис
и го допрете , со тоа ќе се прикаже
записот на маршрутата на картата.

_
Слика 6.8 Ракување со адресарот
допрете го
за да влезете на екранот
„Address Book Edit“ (уредување
на адресарот).

_
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допрете го полето кое сакате да
го уредите и допрете ја тастатурата откако
ќе скокне курзорот на полето. Можете да
го допрете
или
за да се префрли
на форматот за внесување.

Слика 10 Одбирање икона за POI

Слика 6.9 Уредување на адресарот
допрете го на сликата 6.9 за да влезете
на екранот „POI Icon Selection“ (одибрање
икона за POI).
Кога се доближувате до POI-то
во адресарот, системот ќе бипка за да Ве
потсети.

6.5 ПРЕФРЛУВАЊЕ ПОМЕЃУ
РЕЖИМИТЕ ЗА ДЕН/НОЌ
Системот A-Navi пружа шема за рачно
или автоматско дотерување на бојата
на картата според различните светлосни
услови дење и ноќе.
Кога ќе се вклучи „Manually“ (рачно),
можете да го смните режимот на картата
помеѓу „Day“ (ден) и „Night“ (ноќ). Рачната
функција ја исклучува автоматската
функција, и обратно.
Кога ќе се вклучи „Automatic“
(автоматско), морате да наместите ден.
Денот може да се намести да почне од „5:009:00“ и да заврши во „17:00-21:00“.

Слика 6.10 Менување на режимот ден/ноќ
6.6 ПОСТАВУВАЊЕ НА
ДОМАШНАТА АДРЕСА
допрете го „Set Home Address“
(поставување на домашната адреса)
и влезете на екранот „Search Menu“
(изборник за пребарување). За повеќе
чекори на ракувањето Ве молиме да видите
во поглавјето 3.
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Слика 6.11 Поставки
6.7 СОСТОЈБА НА GPS-ОТ
На екранот „Settings“ (поставки) (Слика
6.3), допрете го „GPS Status“ (состојба
на GPS-от) за да се прикаже екранот „GPS
status“ (состојба на GPS-от) (Слика 6.12).
Исто така може да го допрете на „Route
Navi Map“ или „Free Navi Map“ за да дојдете
до состојбата на GPS-от.

Слика 6.12 Состојба на GPS-от
На екранот „GPS status“ (состојба на GPSот) можете да ги добиете долу наведените
информации:
1. Доколку GPS-от е активен: GPS-от има
фиксирана моментална положба.
Доколку GPS-от е неактивен: GPS-от не
фиксира положба.
2. Положбата на сателити: споредбената
ориентација на сателити до
фиксирањето на моменталната
положба;
Информации за одредување на положбата:
1. Датум: датумот на фиксирањето
на GPS положба, на пр. 13-02;
2. Време: времето (секогаш покажано
како ГМТ) на фиксирањето на GPS
положба, на пр. 15:20:34

3. Брзина на возилото: брзината
на фиксирањето на GPS положба.
4. Надморска височина: надморската
височина на фиксирањето на GPS
положба.
5. HDOP:
6. Број на сателити: 8
7. Географска должина: географската
должина на фиксирањето на GPS
положба, на пр. 8°34’27E
8. Географска ширина: географската
ширина на фиксирањето на GPS
положба, на пр. 47°24’51N;
6.8 ЈАЗИК
можете да го одберете јазикот на гласот/
програмите со допирање на иконата за јазик
за англиски (Обединето кралство),
француски, германски, италијански,
шпански и холандски.
допрете го „Ok“ (во ред) и вратете
се на „Settings“ (поставки).
: синото копче за селектирање значи
дека јазикот е одбран.
: сивото копче значи исклучување
на јазикот.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
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Слика 6.13 Одбирање на јазикот

Слика 6.14 Поставки_2

6.9 ВОЛАН ОД ДЕСНАТА/ЛЕВАТА
СТРАНА
За подобра видливост Системот A-Navi дава
различен UI шаблон за возачи со воланот од
левата/десната страна.

Слика 6.16 Волан од десната страна
6.10 МЕРНА ЕДИНИЦА
Можете да ја наместите единицата
за растојание како километар или милја.
Ако го видите
, актуелната мерна
единица е милја; допрете го за да ја смените
на километар и обратно.

Ако го видите
, функцијата за волан
од десната страна е исклучена; допрете го за
да се вклучи функцијата за волан од десната
страна и обратно.
Слика 6.15 Волан од левата страна
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_
_
_
_
Слика 6.17 Поставки_2

Слика 6.18 Поставки_2

6.11 ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
НА ЕКРАНОТ ЗА БРЗИНА НА
ВОЗЕЊЕТО
Обично брзината на возилото се прикажува
на картата за навигација.
Меѓутоа, брзината на возилото не е секогаш
правилна поради отклонувањето на GPS
сигналот. Оваа функција Ви овозможува да
ја вклучите/исклучите функцијата
за прикажување на брзината.

6.12 ВО ГЛАВНИ ЦРТИ
„Во главни црти“ (About) дава информации
за Системот ANavi во главни црти:
а. Модел на производот
б. Верзија на софтверот
в. Верзија за податоци од картата

Ако го видите
, брзината на возилото не
се прикажува; допрете го за да се вклучи
функцијата за прикажување на брзината
на возилото и обратно.

Слика 6.19 Во главни црти

7. ДОДАТОК
7.1 ВНИМАНИЕ
Не се работи за дефект на системот
при условите наброени подолу:
Ситуации кои може да повлијаат врз
одредувањето на положбата со GPS:
• Понекогаш кога возите по автопат/
вијадукт, променливата точка се ниша.
• Кога возите по многу стрмен пат.
• Кога возите по серпентина, ќе најдете
дека променливата точка се ниша. Тоа
нема никаква врска со радиусот на патот
или брзината на возењето на Вашето
возило. Една причина може да биде тоа

_
_
_
_
_
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•

•

•

•
•

што вистинската состојба на патот може
да биде поинаква од информацијата
на електронската карта.
Кога вртите десно/лево за да поминете
на некоја улица која има паралелни
улици во близината (во растојание од
помалку од 50 м), може да видите дека
променливата точка може да се мрда кон
друга улица.
Кога возите по широк пат во кривулеста
линија, може да искусите дека
променливата точка може да се ниша
поради несогласноста со вистинското
растојание.
Пред да се вратите на пат над
површината откако сте возиле
во подземно паркиралиште или спирален
пат на паркиралиште со повеќе катови,
ќе најдете дека променливата точка може
да се ниша. Кога Вашиот автомобил е во
ротационен лифт, стрелката
на променливата точка може да не
посочи во правилната насока.
Давање гласовен потсетник кај патот кој
се разгранува напред.
Растојанието според водењето може да
отстапи од фактичката големина
на растојанието.

Кога било која од ситуацииве настане, GPS
сателитот автоматски ќе го дотера
фиксирањето на моменталната положба ако
продолжите со возењето.
Проблеми предизвикани од датотеките
на картата:
• Кога се враќате од патот кој
е новоизграден на пат запишан
во датотеката на картата, може да најдете
дека променливата точка се ниша зашто
датотеката на картата може да не ги
одрази вистинските состојби на патот.
Откако ќе продолжите да возите неколку
време, системот ќе ја дотера кон
правилната положба користејќи ги
информациите од GPS сигналот.
• Нема поминување поради затворање
на патот или пешачка патека
• Отворање на нова улица и затворање
на старата улица;
• Доведување до пат без поминување;
• Маршрутата повторно се калкулира без
да се измени предложената маршрута;
• Доведување до обичен пат наместо
вијадукт, или обратно;
• Ако има само помали ленти без обичен
пат близу до дестинацијата, системот ќе
Ве доведе само до место близу до Вашата
дестинација;

• Упатување за Вас да се свртите
во спротивната насока;
• Нема означување кај патот кој
се разгранува;
• Упатството за вртење не одговара
на вистинскиот услов на патот;
• Нема означување на насоката
или гласовен потсетник за влез/излез
додека се води на меѓуградски пат/
автопат;
• Шематската карта може да не одговара
на вистинските услови на патот.
Места кои имаат тешкотии при
примање GSP сигнали
• Во тунели;
• Помеѓу високи згради;
• Под вијадукти;
• Меѓу дрвја/во шуми;
Кога се употребува надворешна антена
за GPS, препорачуваме да ја ставите
на покривот на автомобилот. Ако има
багажник на покривот на Вашиот
автомобил, Ве молиме да внимавате да ги
поделите багажникот и антената.
Со GPS ракува Министерството за одбрана
на САД. Тоа може нарочно да ја намали
точноста на GPS сигналите така што може
автомобилот да се ниша.
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Белешка за употребата
• Променливата точка може да се ниша
пред да се прими GPS сигналот кога ќе
го вклучите напојувањето.
• Променливата точка може да се ниша
кога првпат го користите системот по
инсталирањето.
• Системот автоматски ќе ја дотера својата
положба и насока користејќи GPS
сигнали кога променливата точка не
одговара на вистинските услови.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
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7.2 ИКОНИ ЗА POI
Икона

Име

Икона

Име

Автомобилско

Владина канцеларија

Аеродром

Здравствено

Автомобилско

Музеј

Деловно

Музички центар

Претпријатие

Ресторани

Центар на населбата

Сместување
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_
Икона

Име

Икона

Име

_
Финанции

Ноќен живот

_
Паркирање

Услуги

Бензинска пумпа

Знаменитости

Рекреација

Купување

_
_
_
_

Полициска станица

Железничка станица

Зоолошка градина

_
_
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_
_

ИНДЕКС

_
_
_
_
_
_
_

10–2 ИНДЕКС

А
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