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Köszönjük, hogy Lada gépkocsi 
vásárlása mellett döntött

A jármű üzemeltetése előtt olvassa 
el ezt az utasítást! Az alábbiakban 
többet tudhat meg a felépítéséről, 
irányításáról, felszereléséről, a 
biztonsági előírásokról és a használata 
szabályairól.

A jármű kimondottan dinamikus 
tulajdonságokkal rendelkezik, 
ezért a használata elején a vezetési 
tapasztalatától függetlenül javasoljuk, 
hogy a vezetési technika teljes 
elsajátításáig óvatosan járjon el.

A közlekedési szabályok 
értelmében és a balesetveszély 
elkerülése érdekében soha ne engedje 
el a kormánykereket.

A jármű személyek és csomagok 
a gyártó által megadott számban 
és súlyban (lásd 5. tábl. a «Jármű 
Műszaki Specifikációjában») történő 
szállítására készült -40°C és +45°C 
hőmérsékletek között, általános célú, 
kemény burkolatú utakon a GOST P 
50597 szerint. Ha zúzott köves vagy 
egyenetlen utakon kell vezetnie, akkor 

ajánljuk olyan típust választását, 
amelynél:

- a felfüggesztés védőburkolattal 
van ellátva, van elsőkerék-hajtás és 
a karosszérián védőburkolatok a 
kerekek alól felverődő kövek ellen;

- és kizárja vagy a legkisebbre 
csökkenti a felfüggesztést érő erős 
ütéseket, valamint a karosszéria erős 
csavaró terhelését.

Maximum emelkedő - legfeljebb 
30%.

A jármű eleget tesz az Orosz 
Föderáció teljesítményre és biztonsági 
mutatókra vonatkozó előírásainak. A 
jármű ezen megfelelőségét az Orosz 
Föderáció illetékes hatóságai a «Jármű 
típusengedélye» kiadásával igazolják, 
ennek száma adott (lásd. 63. ábra az 
«Adattábla» című részben). 

A jármű üzemeltetése során kerülje 
el annak károsodását, pl. a mechanikai 
sérülés, vegyi- és hőhatás vagy más 
külső tényezők, illetve közlekedési 
baleset  eredményeként keletkező 
károsodást, mivel ezek kihatnak a 
jármű általános műszaki állapotára, 
biztonságos üzemeltetésére, fogyasztói 

jellemzőire és a rendeltetésszerű 
használatra való alkalmasságra a 
gyártó által megadott élettartamon 
belül.

Ne feledje, hogy a jármű és az 
alkatrészek jelzéseit, azonosító címkéit 
meg kell őriznie az élettartama 
végéig, ellenkező esetben a gyártó 
(a felhatalmazott személy) fenntartja 
a jogot, hogy elutasítsa a hibás 
alkatrészek javítását vagy cseréjét.

A rendeltetésszerű használat 
betartása, és a gyártó felhasználói 
utasításai, tárolási, üzemeltetési, 
gondozási és karbantartási előírásainak 
követése kötelező érvényű a jármű 
tulajdonosa, üzemben tartója, vagy 
bármely használója számára.

Emlékezzen rá, hogy a Föderáció 
«Közlekedésbiztonsági» rendelkezései 
értelmében Ön felel a jármű műszakilag 
stabil állapotban tartásáért, ezért 
Ön felel a rendszeres karbantartás 
időbeni és teljes elvégzéséért a 
járműnaplóban leírtak szerint, illetve 
minden szükséges és esedékes  javítás 
elvégzéséért.

A gyártói szavatosság megőrzése 
érdekében a karbantartásokat, 
javításokat és a kiegészítő 

AZ ÖN FIGYELMÉBE!
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berendezések felszerelését a gyártó 
által tanúsított szervizekben és 
kereskedésekben végeztesse el, a 
kötelező jelzéssel a szervizkönyvbe. 
A Szavatossági Igazolás 1. Függeléke 
sorolja fel a tanúsított kereskedések 
és szervizek címét, amelyek az Orosz 
Föderáció területén a szavatossági 
javításokat és karbantartást elvégzik.

A tanúsított kereskedések és 
szervizek a JSC AVTOVAZ által 
kidolgozott szerviz- és javítási 
technológiát alkalmazzák, és fel 
vannak szerelve minden speciális 
eszközzel és szerszámmal.

A karbantartási és javítási munkák 
időbeni elvégzése alapvetően 
befolyásolja a jármű műszaki állapotát, 
és biztosítja a jármű tervezésekor előírt 
tartóssági és teljesítményjellemzőket. 
A karbantartási ellenőrzés után nézze 
meg, hogy a személyzet beírta-e 
az összes vonatkozó bejegyzést a 
szervizkönyvbe.

A jármű üzemeltetéséhez és 
karbantartásához anyagokat 
használjon, amelyek szerepelnek a 
jelen kézikönyvben meghatározott 
listában.

A jármű üzemeltetése során a nem 
ajánlott, gyenge minőségű benzin- és 
olajtermékek használatától fokozott 
lerakódások keletkeznek a motor 
részeiben, meghibásodik a vezérlő 
rendszer, az emissziócsökkentő 
rendszer és a kipufogó rendszer.

Ne használjon ólom- (ólmozott 
benzin), vas- (ferrocének), mangán-, 
nikkelalapú és más fémes szerves 
fémvegyületeket tartalmazó 
benzinadalékokat.

A gyári műhelyben a motort SAE 
5W-30 viszkozitásosztályú, -30°C és 
25°C közötti külső hőmérsékletekre 
tervezett olajjal töltik fel. Ha a 
járművet ezen a hőmérséklet-
tartományon kívül is kívánja 
működtetni, akkor az 1. Függelékben 
ajánlott olajra kell az olajat cserélni, 
anélkül, hogy kivárná a 
szervizkönyvben megadott olajcsere 
időpontját.

Ne használjon másodlagos benzin- 
és kenőolaj-adalékokat.

Gyenge minőségű benzin 
és olaj használatáért a jármű 
tulajdonosa felel. A járműre 
kiegészítő berendezéseket, beleértve 
az EECS vezérlő hardver vagy 

szoftver módosítását is, a tanúsított 
kereskedésekben, szervizekben úgy 
szereltesse fel, végeztesse el, hogy 
a elvégzik a kötelező bejegyzést 
a szervizkönyv «Különleges 
megjegyzések» c. rovatába. A 
tanúsított kereskedések, szervizek 
rendelkeznek a JSC AVTOVAZ által 
engedélyezett további felszerelések 
listájával, és a célra kifejlesztett 
szerelési technológiával.

Egyébként a JSC AVTOVAZ nem 
felel a kiegészítő berendezések 
felszerelése lehetséges 
következményeiért.

Emlékezzen rá: az Ön és más 
közlekedők biztonsága, a környezet 
állapota, a magas teljesítmény 
garanciája és a járműgyártó által 
megadott élettartama függenek 
a jármű szervizelésétől és a jelen 
Utasításban illetve a Szervizkönyvben 
megadott üzemelési szabályok 
betartásától!

A «Figyelmeztetés» és «Figyelem» 
címszavak tájékoztatnak a személyes 
sérüléssel vagy a jármű károsodásával 
fenyegető körülményekről. A 
«Figyelmeztetés» azt jelenti, hogy 
helytelen cselekedet személyi sérülést 
okozhat, a «Figyelem» pedig azt 
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jelenti, hogy helytelen cselekedet a 
jármű károsodását okozhatja.

A járművet folyamatosan 
fejlesztjük, ezért egyes részek és 
szerelvények, a felépítés és egész 
berendezések kissé különbözhetnek 
az Utasításban leírtaktól. A járműről 
többet a kereskedőjétől tudhat meg.

A sebességérzékelő illetéktelen 
kikapcsolása és a kilométer-számláló 
adatainak illetéktelen megváltoztatása 
a gyártói szavatosság elvesztését és 
esetleg járműhibát okoz.

A közlekedés biztonságát 
befolyásoló meghibásodás esetén, 
amikor a jármű üzeme nem 
engedélyezett, vegyen igénybe 
autószállítót.

A külföldön megvásárolt új 
járműre, melyet értékesítésre 
behoznak az Orosz Föderációba és 
eladnak magán- vagy jogi személynek, 
nem érvényes a gyártó szavatossága 
az Orosz Föderáció területén.

Az újraexporált járművek 
karbantartását és javítását a kereskedő 
vagy tanúsított műhely végzi a 
vásárló költségére. Az exportált 
változat eltérései az alábbiak:

Föderáció vámhatósága adta ki, 
céges adatok és az 

JSC AVTOVAZ mint a VRC-t kiadó 
szervezet bélyegzője nincsenek rajta;

- a motortérben lévő azonosító 
lap angol nyelvű;

- a JSC AVTOVAZ szavatosság 
nincs;

lehetnek más eltérések is az 
importáló ország előírásai miatt. 
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I. KAROSSZÉRIA ÉS 
UTASTÉR

KULCSOK

A járművet kettő gyújtáskulccsal 
(1a. ábra) szállítjuk, a kulcsok fejébe 
kódoló van beépítve. A gyújtáskulcs a 
végén fekete jelzéssel egyben:

- ajtókulcs és csomagtérkulcs;
- gyújtáskulcs;
- az indításgátló* (Immobilizer)   

is egyben.
A magasabb felszereltségi válto-

zatnál a gyújtáskulcs a végén a fekete 
jelzéssel a távkapcsoló is (1b. ábra), 
amely elvégzi az összes fenti funkciót, 
mellékelve van a járműhöz. 

A JÁRMŰ LEÍRÁSA

       * Az indításgátló gátolja a motor indítását, és további 
védelmet ad az illetéktelen használat ellen. Ne feledje, az 
indításgátló csak egy kiegészítő akadály a behatoló ellen, 
de nem ad feltétlen és teljes védelmet az illetéktelen hasz-
nálat ellen.

A piros jelzésű kulcs egyben:
- ajtókulcs és csomagtérkulcs;
- gyújtáskulcs;
- és az indításgátló (Immobilizer) 

kezelő kulcsa is.
A kulcs száma a címkén olvasható.
Vegye le és tegye el a címkét. A 

szám segítségével kaphat új kulcsot, 
ha szükséges. Ez ügyben forduljon ta-
núsított kereskedéshez.

Elveszett kulcs pótlásakor az új 
gyújtáskulcs költsége a vásárlót ter-
heli.

FIGYELEM!
A gyújtáskulcsot a végén a piros 

jelzéssel külön kell tárolni, és nem 
szabad a munkakulccsal egy csomó-
ban hordani. Azt csak a munkakulcs 
elvesztése esetén kellene használni.

1a. ábra  A jármű kulcsai 1b. ábra  A jármű kulcsai 
(a magasabb felszereltségi változatnál)
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TÁVSZABÁLYZÁS 
(a magasabb felszereltségi 

változatnál)

A távszabályzó rendszer célja:
- - az ajtózárak távoli zárása (nyi-

tása), és párhuzamosan a járművéde-
lem élesítése (hatástalanítása);

- minden ajtózár zárása a kulcs el-
fordításával a vezetőoldali ajtózárban;

- minden ajtózár zárása (nyitása) a 
kulccsal az utastérből;

- a riasztórendszer aktiválása a 
jármű védelmi zónái megsértésekor;

- a riasztórendszer távszabályzá-
sos inaktiválása, vagy a gyújtás kulcs-
csal való indítása után;

- az elektromos ablakemelők táv-
szabályzása.

A működéshez aktiválni (konfigu-
rálni) kell a távkapcsolót (2. ábra) a 
jármű-összeállításban a konfiguráló 
kódkulcs használatával (lásd. az «In-
dításgátló» c. fejezetet). A konfigurálás 
után a távkapcsoló már egy indítás-
gátló munka-kódkulcs is, amely oldja 
a motorindítás gátlását. A rendszer 
konfigurálását és működtetését 4 táv-
kapcsolóval lehet egy időben elvégez-
ni.

FIGYELEM!

Távkapcsoló rendszerrel felszerelt 
jármű eladása a távkapcsoló konfigu-
rálása nélkül nem engedélyezett. A 
távkapcsoló konfigurálási eljárását az 
értékesítés előtti jármű-konfigurálási 
pontokon vagy a tanúsított szerviz-
pontokon kell elvégezni, és a jármű 
tulajdonosának kötelező jelen lennie. 
Ha a jármű tulajdonosa elutasítja ezt 
az eljárást, akkor ezt a tényt be kell je-
gyezni a szervizkönyvbe az értékesítő 
ügynök aláírásával és a cég bélyegző-
jével, valamint a tulajdonos tanúsító 
aláírásával. A távkapcsoló rendszer 
működésére semmilyen panasz nem 
fogadható el, ha a jármű tulajdonosa 
elveszíti a konfiguráló kódkulcsot.

A távvezérlő rendszer működése

1. Az ajtózárak zárása és a védel-
mi mód aktiválása (a magasabb fel-
szereltségi változatnál)a távkapcsoló 
segítségével.

Az ajtózárak zárása és a védelmi 
mód aktiválása céljából nyomja meg a 
kapcsoló  zárógombját. Ekkor az ol-
dalajtók zárai bezáródnak és egyúttal 
a védelmi mód is aktiválódik, ezt az 
irányjelzők (index) egyetlen villanása 
jelzi, az indításgátló állapotjelző LED-
je   pedig a műszercsoportban 
lassan villog

Ha a védelmi mód aktiválásakor 
bármelyik ajtó, motorháztető, csomag-
tértető nyitva van  (a magasabb felsze-
reltségi változatnál), akkor az irány-
jelzők háromszor villannak és egy 
csipogás hallatszik Zárja ezeket annak 
érdekében, hogy a nyitott zónák része 
legyenek a védelmi zónának. A rend-
szer hasonlóan fog viselkedni akkor is, 
ha az oldalajtók zárjai túlmelegedés-
re kioldanak a zárak gyakori egymás 
utáni zárása és nyitása miatt. Ekkor 
várjon egy ideig, és a rendszer ismét 
teljesen működőképes lesz.

2. Ajtózárak nyitása és a védelmi 
mód hatástalanítása a távkapcsoló se-
gítségével.

2. ábra Távkapcsoló konzol
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Az oldalsó ajtózárak nyitása a távkap-
csoló segítségével két módon történhet:

- lépésről lépésre nyitás (gyári szállí-
tás);

- egyidejű nyitás (külön eljárás szüksé-
ges - lásd alább).

A vezetőoldali ajtózár távkapcsolóval 
történő nyitásához a lépésről lépésre 
végzett nyitáskor nyomja meg a nyitás 
nyomógombját  a kapcsolón   . A ve-
zetőoldali ajtózár kinyílik és a védelmi 
mód hatástalanítása megtörténik, ezt az 
irányjelzők két villanása jelzi.

Az utasajtók nyitásához nyomja meg 
ismét a távkapcsoló nyitó-gombját .

Az egyidejű nyitási módban a nyomó-
gomb első megnyomására az összes aj-
tózár egyszerre nyílik.

A nyitási mód az alábbi lépésekkel vál-
toztatható meg:

- adja rá a gyújtást a távkapcsolón lévő 
kulccsal;

- nyomja meg egyszerre a zárás  és 
nyitás  gombjait a távkapcsolón, és 
tartsa őket kb. 5 másodpercig nyomva;

- a csengő csipogása után engedje el a 
gombokat.

Ha a csengő egyet csipog, akkor az 
ajtók egyidejű nyitása van beállítva, ha 
kettőt, akkor a lépésenkénti nyitás. A 

nyitási mód minden egyes átváltásakor 
az ellenkező módra vált át.

Ha az ajtózárak nyitását és a védelmi 
mód hatástalanítását követően sem ajtót, 
sem csomagteret nem nyit ki, és gyújtást 
sem kapcsol, akkor egy bizonyos idő 
(kb. 25 másodperc) után a rendszer is-
mét zárja az ajtókat és automatikusan 
védelmi módba kapcsol. A rendszer au-
tomatikus védelmi módba kapcsolása és 
az ajtók zárása után az indításgátló LED  

  sűrűn villog a műszercsoportban.
3. A csomagtér zárjának nyitása táv-

kapcsolóval (a magasabb felszereltségi 
változatnál).

A csomagtér zárjának nyitása távkap-
csolóval csak kikapcsolt gyújtással lehet-
séges. A csomagtér nyitásához nyomja 
meg kétszer röviddel egymás után, vagy 
nyomja le és tartsa nyomva egy ideig a 

 gombot a távkapcsolón.
Ha a védelmi mód be van kapcsolva, 

akkor a csomagtér nyitása egyidejűleg 
történik ennek a védelmi zónának a 
hatástalanításával kb. 25 másodpercen 
belül. Ha időközben nem nyitja ki a 
csomagteret, akkor ez a zóna automati-
kusan része lesz a védelmi zónának. Ha 
25 másodpercen belül kinyitja a csomag-
teret, akkor ez a zóna ki lesz kapcsolva 

egészen addig, amíg nem csukja le. A 
csomagtér csukásához ismét csukja le az 
ajtaját

4. Az utastér ajtajainak központi zárá-
sa és a zárak központi nyitása (a maga-
sabb felszereltségi változatnál).

Az utastér összes ajtajának zárásához 
süllyessze le a vezetőoldali zár nyomó-
gombját  , vagy (a magasabb felsze-
reltségi változatnál) nyomja meg a zár 
nyomógombot   a vezető ajtómo-
dulján.

A vezetőoldali ajtózár utastéren belül-
ről történő nyitásához húzza fel a nyo-
mógombot  a vezetőoldali ajtón. Az 
összes ajtózár nyitásához (a magasabb 
felszereltségi változatnál) nyomja meg 
a nyitás nyomógombját   a vezető 
ajtómodulján.

A központi zárás védi az ajtózárakat a 
túlmelegedéstől. Ha a zárak zárása vagy 
nyitása rövid időn belül történik, akkor 
a rendszer nem fog reagálni a nyomó-
gomb megnyomására. Ennek megtör-
téntekor egy ideig ne nyomja meg a 
gombot, a rendszer működőképessége 
teljesen vissza fog állni. Biztonsági okból 
az utolsó végrehajtott parancs mindig 
egy nyitási parancs.
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5. Az ajtózárak központi zárása a jár-
művön kívülről kulccsal (távkapcsoló 
nélkül).

Az összes ajtózár járművön kívülről 
történő zárásához a fordítsa el a kulcsot 
a vezetőoldali ajtóban az óramutató járá-
sával megegyező irányban. Ha a kulcsot 
a vezetőoldali ajtóban az óramutató já-
rásával ellenkező irányban fordítja el, az 
a beállított üzemmódtól függően vagy 
csak a vezetőoldali ajtót, vagy az összes 
ajtót nyitja egyszerre (lásd 2. bekezdés).

FIGYELEM!
Ha az oldalajtók zárjait mechaniku-

san kell zárni vagy nyitni (pl. nincs 
áramellátás a fedélzeti rendszerben), a 
következők szerint járjon el:

- az első ajtó zárásához süllyessze 
le a zárógombot (1) (lásd 4. és 5. ábra) 
mechanikusan vagy kívülről a kulcs el-
fordításával; a zár nyitásához húzza fel 
a zárógombot (1) mechanikusan vagy 
kívülről a kulcs elfordításával (az első 
ajtózárak zárása / nyitása csak csukott 
ajtókkal lehetséges);

a hátsó ajtózárak zárásához süllyessze 
le a zárógombot (1) (lásd a 7. ábrát) me-
chanikusan (a hátsó ajtózárak zárása / 

nyitása csukott vagy nyitott ajtókkal is 
lehetséges.

6. A rendszer működése védelmi 
módban.

A védelmi mód aktiválása után a rend-
szer figyeli az alábbi védelmi zónák ál-
lapotát:

- oldalajtók;
- motortérfedél;
- csomagtérfedél;
- gyújtáskulcs;
- vezetőoldali ajtózár;
- tárolási akkufelszültség.
Ha védelmi módban az alábbiak bár-

melyike történik:
- bármely oldalajtó nyitása;
- motortér nyitása;
- csomagtér nyitása;
- gyújtás indítása az «eredeti» kulcs 

nélkül;
- vezetőoldali ajtózár nyitása;
- tárolóakku csatlakoztatása, miután 

le volt kötve, a riasztórendszer aktivá-
lódik úgy, hogy kb. 30 mp-ig fényjelzést 
adnak az irányjelzők és hangjelzést ad a 
jármű szabványos kürtje.

Ha a rendszer riasztás módban van, a 
távkapcsoló bármely gombjának egy-
szeri megnyomása lekapcsolja a riasztá-

si jelzéseket, de ekkor a rendszer még a 
védett módban marad. A védelmi mód 
hatástalanítása a távkapcsoló nyitó nyo-
mógombja     megnyomásával törté-
nik.

7. Az elektromos ablakemelők távve-
zérlése (a magasabb felszereltségi válto-
zatnál).

Az elektromos ablakemelők a gyújtás 
kikapcsolt állása esetén a távvezérlővel 
üzemeltethetőek.

A  gomb több mint három másod-
percre történő lenyomásával az ablakok 
felhúzódnak. Először az első ablakokat 
húzza fel, majd a hátsókat.

A  gomb több mint három másod-
percre történő lenyomásával az ablakok 
lehúzódnak. Először az első ablakokat 
húzza le, majd a hátsókat.

Figyelem
Tartsa a távvezérlőt gyermekektől 

távol, hogy ne vezérelhessék illeték-
telenül az ablakemelőt. Amikor az 
elektromos ablakemelőt a távvezérlő 
konzol segítségével üzemelteti, ne fe-
ledje, hogy ezt csak az autóhoz közel, 
kis hatótávolságban tudja megtenni. 
Ez biztonsági szempontok miatt van 
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így, nehogy véletlenül bármely utas 
testrészét becsíphesse az ablakkal.

8. Kulcskód újraszinkronizálása
Ha a távkapcsoló nyomógombját a rá-

diócsatorna hatótávolságán kívül nyom-
ja meg, akkor a távkapcsolóban a «lebe-
gő» kódszámláló elveszti a szinkront a 
rendszer vezérlő egységének számláló-
jával. Ha a távkapcsoló nyomógombját 
1000-nél többször nyomja meg a jelérzé-
kelés hatótávolságán kívül, a rendszer 
nem fog válaszolni a távkapcsoló pa-
rancsaira. Ekkor a távkapcsolót újra kell 
konfigurálni egy tanúsított szervizben.

INDÍTÁSGÁTLÓ

Az elektronikus indításgátló (a mű-
szercsoportba beépítve) a motorindítás 
gátlásával a LADA járművek kiegészítő 
védelmét adja az illetéktelen használat 
ellen.

Az Ön LADA járműve két gyújtás-
kulccsal rendelkezik (lásd. a Kulcsok c. 
fejezetet)

Az egyik gyújtáskulcs, amelyen fekete 
jelzés van a végén vagy amelyhez a táv-
kapcsoló van (magasabb felszereltségi 
változatnál), a munkakulcs. Ez oldja a 
motor indításgátlását. Ez a kulcs javasolt 
a napi utakhoz.

A második gyújtáskulcs, amely végén 
a piros jelzés van, a konfiguráló kulcs. Ez 
oldja a motor indításgátlását, aktiválja 
(konfigurálja, újrakonfigurálja) az indí-
tásgátlót, és (a magasabb felszereltségi 
változatban) ezt használjuk az ajtózárás 
(nyitás) távirányításához.

Egytől akár négyig terjedő számú 
munkakulccsal lehet konfigurálni és 
működtetni az indításgátlót.

FIGYELEM!
Indításgátlóval felszerelt járművet 

annak aktiválása nélkül tilos értéke-

síteni. Az Indításgátló aktiválását az 
értékesítés előtti jármű-konfigurálási 
pontokon vagy a tanúsított kereskedé-
seknél kell elvégezni a jármű tulajdo-
nosának kötelező jelenléte mellett; Ha 
a jármű tulajdonosa elutasítja ezt az el-
járást, akkor ezt a tényt be kell jegyezni 
a szervizkönyvbe az értékesítő ügynök 
aláírásával és a cég bélyegzőjével, vala-
mint a tulajdonos tanúsító aláírásával.

A konfiguráló kulcs fontossága miatt 
nem javasolt a piros jelzésű gyújtás-
kulcs napi használata. Szükség esetére 
biztonságos helyen kell tartani. Ha el-
veszíti a konfiguráló kulcsot, akkor az 
indításgátlóra, a motorvezérlésre és az 
vezetőoldali ajtómodulra (magasabb 
felszereltségi változat) vonatkozó sza-
vatosság nem lesz érvényes. Nem enge-
délyezett a riasztórendszer, védelmi és 
más elektromos és elektronikus rend-
szerek telepítése a vezetékek elvágá-
sával és összecsavarásával (szabványos 
csatlakozók nélkül), vagy az ajtózárás 
standard vezérlőegységének megke-
rülésével. Az ajtózáró reduktor, a re-
duktorvezérlő, a karosszéria központi 
elektronika (a magasabb felszereltségi 
változatban)  további készülékek hely-
telen csatlakoztatása miatti meghibáso-
dását nem fedi a gyári szavatosság.



11

Az indításgátló fény (LED) és 
hangjelzést (csengés) ad a műszercso-
portban.

A LED jelzés  az indításgátló 
állapotát mutatja:

- ha a gyújtás bekapcsolása után a 
LED nem villan fel vagy nem villog, 
akkor az indításgátló működőképes, 
és engedélyezett a motor indítása;

- ha a gyújtás bekapcsolása után a 
LED kb. 15 mp-ig felvillan, majd ab-
bamarad, akkor ez azt jelenti, hogy az 
indításgátló nincs aktiválva és a mo-
tor indításgátlása nem működik, ezért 
az indításgátló aktiválásához tanúsí-
tott kereskedést kell felkeresnie;

- ha a gyújtás bekapcsolása után 
a LED villog, akkor az indításgátló 
meghibásodott. Az indításgátló hibá-
jának kiegészítő jelzése a rövid csen-
gőhang. A hiba kijavításához tanúsí-
tott kereskedést kell felkeresnie.

FIGYELEM!
A gyújtáskulcs kódjának indítás-

gátló általi stabil olvasása érdekében 
ne tegyen kettő vagy több gyújtás-
kulcsot egy karikára. 

A gyújtás levétele a konfiguráló 
kulccsal az indításgátló LED villogá-
sához vezet, ami ez esetben nem hibát 
jelez.
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OLDALSÓ AJTÓK

Az oldalsó ajtók nyithatók/zárha-
tók belülről a távkapcsoló megfele-
lő  /  gombjaival (lásd 6a ábra) 
vagy (a magasabb felszereltségi vál-
tozatban) a vezető ajtómoduljának 
nyomógombjával  (6b. ábra); A 
gomb megnyomásával változtathatja 
az ajtó nyitási/zárási állapotát. A zár-
at csukott ajtóknál lehet zárni az első 
ajtóknál.

Az ajtók nyitása: kívülről - a fo-
gantyúval a nyíl irányában, belülről 
pedig (3. ábra) belső fogantyút (2) (4. 
és 5. ábra) saját maga felé húzva. Zárt 
ajtónál a fogantyú üresen jár.

Az első és hátsó ablakok le- és fel-
húzása (a magasabb felszereltségi 
változatban) az ajtópanelen található 
ablakemelő gombok segítségével tör-
ténik. Egy adott ablak felhúzásához 
húzza felfelé a hozzá tartozó gom-
bot: az utasoldali ajtópanelen, vagy 
a kapcsoló panelen (6a ábra) vagy (a 
magasabb felszereltségi változatban) 
a vezető ajtó modulján (6b ábra). Bár-
melyik ablak lehúzásához egyszerűen 
nyomja a vonatkozó elektromos ab-
lakkapcsoló szélét lefelé. 

3. ábra Az ajtó nyitása

A gomb elengedésekor automati-
kusan beáll a középső helyzetbe, az 
ablak pedig megáll a választott hely-
zetben

Vezetőoldali ajtómodul  
(a magasabb felszereltségi 

változatnál)

A vezetőoldali ajtómodul (DDM) 
kapcsolóinak elrendezését a 6b. ábra 
mutatja:

1 - kapcsoló (joystick) az elektromos 
oldalsó tükrök oldal- és függőleges 
irányú mozgatásához;

2, 3 - a mozgatandó tükör kiválasz-
tása (jobb- vagy baloldali);

4-7 - ablakvezérlő gombok (az abla-
kok járműbeli helye szerint);

4. ábra Bal oldali első ajtó

5. ábra Jobb oldali első ajtó

8 - nyomógomb az összes ajtózár zá-
rásához vagy nyitásához;

9 - nyomógomb a hátsó elektromos 
ablakok fel és le mozgatásához.

A tükrök mozgatásához be kell kap-
csolni a gyújtást, és meg kell nyomni 
a tükrök választógombját.
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6a. ábra  Kapcsoló panel

Válassza az L gombot a baloldali 
tükör mozgatásához, és válassza az R 
gombot a jobboldali tükör mozgatá-
sához. A gomb megnyomásakor egy 
ideig narancsszínben világít a betű-
jelzése, ekkor tudja a választott tük-
röt mozgatni. Ha a világítás kialszik, 
a tükröt már nem lehet mozgatni, 
szükség esetén nyomja meg ismét a 
gombot. A gyújtás kikapcsolása után 
még kb. 90 mp-ig szabályozhatja a 
tükröt, ha közben nem nyitottak ajtót. 
A tükrök mindenképpen csak akkor 
mozgathatóak, ha az L vagy R gomb 
világít.

A tükör állítása az (1) joystick segít-
ségével történik, külön-külön a meg-
felelő irányokban lenyomva.

Elektromos ablakemelő

Az elektromos ablakok vezérlő-
gombjainak 3 helyzete van:

1. «Ablak felhúzása» (nem rögzített 
végállás).

2. «Le» (rögzített középső helyzet).
3. «Ablak lehúzása» (nem rögzített 

végállás).
Az ablak lehúzásához nyomja le a 

gombot, a felhúzásához húzza fel.
Az elektromos ablakok:
– bekapcsolt gyújtás mellett;
– a gyújtás elvétele után 30 mp-ig 

üzemeltethetőek, ha ez idő alatt egyik 
első ajtót sem nyitják ki.

Az ablakok gombokkal történő 
mozgatása megszűnik, ha kikapcsol-
ja a gyújtást, vagy bármelyik első ajtó 

nyitásakor, vagy a védelmi mód be-
kapcsolásakor.

Az ablakok mozgatása kikapcsolt 
gyújtás vagy nyitott ajtó mellett csak 
a távkapcsolóval lehetséges (lásd. 
«Távvezérlés rendszer» c. fejezet).

6b. ábra  Vezető ajtó modulja (a magasabb felszereltségi változatnál)
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  * Az ablakok automatikus fel / le mozgatási lehe-
tősége gyárilag be van építve a DDM-be. Az ablakok 
automatikus fel / le mozgatási lehetőségét a diagnosz-
tikai tesztelővel lehet a tanúsított kereskedésekben 
elvégezni.

Az ablakok automatikus fel és 
lehúzása a DDM (vezető ajtómodul) 

gombokkal*

Ha a vezető ablakmozgató gombját 
1,5 mp-nél rövidebb ideig működteti 
fel vagy le, akkor a gombot elengedve 
az ablak megáll. Ha ezt 1,5 mp-nél 
hosszabban teszi, akkor az ablak 
automatikusan tovább mozog addig, 
amíg akadályt nem észlel (lsd. a 
vonatkozó fejezetet), de csak max. 10 
mp-ig.

A jobb első utasoldali ablak DDM 
gombjával történő mozgatásakor 
hasonlóan működik az automatikus 
lehúzás, mint a vezető oldalán.

Az ablakok automatikus fel- / 
lehúzása megáll, ha az ablak ütközésig 
mozog, vagy akadályt észlel és / 
vagy a DDM bármely ablakmozgató 
gombját megnyomja.

Az ablakok fel / le mozgatása 
a utasajtók gombjával a DDM 
gombjaihoz hasonló az alábbi 
korlátozásokkal:

– csak az adott ajtó ablaka mozog, 
ahol a gomb van;

- nem lehet az utasoldali ajtó 
gombjával mozgatni az ablakot, ha 
azt az ablakot, vagy azon az oldalon a 
másik ablakot a DDM-ről mozgatják;

- nem lehet az utasoldali hátsó ajtók 
gombjával mozgatni az ablakot, ha be 
van kapcsolva a lezárás (lásd. alább).

A hátsó ajtók gombbal történő 
mozgatásának kikapcsolásához (a 
magasabb felszereltségi változatnál), 
nyomja meg a 9 gombot a DDM-
en, ekkor narancsszínben fog a 
betűjel világítani. Ha a hátsó ajtók 
ablakmozgató gombjai funkcióját 
vissza akarja állítani, akkor 
nyomja meg ismét a 9-es gombot 
a DDM vezérlőn. Ekkor a betűjel 
narancsszínű világítási kialszik. A 
hátsó ajtók gombjai működésének 
reteszelése megmarad a gyújtás ki- és 
bekapcsolása, illetve az elektromos 
ellátás csatlakoztatása / leválasztása 
után is.

A jármű két oldalán lévő elektromos 
ablakok működtethetőek egyidejűleg.

Figyelem 
Az elektromos ablakok zárása so-

rán ujjak vagy más testrészek be-
csípődhetnek amely súlyos sérülést 
okozhat. Ezért óvatosan használja az 
elektromos ablakokat, különösen, 
ha gyermekek vannak a járműben 
vagy mellette. Győződjön meg róla, 
hogy a záródó ablak nem csíp be 
semmit. Becsípődés esetén azonnal 
állítsa meg a záródó ablakot és kap-
csoljon át nyitásra.

Az elektromos ablakok helytelen 
használatáért a jármű vezetője felel. 
Neki kell a használat szabályairól 
tájékoztatnia az utasokat, illetve fi-
gyelmeztetnie őket az elektromos 
ablakok helytelen használatának ve-
szélyéről.

Ne engedje meg, hogy gyermekek 
használják az elektromos ablakok 
kapcsolóit!

A gépkocsiból kiszállva ügyeljen 
rá, hogy kivegye a kulcsot a gyújtás-
kapcsolóból, lekapcsolja az elektro-
mos ablakokat és megelőzze a vélet-
len sérüléseket. A vezetőoldali ajtó 
nyitásakor az indításgátló figyelmez-
tetésül csipog, ha a gyújtáskulcsot 
bennhagyta. Akkor is figyelmeztető 
hang szólal meg, de más hangon, ha 
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a gyújtáskulcsot kivette, de a hátsó 
világítást bekapcsolva hagyta.

Ne dugja ki kezét, más testrészét 
a nyitott ablakokon, és ügyeljen rá, 
hogy gyermekek se tegyék ezt.

A hátsó ajtók záródnak az utastéren 
belülről, nyitott és zárt ajtónál 
egyaránt.

Az első ablakok le- és felhúzása 
elektromosan történik. Ha nincs 
elektromos ablakemelő a (2) 
kézikarokkal történik (lásd fent).

A hátsó ajtó ablaka nem húzható le 
teljes mértékben.

Ha gyermekek vannak a hátsó 
ülésen, akkor ügyeljen rá, hogy az 
(1) gyerekzárat a kulccsal (8. ábra) 
kb. 45°-ban felfelé fordítja ütközésig. 
Ezután forgassa a gyerekzárat 
óra járása irányában a jobboldali 
ajtóban és óra járásával ellentétes 
irányban a baloldali ajtóban. Ekkor 
felhúzott zárógomb mellett is csak 
kívülről lehet kinyitni az ajtót, a 
belső fogantyú pedig szabadon jár. 
Az ajtó ismét nyitható lesz belülről, 
ha a gyerekzárat ellenkező irányba 
forgatja el.

7. ábra  Hátsó ajtó 8. ábra  Gyerekzár
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LÁBPEDÁLOK HELYE

LÁBPEDÁLOK

A gáz-, fék- és kuplungpedál (lásd a 
30a, 30b ábrák 17, 16 és 14 pozícióit), 
működtetésekor semminek nem sza-
bad zavarni azok teljes útját.

Csak olyan szőnyeget használjon a 
padlón, amely nem zavarja a pedál 
rendes működését és biztonságosan 
rögzíthető.

FIGYELEM!
Ne tegyen a padlóra semmilyen 

tárgyat a vezetőülés alá és elé. Fé-
kezés közben a tárgy a pedálok alá 
gurulhat és akadályozhatja azok 
rendes használatát. Ha ütközést kell 
elkerülni vagy hirtelen manővert 
kell végezni, nem fog tudni azonnal 
fékezni, nem fogja tudni lenyomni a 
kuplungot, és nem fog tudni gyorsí-
tani.

Cipő a vezetéshez

Viseljen a lábára jól illeszkedő cipőt, 
amelyben magabiztosan és kényelme-
sen tud vezetni.

ÜLÉSEK

Első ülések. Az első ülések hosszirá-
nyú állításához húzza meg az (1) re-
teszkart (9. ábra) felfelé. A kényelmes 
helyzet beállítása után húzza a kart le, 
és az ülést kissé előre-hátra mozgatva 
rögzítse megbízható módon.

Figyelmeztetés
Vezetés közben soha ne állítsa be a 

vezetőülést. Az ülés hirtelen elmoz-
dulhat a helyéről, és ön elveszítheti 
a jármű feletti uralmát.

Az üléstámla dőlését a 2. kar állítja 
fokozatmentes forgatással.

A magasabb felszereltségi válto-
zatnál az első ülések járó motor mel-
lett az (1) kapcsolóval bekapcsolható 
elektromos ülésfűtéssel vannak ellát-
va (lásd. 10. ábra).

A fejtámla (11. ábra) magassága 
közvetlenül a fejtámlára gyakorolt 
erővel állítható. Lefelé a jobboldali (1) 
reteszkar megnyomásával állítható. 
Az ülésből történő kivételéhez tolja a 
fejtámlát a legmagasabb helyzetébe, 
és nyomja meg a reteszkart a jobb ol-
dalról.

9. ábra  Első ülés

A fejtámla optimális helyzetében an-
nak felső széle a fej tetejével van egy 
magasságban. Ha ez nem valósítható 
meg - nagyon magas emberek esetén 
- emelje a fejtámlát a legmagasabb 
helyzetébe, a nagyon alacsony embe-
rek számára pedig a legalacsonyabb 
helyzetébe.

Hátsó ülések. A csomagtér növelé-
séhez a hátsó ülés lehajtható.

A magasabb felszereltségi válto-
zatnál az ülés mindkét részét külön 
hajthatja le, ha szükséges. Ha áruszál-
lításhoz a hátsó ülés bármely részét 
felhajtja, hátul csak egy utasülés ma-
rad.
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10. ábra  Első ülés fűtéskapcsolói

A hátsó ülés (vagy annak egy része) 
felhajtása előtt távolítsa el a középső 
öv nyelvét a mini-csatból (lásd 15b 
ábra) és helyezze az összes csatot a 
speciális tartóba a háttámla alsó ré-
szén. Az övcsat nyelvének mini-csat-
ból való eltávolításához nyomja meg 
a mini-csat oldalán lévő gombot egy 
éles tárggyal, pl. a gyújtáskulccsal.

Az üléstámla rendes helyzetébe 
történő visszaállításakor ügyeljen rá, 
hogy az oldalövek vállrésze ne essen 
a támla mögé.

Az üléstámla rendes helyzetébe tör-
ténő visszaállításakor az övcsatokat 
ki kell venni a tartókból és a középső 
öv nyelvét vissza kell helyezni a mini 
csatba a nyíllal jelölt irányok szerint.

11.  ábra  Fejtámla

Figyelmeztetés
Az üléstámla rendes helyzetébe 

történő visszaállításakor - a követke-
ző megfelelő használat érdekében, 
és hogy az üléstámla zárja ne sértse 
meg az övet, - ne hagyja a biztonsági 
övet az üléstámla mögött.
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A hátsó ülést a következő sorrend-
ben hajtsa le:

- távolítsa el a fejtámlákat az ülések-
ből (a magasabb felszereltségi válto-
zatnál);

- húzza meg a (4) hevedert (12. ábra), 
és állítsa az (1) ülésrészt függőleges 
helyzetbe. Ha kell, húzza az első ülé-
seket előre;

- húzza meg a (3) zárkart, és hajtsa a 
támlát le vízszintes helyzetbe.

A hátsó ülés rendes helyzetbe visz-
szaállítása fordított sorrendben törté-
nik.

A KORMÁNYKERÉK HELYZETÉ-
NEK BEÁLLÍTÁSA 

A jármű dönthető kormányoszlop-
pal van felszerelve. A kormánykerék 
optimális helyzetének kiválasztásá-
hoz húzza le az (1) zárkart (13. ábra), 
és a kormánykerék kívánt helyzetbe 
hozása után rögzítse a kormányosz-
lopot a kar legmagasabb helyzetbe 
hozásával.

Figyelmeztetés 
A kormányoszlopot csak álló jár-

műnél szabad beállítani.

13. ábra  A kormánykerék  
beállítása

BIZTONSÁGI ÖVEK 

A biztonsági övek a vezetőt és az 
utasokat védik hatékonyan a közúti 
balesetek (RTA) súlyos következmé-
nyeitől.

Az öv becsatolásához az öv rögzí-
tőnyelvét fogva húzza ki simán az 
övet (14. ábra), és helyezze be a nyel-
vet (15a. ábra) az 1 zárócsatba katta-
násig, közben ne csavarodjon meg 
az öv. Ügyeljen rá, hogy az öv alsó 
szakasza szorosan illeszkedjen a csí-
pőjére. Nem engedélyezett az öv alsó 
szakaszának a derékon vagy a csípő 
alatt való vezetése.

12. ábra  A hátsó ülés lehajtása
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14. ábra  Az öv kihúzása

Az öv kioldásához nyomja meg a pi-
ros gombot a záró csaton, az öv magá-
tól fel fog csévélődni. Ha az öv vissza-
húzása akadozik, akkor a 2 övnyelvet 
tartva keresse meg a helyzetet, amely-
ben teljesen felcsévélődik.

FIGYELEM!
A járműből kiszállás előtt figyel-

jen rá, hogy az öv teljesen visszatért 
eredeti helyzetébe, nehogy kihúzza 
magával az övet, illetve ne sérüljön 
az öv a jármű bezárásakor. Ebben a 
esetben az öv alkalmatlanná válhat a 
további használatra.

15а. ábra  Az öv becsatolása

Az első biztonsági övek felső rögzí-
tési pontja fel-le állítható. Kissé húzza 
ki az övet és állítsa minél magasabbra, 
de úgy, hogy ne érjen a nyakához és 
ne nyomja a vállát. A felső rögzítési 
pont állításához nyomja meg a dísz-
burkolatot (16. ábra) a ajtóoszlop felé, 
és fel-le mozgatva válasszon egy hely-
zetet az öt meghatározott helyzetből.

A magasabb felszereltségi változat-
nál az első biztonsági övek előfeszí-
téssel és terheléskorlátozóval vannak 
ellátva. Az első biztonsági övek feszí-
tőivel az első üléseknél kiválasztható 
egy lehetséges övfeszesség frontális 
ütközés esetére.

15b. ábra  A hátsó középső utas 
övének rögzítése a mini övcsatba

A terheléskorlátozó célja a vezető-
re és a mellette lévő utasra nehezedő 
legnagyobb visszatartó erő csökken-
tése frontális ütközés esetén.
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16. ábra  A biztonsági öv beállítása

A hátsó ülésen az elsőkhöz hason-
lóan rögzíthetőek a biztonsági övek. 
A hátsó középső utasok számára egy 
speciálisan kialakított öv áll rendelke-
zésre – két övnyelvvel. A jármű nor-
mál üzemeltetési körülményei között 
a középső utas öve mindig legyen 
kiinduló pozícióban, vagyis az első 
nyelv legyen becsatolva a csatba. (15b. 
ábra).

A hátsó középső utas az első ülések-
hez hasonlóan rögzítheti a biztonsági 
övet. Várandós nők mindig az ölet 
és vállat tartó övet használjanak, ha 
az orvos engedélyezi. Az ölet tartó 
övrész a lehető legalacsonyabban le-
gyen, minél kényelmesebben.

Figyelmeztetés
Vezetéskor figyeljen rá, hogy be-

csatolja a biztonsági övét, és ne szál-
lítson utasokat becsatolt biztonsági 
öv nélkül!

Várandós nők soha ne helyezzék az 
öv alsó szakaszát a hasi részre, ahol a 
magzat van, illetve a has fölé se!

Szennyezett övheveder enyhe szap-
panos oldattal tisztítható. Ne vasalja 
az övhevedert! Baleset során kritikus 
terhelést kapott övet, vagy kopott, 
szakadt, egyébként sérült övet ki 
kell cserélni.

Az előfeszítők működnek függet-
lenül attól, hogy a biztonsági öv be 
van-e csatolva.

Illetéktelenül tilos hozzányúlni az 
első biztonsági övek előfeszítőjéhez 
és terheléskorlátozóihoz. Az ilyen 
műveleteket csak a tanúsított keres-
kedések, szervizek szakképzett sze-
mélyzete végezze.

A biztonsági öv becsatolásakor 
ügyeljen ezen Utasítás betartására 
(ne tegye az öv átlós részét a háta 
vagy az üléstámla mögé, az öv alsó 
részét pedig ne tegye a csípője alá 
vagy az ülésburkolat alá, stb.).
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LÉGZSÁKOK

A járműben első Vezetői Légzsák-
rendszer (ABS) van beépítve), a ma-
gasabb felszereltségi változatnál az 
első utast védő légzsákrendszer is, a 
vezető és az első utas számára oldal-
légzsákok, továbbá első biztonsági 
övek előfeszítéssel és terheléskorlá-
tozóval vannak felszerelve. Amikor 
a légzsák működésbe lép nagyon rö-
vid idő alatt, az első biztonsági övek 
megfeszülnek a vezető és az első utas 
megbízható védelme érdekében, és 
a légzsákok megtelnek gázzal, hogy 
nyitáskor a vezető és az első utas felső 
testét és fejét érő ütés okozta sérülés 
kockázata csökkenjen. A légzsák a jár-
mű frontális vagy oldalsó ütközése-
kor lép működésbe, amikor a vezető 
és az első utas védelmét fokozni kell.

A beszerelt légzsákot az AIRBAG 
felirat jelzi a kormánykerék burkola-
tán, az SRS AIRBAG felirat a műszer-
falon és az AIRBAG felirat a bizton-
sági övön.

A légzsákrendszer az adott válto-
zattól függően tartalmazza:

– a vezető légzsákmodulját a kor-
mánykerékbe beépítve;

– a műszerfalban a kesztyűtartó fe-
lett lévő légzsákmodult;

- a légzsákmodulokat az első ülések-
ben;

- első biztonsági öveket előfeszítés-
sel és terheléskorlátozóval;

- a rotációs készüléket, amely az 
alulkormányzási kapcsoló csatlako-
zójára van felszerelve (a csengőt le-
állító kapcsolónak, illetve a légzsák-
modulnak a jármű körével történő 
összekapcsolására);

- a légzsákrendszer vezérlő és diag-
nosztikai egységét, amely a karosszé-
ria padlóalagúton van felszerelve a 
műszerfal konzolja alatt;

- a légzsákrendszer diagnosztikai 
kijelzését (LED) a műszercsoportban.

A légzsákok a biztonsági övvel be-
csatolt vezető és az első utas kiegészí-
tő védelmét szolgálják, és erős frontá-
lis vagy oldalsó ütközésekor lépnek 
működésbe:

– az ütközés meghatározott súlyos-
ságakor indulva;

– a 17a. ábrán jelzett fedettségi terü-
leteken (jelölve).

A légzsák rendszernek feltétlenül 
működésbe kell lépnie súlyos frontá-
lis vagy oldalsó ütközéskor. Ugyan-
akkor a légzsák rendszer máskor is 
működésbe léphet vészhelyzetekben, 
amikor a járművet a súlyos frontális 
vagy oldalsó ütközésekhez hasonló 
hatás éri.

Járdaszegélynek vagy 
egyéb kemény tárgynak 
való ütközés

Mély kátyúkba való 
beleesés

Durva leérkezés vagy a jármű magasból 
való leesése

17а. ábra  A légzsákrendszer 
lefedettsége és működési területe 

(kiemelés)

17b. ábra   Példák a légzsákrendszer 
aktiválását kiváltó helyzetekre
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Példák a légzsákrendszer működé-
sére (17b ábra):

- ütközés álló, nem alakváltoztató 
akadállyal: a légzsák kis sebességnél 
működésbe léphet;

- ütközés nem álló, alakváltoztató 
akadállyal (pl. másik jármű): a lég-
zsák a jármű nagy sebességénél mű-
ködésbe léphet;

- a jármű elejét érő nagy erőhatásra 
példák a 17b. ábrán.

Az ABS nem működik:
- lekapcsolt gyújtásnál;
– nem érzékelhető frontális vagy ol-

dalsó ütközéseknél;
- a jármű átfordulásakor;
- a járművet érő oldalirányú hatás-

nál (a légzsákok nélküli változatnál) 
vagy a járművet érő hátsó irányú ha-
tásnál, azaz olyan esetekben, amikor a 
rendszer növelni tudja a biztonságot.

A karosszériát ütközéskor ért ká-
rosodás (vagy a komoly károsodás 
hiánya) nem mindig jelzi az első 
légzsákok rendes vagy rendellenes 
működésé- A légzsák működésekor 
a vezető látását lényegében nem kor-
látozza, mert a légzsák rövid idő alatt 
megtelik és kiürül.

A légzsák az optimális védel-
met az ülés, a háttámla és a fej-
támla helyes beállításakor adja.  

A teljes hát feküdjön neki a háttám-
lának, és az ülés a lehető leghátrébb 
legyen úgy, hogy a vezető egyenesen 
üljön, könyékben hajló karokkal még 
megfelelően elérje a kormánykereket. 
Az első utasülés a lehető leghátrébb 
és függőlegesen legyen úgy, hogy az 
utasnak még kényelmes és kellemes 
legyen a pozíció. A légzsák működé-
sekor a helytelen ülőhelyzet súlyos 
sérülést vagy akár halált is okozhat. 
A légzsáknak hely kell a gázzal való 
feltöltődéshez.

A légzsákrendszer egy egyszer 
használatos független egység, mely 
nem igényel karbantartást a jármű 
működése során. A légzsákrendszer 
működésbe lépése, ill. baleset után 
kötelezően ki kell cseréltetni a vezér-
lő egységet, a légzsák modulokat, a 
biztonsági öveket az előfeszítőkkel 
együtt egy tanúsított kereskedésben 
vagy szervizben.

FIGYELEM!
1. A légzsák nem helyettesíti a biz-

tonsági övet, csak kiegészíti annak 
működését, ezért mindig csatolja be 
a biztonsági övet. A biztonsági övet 
nem becsatolók súlyosabb sérülése-
ket kockáztatnak, akár a járműből 
való kirepülést baleset során, amely-

nél a halálos kimenetel sem kizárt. 
Közúti közlekedési baleset során 
az öv segít megtartani a legbizton-
ságosabb ülő helyzetet, amelyben a 
légzsák a leghatékonyabban képes 
védelmet adni.

2. Ne rögzítsen semmilyen tárgyat 
a kormánykerékre és a műszerfalra, 
mert sérülést okozhatnak a légzsák 
felfúvódásakor. Ugyanez a veszély 
áll fenn, ha a vezető vagy az utas 
pipázik vagy mobiltelefont használ 
utazás közben.

3. Vezetés közben ne tegye alkarját 
vagy tenyerét oda, ahová a légzsák 
van beszerelve.

4. Utazás közben az első ülés utasa 
ne támaszkodjon a műszerfalra és ne 
tartson ott tárgyakat, amelyek a lég-
zsákrendszer működésekor sérülést 
okozhatnak.

5. A gyújtás bekapcsolásakor a 
légzsák rendszer diagnosztikai ki-
jelzőjének be kell kapcsolódnia 3-4 
mp-re, majd ki kell aludnia. A diag-
nosztikai kijelző további működése 
a jármű üzeme során azt jelzi, hogy 
a rendszer hibát észlelt a légzsák 
rendszernél, és ekkor a működése 
egy frontális ütközésben nem garan-
tált.

6. Illetéktelenül tilos módosítani a 
légzsák rendszert. Az ilyen művele-
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teket csak a tanúsított kereskedések, 
szervizek szakképzett személyzete 
végezheti.

7. A légzsák működése után köz-
vetlenül egyes rendszerelemek hő-
mérséklete igen magas lehet. Az égé-
si sérülések elkerülése érdekében ne 
érintse meg a forró részeket.

8. Az irritáció jeleit mutató bőrfe-
lületet alaposan mossa le szappanos 
oldattal. Szemirritáció esetén mossa 
ki a szemét tiszta vízzel. A probléma 
fennmaradása esetén forduljon or-
voshoz.

9. A jármű leselejtezésekor ügyel-
jen rá, hogy a légzsákrendszer ré-
szeit egy kereskedésben, szervizben 
kiszereljék.

A magasabb felszereltségi változat-
nál az első ülések mellett oldalsó lég-
zsákok vannak. Az oldalsó légzsákok 
célja az, hogy a vezető és / vagy első 
utas részére további védelmet nyújt-
sanak oldalsó ütközés esetén (a biz-
tonsági övek által nyújtott védelmen 
felül).

Az oldalsó légzsákok nem minden 
oldalütközés esetén működnek, csak 
akkor, ha az ütközés veszélyt jelent a 
vezető és az utasok részére

Figyelmeztetés
Az oldalsó légzsákok a vezető és 

az utasok biztonsági övei mellett 
használandóak, a biztonsági övek 
nem nélkülözhetőek! Ezért vezetés 
közben mindig használja a bizton-
sági övet. A légzsákok csak bizonyos 
olyan oldalsó erőhatásra működnek, 
amelyek veszélyeztetik az utastér-
ben ülőket.

Az oldalütközés elleni legjobb vé-
delem, illetve az oldalsó légzsákok 
működése által okozott sérülések 
megakadályozása érdekében a veze-
tő és az első utas üljenek egyenesen, 
megfelelően becsatolt biztonsági 
övvel. A vezető tartsa kezét szabá-
lyosan a kormánykerék két oldalán, 
9:00 és 3:00 óra magasságban. Az utas 
tartsa karját és kezét a csípőjén.

Ne tegyen semmilyen kiegészítő 
huzatot az ülésekre. Az üléshuzatok 
alkalmazása a rendszer hatékonysá-
gát nullára csökkentheti.

Ne szereljen fel semmilyen tartozé-
kot az utastér oldalára vagy az oldal-
só légzsákok közelébe.

Ne tegyen semmilyen tárgyat a lég-
zsákok tetejére, vagy a légzsákok és 
saját maga közé.

Ne tegyen semmilyen tárgyat (eser-
nyőt, táskát stb.) az első ajtó és az 
első ülés közé. Ezek a tárgyak veszé-
lyesek lehetnek és sérülést okozhat-
nak az oldalsó légzsákok működése-
kor.

Az oldalsó légzsákok váratlan mű-
ködésének megakadályozására, ez 
sérülést is okozhat, bekapcsolt gyúj-
tás mellett kerülje az oldalütközés 
érzékelőjének megütését, amely a 
középső B-oszlopban található.

Ha az ülés vagy kárpitozása sérül, 
forduljon tanúsított kereskedéshez. 
Az ülések és a belső takaró elemek 
szétszerelése vagy felépítésük meg-
változtatása tilos, kivéve, ha tanú-
sított kereskedés, szakszerviz szak-
képzett személyzete végzi.
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GYERMEKÜLÉS
BEHELYEZÉSE

A gyermekülés rögzítésére a felnőtt 
utasok biztonsági öve szolgál.

Gyermekek járműben történő 
biztonságos elhelyezése csak az ECE 
európai szabvány 44. rendelkezése 
szerinti gyermekülésben lehetséges.

A megfelelő gyermekülés 
kiválasztásához használja az 1. 
táblázatban «gyermektartó eszköz 
elhelyezése» táblázat információit.

A gyermekülés járműbe 
behelyezésekor kövesse az ülés 
használati utasítását és rajzát.

Figyelmeztetés
1. A jobboldali első ülésen tilos 

gyermektartó eszköz használata, ha 
aktív légzsákvédelem van beépítve, 
és ha a gyermek a haladás irányában 
ül.

2. Ne vegye a gyermeket vezetés 
közben az ölébe.

3. A 12 év alatti gyermekeket a 
hátsó ülésen, a gyermek korának 
és súlyának megfelelő eszközben 
ajánlott szállítani.

4. Gyermekülés hátsó középső 
ülésen történő elhelyezéséhez a 
szabvány biztonsági övvel, amelyen 
két zárnyelv van, először az első

(az övbe belevarrt) nyelvet tegye a 
fekete gombos zárba, majd kövesse a 
gyermekülés gyártójának javaslatait.

1. táblázat

Gyermektartó eszköz elhelyezése

A gyermek súlya Gyermekülés típusa

Ülések a járműben

elülső ülés hátsó ülés

légzsák 
nélkül légzsákkal oldalt középen

«0» < 10 kg kategória (kb. 0-6 
hónapos csecsemő)

Menetiránynak háttal bekötött 
bébihordozó

Х Х U Х

«0+» < 13 kg (kb. 6-18 hóna-
pos kisgyermek)

Hátrafelé néző ülés U Х U U

«1» 9-18 kg kategória (kb. 9 
hónaptól - 3,5 évig)

Hátrafelé néző ülés U Х U U

Mozgásirányba állítható ülés UF UF UF UF

«2» 15-25 kg kategória (kb. 3,5 
- 6 éves korig)

Mozgásirányba állítható ülés UF UF UF UF

«3» 22-36 kg kategória (kb.  6 - 
12 éves korig)

Mozgásirányba állítható ülés UF UF UF UF

U – Általános kategóriájú gyermekülés alkalmazható az adott helyen, hátrafelé nézve bekötve, 
megfelelő súlykategóriával.

UF – Általános kategóriájú gyermekülés alkalmazható az adott helyen, menetiránynak megfelelően 
bekötve, megfelelő súlykategóriával.

X – az adott hely nem alkalmas gyermekülés elhelyezésére.
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Gyermekülés elhelyezése az 
ISOFIX  rendszerben, az ISOFIX 

felső biztonsági öv felrakása

ISOFIX rendszerű gyermekülés be-
helyezése a magasabb felszereltségi 
változatban. Az Ön járműve a hátsó 
üléseken található ISOFIX rendszer-
rel felszerelt, mely lehetővé teszi az 
ECE R44 (18 kg súly alatti gyermekek) 
szabványt teljesítő ISOFIX rendszerű 
gyermekülések egyszerű telepítését a 
járműbe.

Az ISOFIX rendszerben gyerme-
külés-zár van, amelyek segédszerel-
vényei a két szélső hátsó ülésnél, az 
üléspárna és a támla találkozásánál 
vannak. Az ISOFIX felső biztonsági öv 
(a tartozékkal ellátott gyermekülések-
hez) a kalaptartón vannak a megfelelő 
ülés mögött.

Az ISOFIX piktogramok a hátsó ülé-
sek aljánál láthatóak mindkét oldalon. 
A jelzések mutatják az alsó szerelvé-
nyek helyét az ISOFIX gyermekülé-
sekhez.

A felső biztonsági öv ISOFIX tá-
masztéka a hátsó ülés háttámlájának 
hátulján található, a csomagtér felé. 
A felső biztonsági öv ISOFIX rögzíté-
se után állítsa be az öv feszességét a 
gyártó előírásai szerint.

Ha ISOFIX gyermekülést választ, ak-
kor az 1. Táblázat: «ISOFIX gyermekü-
lések illeszkedése a járműbeli felszere-
lési pontokhoz». Az ISOFIX rendszerű 

gyermekülés csak akkor helyezhető el 
a járműben, ha eleget tesz az ECE 44. 
Rendelkezésének (ECE-R44).

FIGYELMEZTETÉS
Az ISOFIX gyermekülés elhelye-

zésekor ügyeljen rá, hogy a szerel-

vények ne sértsék meg a hátsó ülés 
övhevederét.

Az ISOFIX szerelvényekkel ellá-
tott gyermekülést a gyermeküléshez 
adott elhelyezési leírást követve he-
lyezze el és használja.

2. táblázat
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezése a járműben

A gyermek  
súlya ISOFIX méretosztály

ISOFIX elhelyezési pozíciók a 
járműben

hátsó ülés, jobb 
oldal

hátsó ülés, bal 
oldal

«0»
< 10 kg kate-

gória (kb.  0-6 
hónap)

F (mózeskosár ) X X

G (mózeskosár ) X X

E (hátra néző ülés ) IL (1) IL(1)

«0+»
< 13 kg  kate-

gória  (kb. 6-18 
hónap)

E (hátra néző ülés ) IL(1) IL (1)

D (hátra néző ülés ) X X

C (hátra néző ülés ) X X

«1»
9-18 kg  kate-
gória ( kb. 9 

hónaptól - 3,5 
évig)

D (hátra néző ülés ) X X

С (hátra néző ülés ) X X

В (Mozgásirányba állítható ülés) IUF IUF
В1 (Mozgásirányba állítható ülés) IUF IUF
А (Mozgásirányba állítható ülés) IUF IUF

IUF – az ülés alkalmas az ilyen méretosztályú ISOFIX szerelvényekkel ellátott «általános»  
gyermeküléshez.

X – az ülés nem alkalmas az ISOFIX szerelvényekkel ellátott gyermeküléshez.
IL – az ülés alkalmas a «közel általános», ISOFIX szerelvényekkel ellátott, 1. méretosztályba sorolt 

gyermeküléshez .
1 – A kézikönyv kiadásának időpontjában erre az ISOFIX méretosztályra a Britax Römer Baby Safe 

gyermekülés az ajánlott.
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AZ UTASTÉR FELSZERELÉSEI

Külső tükrök
A külső tükrök az 1 fogantyúval ál-

líthatóak (18. ábra). Vezetés előtt győ-
ződjön meg az optimális hátratekinté-
si lehetőségről.

A magasabb felszereltségi változat-
nál nincs 1 fogantyú, a külső tükröket 
az 1 kapcsoló állítja (lásd 6b. ábra), 
amely a vezetői ajtómodulban van 
(lásd a «Vezetői ajtómodul» c. részt).

A magasabb felszereltségi változat-
nál hátsó ablak fűtésekor a külső tük-
röket is fűti.

Belső tükör
A belső visszapillantó tükröt a göm-

bcsukló forgatásával állíthatja. A mö-
göttes járművek vakító fénye ellen az 
1 karral változtathatja a tükör szögét 
(19. ábra). A magasabb felszereltségi 
változatnál nincs 1 kar a belső tükör-
höz, nem állítható a tükör szöge, vi-
szont vakítás elleni bevonat van rajta.

Belső mennyezetvilágítás
A belső mennyezetvilágítás (20a. 

ábra) működése az (1) kapcsoló állá-
sától függ.

 – a mennyezeti lámpa be van 
kapcsolva, kikapcsolásáig folyamato-
san világít.

A kapcsoló középső (1) állásában a 
mennyezeti lámpa ki van kapcsolva.

 – a mennyezeti lámpát a vezető 
ajtajának nyitása és csukása kapcsolja 
be és ki.

A magasabb felszereltségi változat-
nál,

 – a mennyezeti lámpa be van 
kapcsolva, kikapcsolásáig folyamato-
san világít;

A kapcsoló középső (1) állásában a 
mennyezeti lámpa ki van kapcsolva.

 – bekapcsolt gyújtásnál a meny-
nyezeti lámpát az utasajtók nyitása 
és csukása kapcsolja be és. Kikapcsolt 

gyújtásnál bármelyik ajtó nyitása be-
kapcsolja a mennyezeti lámpát. Mi-
után becsukták az összes ajtót (bár-
melyik oldalsó ajtónál - a magasabb 
felszereltségi változatnál), a mennye-
zeti lámpa az alábbiak szerint tovább 
világít:

- A vezetőoldali ajtó csukása után 
(az utolsó oldalsó ajtó bezárásakor a 
magasabb felszereltségi változatnál) 
a mennyezeti lámpa 2 mp-en belül 
fokozatosan kialszik, ha a gyújtás be 
van kapcsolva.

- A vezetőoldali ajtó csukása után 
(az utolsó oldalsó ajtó bezárásakor a 
magasabb felszereltségi változatnál) 
a mennyezeti lámpa 5...60 mp-ig vi-
lágít, «késleltetés» funkció, majd 2 
mp-en belül fokozatosan kialszik, ha 

18. ábra  Külső tükör 19. ábra  Belső tükör
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a gyújtás ki van kapcsolva. A meny-
nyezeti lámpa késleltetését a kereske-
désekben a diagnosztikai interfészen 
programozzák. A kezdeti, gyári alap-
értelmezett késleltetés 25 mp.

– A gyújtást a késleltetés alatt bekap-
csolva a mennyezeti lámpa 2 mp-en 
belül fokozatosan kialszik.

– -A késleltetés alatt a riasztó rend-
szert bekapcsolva a mennyezeti lám-
pa 2 mp-en belül fokozatosan kialszik.

- A védelmi mód távkapcsolóról tör-
ténő hatástalanítása után a mennye-
zeti lámpa felvillan és világít a mega-
dott késleltetési időn át (lásd fent), ha 
egyik ajtó sem volt nyitva.

A magasabb felszereltségi válto-
zatnál a mennyezeti lámpa helyett 

belső világítás van (20b. ábra), amely 
magában foglalja a vezetőoldali, uta-
soldali és általános belső világítási 
területrészeket. A bal- és jobboldali 
világítási részeket az (1) bal- vagy a 
(3) jobboldali gombokkal lehet be- és 
kikapcsolni.

A belső világítás működése a 2 kap-
csoló állásától függ:

     – a mennyezeti lámpa be van 
kapcsolva, kikapcsolásáig folyamato-
san világít.

o – az általános világítás ki van kap-
csolva.

    – bekapcsolt gyújtásnál a bel-
ső általános világítást az utasajtók 
nyitása és csukása kapcsolja be és ki. 

Lekapcsolt gyújtás mellett az általá-
nos világítás működik, ha bármelyik 
ajtó nyitva van. Az összes ajtó csukása 
után az általános világítás még kb. 10 
mp-ig marad, majd fokozatosan kial-
szik.

A magasabb felszereltségi válto-
zatnál az energia-takarékos funkció 
a belső világítás (belső világítás, el-
lenőrző fények, oldalsó kesztyűtartó 
világítás, csomagtér világítás) folya-
matos bekapcsolt állapota mellett le-
kapcsolja a feszültséget.

A gyújtás elvétele után ezen készü-
lékeknél elindul a visszaszámolás 
a tápfeszültségre vonatkozóan - az 
energiatakarékos kör késleltetése. A 
késleltetést a kereskedéseknél, szer-
vizeknél a diagnosztikai interfészen 
programozzák, 5 és 40 perc között 
állítható be. A kezdeti, gyári alapér-
telmezett késleltetés 10 mp. A késlel-
tetés után a felsorolt világítóeszközök 
feszültségét lekapcsolja. A feszültség 
elvétele után újraindíthatja a késlelte-
tést valamelyik ajtó nyitásával vagy a 
gyújtás be- és kikapcsolásával.

20а. ábra  Belső mennyezeti lámpa 20b. ábra  Belső világítás
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Napellenzők

A napsugarak irányától függően a 
napellenzőket az I állásból (21. ábra) 
a II vagy III állásba lehet mozgatni A 
magasabb felszereltségi változatnál 
az utasoldali napellenző belső oldalán 
kozmetikai tükör van.

Kesztyűtartó

Az oldalsó kesztyűtartó fedelének 
nyitásához húzza meg a 2 zárógom-
bot (22a. ábra), és nyissa ki az 1 fede-
let. Ha a fedél nyitva van, bekapcsolt 
gyújtás mellett bekapcsol a kesztyű-
tartó világítás.

A felső kesztyűtartó (22b. ábra) nyi-
tásához, nyissa fel az 1 fedelet, a spe-
ciális hosszú fül megfogásával.

Aljzat további villamos berendezés 
csatlakoztatására

A magasabb felszereltségi változat-
nál a további villamos berendezések 
csatlakoztatására szolgáló aljzat (23a. 
ábra) csak 12 V-os, max. 120 W-os ké-
szülékeket fogad

A magasabb felszereltségi változat-
nál az aljzat helyett szivargyújtó (23b. 
ábra) van beépítve a további villamos 
berendezések csatlakoztatására. 

A szivargyújtó használatához 
nyomja meg az aljzat gombját, amíg 
nem rögzül. Kb. 20 mp alatt az aljzat 
automatikusan visszaáll eredeti hely-
zetébe, használatra készen.

FIGYELEM!
1. Ne tartsa erővel bent a szivar-

gyújtót hosszú ideig, mert túlhe-
vülhet és a spirál kiéghet. Ekkor a 
szivargyújtó bimetál biztosítéka lép 
működésbe, amely a jármű beállító 
blokkjában a biztosíték kiégéséhez 
vezetne.

21. ábra  Napellenző 22а. ábra  Oldalsó kesztyűtartó 22b. ábra  Felső kesztyűtartó
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2. A szivargyújtó mozgó részének 
spirálját ne tisztítsa fém tárggyal, 
mert megsértheti.

3. Csere esetén csak a járműhöz 
ajánlott szivargyújtó típusokat hasz-
nálja, és csak a JSC <<AVTOVAZ<< 
ajánlásával rendelkező gyártókét ».

4. A további villamos berendezé-
sek csatlakoztatására szolgáló aljzat 
(vagy a szivargyújtó aljzat, a teljes 
egységtől függően) csak 12V-os és 
max. 120 W-os készülékeket is fogad. 
Az aljzat túlterhelése rövidzárt okoz-
hat. Egynél több villamos készüléket 
ne használjon. Ha a villamos készü-

lék dugója (csatlakozója) túl laza 
vagy túl szoros a a szivargyújtó aljza-
tában, akkor emiatt gyenge lehet az 
érintkezés, vagy a dugó (csatlakozó) 
megakad. Csak a 23c. ábrán mutatott, 
megfelelő dugóval (csatlakozóval) 
rendelkező villamos készülékeket 
használja.

5. Ne hagyjon az aljzatban csatla-
koztatott villamos készüléket, ha a 
vezető és az utasok elhagyják a jár-
művet, vagy ha a járművet leállítja 
(tárolja). 

Figyelmeztetés
Ne érintse meg a szivargyújtó fű-

tőspirálját, mert égési sérülést vagy a 
spirál károsodását okozhatja.

23a. ábra  Aljzat további villamos  
berendezések csatlakoztatására 

(a magasabb felszereltségi változatnál)

23b. ábra  Szivargyújtó 
(a magasabb felszereltségi változatnál)

23c. ábra  Elektromos készülék 
csatlakozó a szivargyújtó aljzatban
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MOTORHÁZTETŐ

A motortér felnyitásához húzza meg 
a fogantyút    (24. ábra) a mű-
szerfal bal oldalán a kivilágított ve-
zérlő modul alatt, emelje fel a motor-
háztetőt és a keletkező résben nyomja 
jobbra a védőhorgot (25. ábra). Emel-
je fel a motorháztetőt, és tegye az 1 
tartót (26. ábra) a motorháztető erre 
szolgáló nyílásába az ábra szerint. 
Az egyszerű rögzítés érdekében ne 
emelje a motorháztetőt túlzottan fel 
(több, mint 10 cm-rel) az 1 tartó felső 
végétől.

A motorháztető leejtése záráskor a 
tető széle és az első kereszttartó kö-
zött max. 25 cm-ről történjen. A mo-
torháztető zárásakor ellenőrizze a zár 
helyes működését: záráskor jól hall-
ható legyen a kattanás.

Figyelmeztetés
A motorháztető fokozottan sérülés-

veszélyes. A motorháztető zárásakor 
legyen fokozottan óvatos, különösen 
gyermekek jelenlétében.

FIGYELEM!
Nyitott motorháztetőnél ne indítsa 

el az ablaktörlőt, mert károsodhat.

CSOMAGTARTÓ FEDÉL

A csomagtértető nyitása a kulcsnak 
a zárban óra járásával ellentétes irá-
nyú elforgatásával (lásd 27. ábra) tör-
ténik (a zárás az óramutató járásának 
megfelelő irányban). A csomagtartó 
fedelet a zár megnyomásával nyit-
hatja ki. A magasabb felszereltségi 
változatnál a csomagtértető  nyitása 
egy nyomógombbal  történik, 
amely a távkapcsolón van, vagy az 
utastérben a műszerfal bal oldalán 
lévő kapcsolóval (28. ábra) a világítási 
műszaki vezérlő modul  alatt.

24. ábra  Motorháztető nyitó kar 25. ábra  Védőhorog
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Nyitott csomagtértető mellett és be-
kapcsolt külső lámpákkal a csomagtér 
lámpája világít.

A magasabb felszereltségi változat-
nál a csomagtér megvilágítása akkor 
világít, ha a csomagtér fedele nyitva 
van és a külső világítás nincs bekap-
csolva

A magasabb felszereltségi változat-
nál a csomagtartóban található egy 
tároló rekesz. Ennek használatához 
vegye figyelembe a következőket:

– Ne sértse meg a rekeszt rakomá-
nyok, bőröndök éles széleivel;

– kerülje a rekesz túlzott feszítését;
– kerülje az agresszív közegek 
- csak a rendeltetésének megfelelően 

használja a rekeszt.

Figyelem
A csomagtértető fokozottan sérü-

lésveszélyes. Ezért a tető zárásakor 
legyen fokozottan óvatos, különösen 
gyermekek jelenlétében.

FIGYELEM!
A kulcsot ne használja karként, fo-

gantyúként a csomagtérfedél kinyi-
tásához, mert az a kulcs károsodását 
okozhatja.

27. ábra  Csomagtérfedél kinyitása26. ábra  Motorháztető kinyitása 28. ábra  Csomagtérfedél nyitó gomb 
(a magasabb felszereltségi változatnál)
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ÜZEMANYAGTARTÁLY SAPKA

Az üzemanyagtartály (1) sapkájához 
(29. ábra) a jármű jobb oldalán lévő 
(3) fedél nyitásával fér hozzá. A sap-
ka óra járásával ellenkező irányban 
forgatva nyílik. A sapkát óra járásával 
egyező irányban kell feltekerni a hall-
ható kattanásokig.

FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyagtartály sapkájának 

kinyitásakor üzemanyagcseppek re-
pülhetnek ki, lassan nyissa ki!

A (2) rugalmas szál akadályozza 
meg sapka elvesztését a jármű üzem-
anyaggal történő feltöltésekor, és nem 
engedi a fedél zárását, ha a sapka rá 
van csavarva a tartálytöltőre. Kerülje 
el a szennyeződések üzemanyagtar-
tályba jutását, ezért a letekert tank-
sapkát mindig a belső felével felfelé, 
szennyeződésektől mentesen helyez-
ze le tankoláskor.

Figyelmeztetés
A benzin és gőzei mérgezőek és 

gyúlékonyak! Tartsa be a biztonsági 
és tűzvédelmi előírásokat! Ne kerül-
jön a bőrére és ruházatára benzin. Ne 

lélegezze be a benzingőzt. Tankolás-
kor a festékbevonatra és az ipari gu-
mialkatrészekre ne kerüljön benzin.

Ne folytassa a tankolást, amikor a 
töltőpisztoly automatikusan leállt, 
vagy a benzin megjelent a töltőnyí-
lásban, ha a töltőpisztolyon nincs 
érzékelő. Ellenkező esetben a feles-
leges benzin kifolyhat a tartályból a 
jármű parkolásakor.

29. ábra  Üzemanyagtartály sapka
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II. VEZÉRLÉS ÉS MŰSZEREK

MŰSZERFAL

A műszerfal a 30a és 30b ábrán lát-
ható; kialakítása függ a jármű kivite-
létől.

1 – Világítási műszaki vezérlő mo-
dul (lásd a «Világítási vezérlő modul 
és első lámpák beállítása» c. részt).

2 – irányjelző kar (lásd az «Irányjel-
ző kar» c. fejezetet).

3 – kürtkapcsoló.
4 – műszercsoport (lásd a «Műszer-

csoport» c. fejezetet).
5 – ablaktörlő kar (lásd az «ablak-

törlő kar» fejezetet).
6 – gyújtás indítókapcsolója (lásd a 

«Gyújtás indítókapcsolója» c. részt »).
7 – vészjelzőfény kapcsolója. 

A vészjelzőfény bekapcsolásához 
nyomja meg a gombot, a kikapcso-
láshoz ismét nyomja meg. A vész-
jelzőfény bekapcsolásakor az összes 
irányjelző működik. A vészjelzőfény 
arra figyelmeztet, hogy pillanatnyilag 
a közlekedés módja veszélyt jelent a 
többi úthasználóra nézve. A vészjel-
zőfény a gyújtáskapcsolóban a kulcs 
minden állásában működik.

8 – hátsó szélvédő fűtéskapcsoló. 

A hátsó ablak fűtéskapcsolója csak a 
gyújtáskapcsoló I állásában működik. 
A fűtés bekapcsolásához nyomja meg 
a kapcsoló nyomógombját, kikapcso-
lásához nyomja ismét meg.

A bekapcsolt fűtést a gyújtáskulcs 
0 állásba fordításával kikapcsolja. A 
motor újraindításakor a fűtés vissza-
áll a gomb megnyomása nélkül.

A kapcsológombon lévő ellenőrző 
fény a fűtés működése alatt narancsz-
színben világít.

A magasabb felszereltségi változat-
nál a hátsó szélvédő fűtésekor a külső 
tükröket is fűti.

A magasabb felszereltségi változat-
nál a hátsó szélvédő és a külső tükrök 
fűtése csak járó motornál működik.

FIGYELEM!
1. A hátsó ablak fűtését csak a szük-

séges időre kapcsolja be, hogy ne 
merítse le az akkumulátort.

2. A hátsó ablak belső felületét éles 
tárggyal vagy csiszolóanyagot tartal-
mazó tisztítószerrel ne tisztítsa, mert 
sérülhetnek az üvegen lévő vezető-
szálak.

9 – szellőzési és fűtésrendszer ve-
zérlő egység vagy klímavezérlő egy-
ség (a magasabb felszereltségi válto-
zatnál)

(Lásd a «Szellőző és fűtésrendszer 
vezérlése az utastérben» fejezetet).

10 – oldalsó kesztyűtartó fedele.
11 – tompított fényszóró állító (Lásd 

«Világítási műszaki vezérlő modul és 
első lámpák beállítása» c. fejezetet).

12 – csomagtérfedél nyitó kapcsoló 
(a magasabb felszereltségi változat-
nál) (lásd a «Csomagtér fedél» c. fe-
jezetet).

13 – motorháztető zárjának működ-
tető karja (lásd a «motorháztető» fe-
jezetet).

14 – kuplung pedál (a kézi váltós 
deisgn kivitelnél).

15 – kormányoszlop dőlésállító kar 
(a magasabb felszereltségi változat-
nál) (lásd a «kormány»).

16 – fékpedál.
17 – gázpedáll.
18 – sebességváltó kar. (A mechani-

kus váltó helyett a magasabb felsze-
reltségi változatnál automata váltó 
van beépítve. A váltókarról további 
részletek a «Váltókar kézi váltónál» 
és a «Váltókar automata váltónál» c. 
fejezetben olvasható.



30а. ábra  Műszerek és vezérlők (a magasabb felszereltségi változatban)
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30b. ábra  Műszerek és vezérlők (a magasabb felszereltségi változatban)
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19 – kézifékkar. A kar felhúzása-
kor a hátsó fékek lépnek működésbe. 
A kar eredeti helyzetébe a kar végén 
lévő gomb megnyomásával és nyom-
va tartásával, és a kar leengedésével 
tér vissza.

FIGYELEM!
A fékbetétek beragadásának és a 

dobokra fagyásának elkerülésére 
(főként tavasszal és ősszel) ne par-
koljon hosszú ideig behúzott kézi-
fékkel.

Figyelmeztetés
Ha rendkívüli körülmények között 

vezetés közben kell a kéziféket hasz-
nálnia, akkor ne húzza meg nagyon, 
és folyamatosan tartsa a karon lévő 
gombot benyomva. Különben a hát-
só kerekek megállhatnak, és a jármű 
megcsúszhat.

20 – elülső ülésfűtés kapcsoló gomb 
(a magasabb felszereltségi változat-
nál) (Lásd az «Ülések» fejezetet).

21 – szivargyújtó és elektromos alj-
zat (a magasabb felszereltségi válto-
zatnál) (Lásd az «Aljzat további villa-
mos berendezések csatlakoztatására» 
c. fejezetet).

22 – szélvédő elektromos fűtésének 
kapcsolója (a magasabb felszereltsé-
gi változatnál)

(lásd a «Szellőzési és fűtési módok» 
c. fejezetet).

23 – elektronikus stabilitás szabály-
zó kapcsoló (a magasabb felszereltsé-
gi változatnál). A motor indítása után 
az elektronikus stabilitásszabályzás 
(ESC) és a megcsúszásvédelem funk-
ciói automatikusan aktiválódnak. 
Ezen funkciók kikacsolásához nyom-
ja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót 
2-3 mp-ig. Ekkor az ESC OFF LED-je 
világítani kezd a  műszercsoportban 
(lásd a «Műszercsoport» c. fejezetet)- 
A funkciót csak 50 km/h sebesség alatt 
lehet kikapcsolni. A funkciók a gomb 
ismételt megnyomásával visszatér-
nek.
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MŰSZERCSOPORT

1 – fordulatszámmérő. A motor 
tengelyének forgási sebességét jelzi 
(x1000 perc-1).

A fordulatszámmérő piros sávja ma-
gas motorfordulatra figyelmeztet. A 
motorkárok elkerülése érdekében ma-
ximum fordulatát elektronikus mot-
orvezérlési program korlátozza. Kb. 
6200 perc-1 fordulat felett az üzem-
anyag ellátást korlátozza. Az esetleges 
motorleállás vagy füstölés ebben az 
esetben nem jelent hibát. A fordulat-
szám csökkentése után az üzemanyag 
ellátás visszatér.

Ne hagyja azt sem, hogy a motor 800 
perc-1 alatti fordulaton működjön in-
dulás és vezetés közben.

FIGYELEM!
A motor működtetése tilos 6200 /

perc-1 felett és 800 /perc-1 alatt.

2 – «Motor» LED-lámpa. A gyújtás 
bekapcsolásakor narancsszínben vilá-
gít, majd a motor indítása után kial-
szik.

Járó motornál a jelzés világítása nem 
jelenti azt, hogy a motort azonnal le 
kell állítani, mert a vezérlés tartalék 

üzemmódot alkalmaz, amikor a mo-
tort a normális körülményekhez kö-
zeli állapotban még hagyja működni.

FIGYELEM!
Azonban a hiba okát a lehető leg-

rövidebb időn belül ki kell javítani 
egy tanúsított szervizben.

3 – balra kanyarodás LED jelzőlám-

pája. Zölden villog, amikor a balra 
kanyarodás irányjelzői be vannak 
kapcsolva.

4 – olajnyomás figyelmeztető jelzé-
se. A gyújtás bekapcsolásakor pirosan 
világít, majd a motor indítása után ki-
alszik.

Járó motornál a világító LED jelzés 
és a szaggatott hangjelzés figyelmez-

31. ábra  Műszercsoport
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tet a nyomás hiányára a motor kenési 
rendszerében.

FIGYELEM!
Ha járó motornál világít az olaj-

nyomás figyelmeztető jelzése, akkor 
azonnal álljon le a járművel a köz-
lekedési szabályok és lehetőségek 
figyelembe vételével, állítsa le a mo-
tort és forduljon tanúsított LADA 
szervizhez a hiba felfedésére, mert 
a kenési rendszer elégtelen nyomása 
motorhibát eredményez.

5 – blokkolásgátló rendszer visz-
szajelző LED-lámpája (a magasabb 
felszereltségi változatnál). A gyújtás 
bekapcsolásakor narancsszínben vi-
lágít, majd az ABS önteszt után (kb. 3 
mp) kialszik.

FIGYELEM!
A LED-jelzés világítása minden 

más esetben hibára utal, amelyet ta-
núsított szervizben kell kijavítani.

6 – Indításgátló LED. Narancs-szín-
ben világít, jelzi az indításgátló állapo-
tát és a jármű védelmi módját (lásd az 
indításgátló* c. fejezetet).

7 – hűtőfolyadék hőmérsékleti ri-
asztása. A gyújtás bekapcsolásakor 
automatikusan pirosan világít 2 mp-

ig a kijelző megfelelő állapotának iga-
zolására. Ha nem világít a figyelmez-
tető jelző, vagy később szakaszosan 
működik, akkor ez azt jelenti, hogy a 
hűtőkör ellenőrzése szükséges.

Ne üzemeltesse a járművet világító, 
villogó kijelző esetén. A hűtőfolyadék 
magas hőmérsékletét (115°C felett) fo-
lyamatos piros fénnyel jelzi, és rövid 
ideig szakaszos hangjelzést ad. A hő-
mérséklet fényjelzésének szakaszos 
működése a hűtőfolyadék hőmérsék-
letérzékelő körének hibáját jelzi. Túl-
melegedett motort ne üzemeltessen.

FIGYELEM!
Tilos a jáművet túlmelegedett mo-

torral üzemeltetni. A járművet tanú-
sított szervizbe kell vinni a motor 
túlmelegedésének kivizsgálására.

8 – Fékhiba» LED. A gyújtás bekap-
csolásakor pirosan világít kb. 2 mp-ig, 
majd az ABS önteszt után kialszik (a 
magasabb felszereltségi változatnál). 
A LED jelzés villogása behúzott ké-
ziféket jelez. Folyamatosan világító 
LED jelzés a fékfolyadék tartálybeli 
alacsony szintjét, vagy az ABS elekt-
ronikus fékerő-elosztó rendszer hi-
báját jelzi. (Ebben az esetben az ABS 
jelzéssel együtt világít.)

Járó motornál a kijelző működésé-
hez rövid, szakaszos kürt hangjelzés 
is társul

Figyelmeztetés
Tilos a jáművet folyamatosan vi-

lágító LED kijelzővel üzemeltetni. 
Ebben az esetben keressen fel egy 
tanúsított szervizt.

9 – jobboldali irányjelző LED. 
Ez zölden villog, amikor a jobbra ka-

nyarodás irányjelzői be vannak kap-
csolva.

10 – akkumulátor töltésjelző LED.
A gyújtás bekapcsolásakor pirosan 

világít, majd a motor indítása után 
kialszik.

Járó motornál a világító kijelző és 
a szaggatott kürt hangjelzés a tápfe-
szültség rendellenességét, és az akku-
mulátor töltésének hibáját, alacsony 
feszültséget, a generátor ékszíjának 
szakadását vagy a generátor hibáját 
jelzi.

FIGYELEM!
Ebben az esetben keressen fel ta-

núsított kereskedést, szervizt.
11 – sebességmérő (Jelzi a jármű se-

bességét (km/h).
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12 - ESC (a magasabb felszereltsé-
gi változatnál). Az elektronikus sta-
bilitásprogram (ESC) LED-kijelzése. 
A gyújtás bekapcsolásakor a LED 
narancs-színben világít kb. 2 mp-
ig, majd az ABS-ESC önteszt után 
kialszik. A jármű vezetése során az 
elektronikus stabilitásvezérlés vagy 
a csúszásvédő funkció működésekor 
világítani kezd és másodpercenként 
2-3-szor villog. Az  ESC OFF LED- ki-
jelző az elektronikus stabilitásvezér-
lés és a csúszásvédő funkció kikap-
csolása után narancsszínben világít, 
a funkciók bekapcsolása után pedig 
kialszik.

FIGYELEM!
A LED jelzés világítása minden 

más esetben hibára utal, amelyet ta-
núsított szervizben kell kijavíttatni.

13 – O/D OFF (a magasabb felsze-
reltségi változatnál). «Over Drive» 
LED A magasabb fokozatba kapcso-
lás gátlásának jelzése az automata 
váltónál (lásd a «Vezetés automata 
váltóval» c. fejezetet »). Narancs szín-
ben világít.

14 – országúti fény (reflektor) visz-
szajelző lámpa. Az országúti fény (re-

flektor) bekapcsolásakor kék színnel 
világít.

15 – hátsó ködlámpa visszajelző 
lámpa. Narancsszínben világít a hát-
só ködlámpák bekapcsolásakor.

16 – tompított fényszóró visszajel-
ző lámpa. A tompított fény bekapcso-
lásakor zöld színnel világít.

17 – első ködlámpa visszajelző lám-
pa (a magasabb felszereltségi válto-
zatnál). Zöld színben világít az első 
ködlámpák bekapcsolásakor.

18 – útszámláló gombja, napi 
km-számláló nullázó gombja, és idő-
korrekciós mód gombja.

A kijelző napi km-számláló állásá-
ban a napi km-számláló nullázásá-
hoz nyomja meg és tartsa lenyomva a 
gombot 2 mp-ig.

Óra beállítása

Az óra beállítási módot a teljes 
km-számláló kijelzésben a műszer-
csoport előlapján lévő gombot 2 mp-
ig nyomva éri el. Az időt a p (perc 
módosítás) és q (óra módosítás) gom-
bok segítségével módosíthatja a jobb 
oldali kormánykapcsolón. Az óravál-
tási módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot a műszeregység elején 
vagy nyomja meg a kormánykapcso-
lót több mint 5 másodpercre.

FIGYELEM!
Ne forgassa a gombot!
19 – LCD kijelző lásd az «LCD kijel-

ző» c. fejezetet).
20 – ajtó figyelmeztető jelző. Ez pi-

rosan világít, h a vezető ajtaja, vagy (a 
magasabb felszereltségi változatnál) 
bármelyik utasajtó nyitva van.

21 – figyelmeztetés az üzem-
anyag-tartalékra. Narancsszínben 
világít, ha a motor megfelelő üzeme 
érdekében tankolni kell.

Az üzemanyag-tartalékkal kapcso-
latos figyelmeztetés kettő vagy keve-
sebb vonallal világít az üzemanyag 
szintjelzőjén. A LED-fényjelzéshez 
szaggatott hangjelzés társul (kettő is-
mételt be - ki kapcsolás egyenként 0,5 
mp-ig).

A figyelmeztetés és a szintjelzés 
«üres» jelzése egyidejű világítása az 
üzemanyag szintérzékelő körének hi-
báját jelzi.

22 – gumiabroncsok nyomás-csök-
kenésének jelzése (a magasabb 
felszereltségi változatnál) A gumi-
abroncsok nyomáscsökkenésekor na-
rancsszín-ben világít.
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23 – figyelmeztetés az elektromos 
szervokormányra. A gyújtás bekap-
csolásakor narancsszínben világít, 
majd a motor indítása után kialszik.

FIGYELEM!
A jelzés világítása minden más 

esetben hibára utal, amelyet tanúsí-
tott szervizben kell kijavíttatni.

24 – biztonsági öv figyelmeztetés (a 
magasabb felszereltségi változatnál).

A gyújtás bekapcsolásakor pirosan 
világít, ha a biztonsági övek nincse-
nek bekapcsolva. Ha a jármű sebessé-
ge 10 km/h felett van, akkor a bekap-
csolt fényjelzéshez azonnal szaggatott 
hangjelzés társul; 10 km/h alatt a hang-
jelzés 60 mp folyamatos vezetés után 
szólal meg

Figyelmeztetés
Vezetéskor figyeljen rá, hogy be-

csatolja a biztonsági övét, és ne szál-
lítson utasokat becsatolatlan övvel!

25 – sebességváltó hibájának jelzé-
se (a magasabb felszereltségi válto-
zatnál).

26 – légzsák visszajelző (a maga-
sabb felszereltségi változatnál). A 

gyújtás bekapcsolásakor narancsszín-
ben világít, majd az FSR (tűzvédelmi) 
önteszt után (kb. 3 mp) kialszik. Ami-
kor ráadja a gyújtást és a visszajelző 
nem világít az önteszt során, az a 
légzsákrendszer hibájára utal. Ebben 
az esetben keressen fel egy tanúsított 
szervizt, amint lehet.

FIGYELEM!
A visszajelző fény világítása min-

den más esetben hibára utal, amelyet 
tanúsított szervizben kell kijavíttat-
ni.

27 – vészjelző gomb (vészvillogó). 
A vészvillogó megnyomása esetén pi-
rosan villog.

A műszercsoportnak van egy ön-
tesztelő üzemmódja. Az öntesztelő 
mód aktiválásához nyomja meg az 
útiszámláló kapcsológombját, majd 
adja rá a gyújtást a gomb elengedése 
nélkül (a motort nem elindítva).

A gyújtás bekapcsolása után a jel-
zőműszerek mutatói (fordulat- és se-
bességmérő) a nullától a maximum 
értékekig mozognak (négyszer), mi-
közben a folyadékkristályos kijelzőn 
(LCD) minden szegmens ki van vilá-
gítva, és az összes, a műszercsoport 
mikrovezérlése által vezérelt figyel-

meztető jelzés bekapcsol.
A magasabb felszereltségi változat-

nál, ahol a műszercsoport nem jelzi 
külön a külső hőmérsékletet:

- túlzott igénybevétel kijelzése, ABS, 
sebességváltó hibája, abroncs hibája, 
nem becsukott ajtók.

A magasabb felszereltségi változat-
nál, ahol a műszercsoportban van út-
számlálás és kijelzi a külső hőmérsék-
lete:

- országúti fény, tompított, ESC OFF.
Ha az önteszt módban megnyomja 

az útszámláló gombját, akkor az LCD 
kijelzi a műszercsoport szoftver szá-
mát az LCD legfelső sorában, illetve a 
műszercsoport számát a középső sor-
ban. Az önteszt mód az indulása után 
25 mp-vel megáll, vagy akkor, amikor 
a sebesség vagy a motortengely fordu-
latszáma jelzése megjelenik.
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FOLYADÉKKRISTÁLYOS KIJELZŐ 
(LCD)

Numerikus kijelző:
- a felső sor a jelenlegi időt vagy (a 

magasabb felszereltségi változatnál) 
a sebességváltásra figyelmeztető kijel-
zést, illetve az automata váltó kijelzé-
sét mutatja;

- a középső sor választhatóan a teljes 
km-t vagy a napi futást;

- az alsó sor (a magasabb felszereltsé-
gi változatnál) a külső hőmérsékletet 
vagy az úti-számláló számítógép funk-
cióit mutatja.

A grafikus kijelző mutatja az üzem-
anyagszintet. Az üzemanyag-tartalék 
jelzésének világítása és a hangjelzés 
jelzi, hogy a motor szabályos működé-
se érdekében tankolni kell.

FIGYELEM!
Soha ne hagyja az üzemanyagot ki-

fogyni! Ez rendkívüli helyzetet okoz-
hat az úton, mert járműve leállása 
váratlan esemény a többi közlekedő 
számára.

LCD kijelzések a «Standard» és  «Norm» felszereltségnél

LCD kijelző leolvasási mód
LCD kijelzés

minimum maximum

Megtett távolság, km

Megtett napi távolság, km

Jelenlegi idő, óra : perc

Autó rendszerfeszültség, V

Jelenlegi üzemanyag-fogyasztás, l/100 km

Átlagos üzemanyag-fogyasztás, l/100 km

Az üzemanyaggal megtehető hátralévő távol-
ság, km

Automata váltó működése

Üzemanyagszint

LCD kijelzések a «Luxe» felszereltségnél

LCD kijelző leolvasási mód
LCD kijelzés

minimum maximum

Megtett távolság, km

Megtett napi távolság, km

Átlagsebesség, km/h
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LCD kijelzések a «Luxe» felszereltségnél (folyt.)

LCD kijelző leolvasási mód
LCD kijelzés

minimum maximum

Jelenlegi idő, óra:perc

Utazási idő, óra:perc

Sebességváltás esedékes

Autó rendszerfeszültség, V

Jelenlegi üzemanyag-fogyasztás, l/100 km

Átlagos üzemanyag-fogyasztás, l/100 km

Elfogyasztott üzemanyag, l

Sebességváltás esedékes hangjelzése be / ki

Az üzemanyaggal megtehető hátralévő 
távolság, km

Automata váltó működése

Üzemanyagszint

Külső hőmérséklet, °C
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ÚTKOMPUTER VEZÉRLÉSE 
(a magasabb felszereltségi változatnál)
Az útkomputer vezérlőgombjai az 

ablaktörlő-vezérlő karon találhatóak, 
és ezeket a 32. ábra mutatja.

1.  gomb  -  útkomputer leolvasá-
sai-nak nullázása, sebességváltás ese-
dékes hangjelzése be / ki.

2. gomb (a felfelé mutató nyíl gom-
bot megnyomva) - az útkomputer 
funkciói választási módjait «folyama-
tosan ismétlődve» kapcsolja előre, az 
időbeállítás módban a perceket állítja.

2. gomb (a lefelé mutató nyíl gom-
bot megnyomva) - az útkomputer 
funkciói választási módjait «folyama-
tosan ismétlődve» kapcsolja vissza-
felé, az időbeállítás módban az órát 
állítja

VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐMODULJA 
ÉS A TOMPÍTOTT FÉNY SZA-

BÁLYZÁSA

A külső világítás kapcsolójának 
(ELS) (1) (33. ábra) három rögzített 
állása van (vagy négy - a magasabb 
felszereltségi változatnál):

О – ha a motor nem jár, akkor a kül-
ső lámpák le vannak kapcsolva; ha a 
motor jár, akkor a nappali menetfény 
(DLR) be van kapcsolva;

 – a hátsó lámpák és a nappali me-
netfény be vannak kapcsolva;

 – a hátsó lámpák és a tompított 
vagy országúti fényszóró van bekap-

csolva, a világításkapcsoló kar állásá-
tól függően (lásd «Világításkapcsoló 
kar»).

 – a magasabb felszereltségi vál-
tozatnál ebben az állásban a hátsó 
lámpák és a tompított fényszóró au-
tomatikusan kapcsolnak be és ki, a 
külső világítástól függően. A fényér-
zékelő az esőérzékelővel van össze-
építve a szélvédőn a visszapillantó 
tükör mögött.

A külső világítás automata vezérlé-
se (világítási rendszer) lehetővé teszi 
a hátsó világítás és a tompított fény be 
és kikapcsolását a külső megvilágítás 
erősségétől függően. Pl. alkonyatkor, 

32. ábra  Útkomputer vezérlőgombok 
(a magasabb felszereltségi változatnál)

33. ábra  Világítási műszaki vezérlő 
modul és tompított fény állítása



44

alagútba vagy garázsba belépéskor. 
A világítási rendszer csak bekapcsolt 
gyújtás mellett működik. Ne feledje, 
hogy ha ez a világítási rendszer mű-
ködik, akkor nem lehet az országúti 
fényszórót hosszabb ideig bekapcsol-
ni. Az országúti fényszóró hosszabb 
idejű bekapcsolásához először az ELS 
kapcsolót a «Tompított fényszóró» ál-
lásba kell tennie.

Figyelmeztetés
Előfordulhat, hogy a külső vilá-

gítást az automata vezérlés nem a 
biztonsági előírásoknak megfele-
lő pillanatban kapcsolja be. Ezért a 
rendszer használata nem mentesíti a 
vezetőt a biztonsági előírások és köz-
lekedési szabályok betartása alól.

Tompított fény állítókapcsolója
Mielőtt a járművet bekapcsolt tom-

pított fénnyel üzemeltetné, figyeljen 
rá, hogy a tompított fény állítókarjá-
nak (3) állása megfeleljen a jármű ter-
helésének.

0 – vezető vagy vezető + első utas;
1 – vezető + teher a csomagtartóban;
2 – dvezető + 4 utas;
3 – vezető + 4 utas + teher a csomag-

tartóban.

Szükség esetén a karral állítsa be 
a tompított fényt úgy, hogy a kar a 
jármű terhelésének megfelelő pontra 
mutasson.

Ha az elektromos állító kart a jel-
zéseken kívüli pontra állítja, előfor-
dulhat, hogy a bal és jobb oldali első 
lámpák tompított fénye aszinkron be-
állítású lesz, de ez nem hiba.

Figyelmeztetés
A fénysugár dőlésszöge helyes 

beállításakor kevésbé vakítja el a 
szembe haladó vezetőket.

Ne állítsa a kart az óramutató járá-
sával ellentétesen beállított végpont-
ra, mert gyenge lesz az út megvilágí-
tása.

Hátsó ködlámpa kapcsolója. A köd-
lámpákat a gombbal (2) kapcsolhatja 
be. A gomb ismételt megnyomása ki-
kapcsolja a ködlámpákat.

Első ködlámpák kapcsolója (a ma-
gasabb felszereltségi változatnál). A 
ködlámpák bekapcsolásához nyomja 
meg a kapcsolót (4) bekapcsolt hát-
só világítás mellett. A gomb ismételt 
megnyomása kikapcsolja a ködlám-
pákat.

Figyelmeztetés
Ha ködfény vagy ködlámpák hasz-

nálatát igénylő körülmények között 
vezet úgy, hogy a külső világítás au-
tomata vezérlése be van kapcsolva 
(a külső világítás kapcsolója a  
állásban van – a magasabb felsze-
reltségi változatnál) a külső világítás 
kapcsolóját a  vagy  állásba 
kell tenni.
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IRÁNYJELZŐ KAR

I (34. ábra) – semleges állás. Az első 
lámpa belső lámpakapcsolóval törté-
nő bekapcsolásakor a tompított fény 
van bekapcsolva.

II – a bal irányjelzők vannak bekap-
csolva. Nem rögzített állás.

III – a bal irányjelzők vannak bekap-
csolva. Rögzített állás.

IV – a jobb irányjelzők vannak be-
kapcsolva. Nem rögzített állás.

V – a jobb irányjelzők vannak bekap-
csolva. Rögzített állás.

VI – húzni, fényjelzés. A távolsági 
fényszóró be van kapcsolva a külső 
világítási kapcsoló állásától függetle-
nül. Nem rögzített állás.

VII – nyomni, a távolsági fényszóró 
be van kapcsolva, ha az első lámpa a 
külső lámpakapcsolóval van bekap-
csolva. Rögzített állás.

ABLAKTÖRLŐ KAR

Az ablaktörlőlapátokat a gyújtás-
kulcs  I. állásba fordítása kapcsolja be.

I (35. ábra) – semleges állás. Az ab-
laktörlők és mosók ki vannak kap-
csolva.

II – az ablaktörlők szakaszos műkö-
dése be van kapcsolva. Nem rögzített 
állás.

III – az ablaktörlők szakaszos mű-
ködése be van kapcsolva. Rögzített 
állás.

IV – az ablaktörlők lassú működése 
be van kapcsolva. Rögzített állás.

V – az ablaktörlők gyors működése
be van kapcsolva. Rögzített állás.
VI – húzni, az ablakmosó be van 

kapcsolva. Nem rögzített állás.

VII – nyomni, a hátsó ablaktörlő be 
van kapcsolva. Rögzített állás.

VIII – nyomni, hátsó ablaktörlő és 
mosó be vannak kapcsolva. Nem 
rögzített állás.

A szakaszos üzemben az ablaktörlő 
néhány mp-ként mozog állandó gya-
korisággal, a szélvédőn lévő cseppek 
számától függetlenül.

A magasabb felszereltségi változat-
nál a jármű el van látva az ablaktör-
lő automatikus vezérlőrendszerével 
(tisztítórendszer), amely lehetővé te-
szi az ablaktörlő automatikus be- és- 
kikapcsolását attól függően, hogy ér-
zékel-e esőcseppeket a szélvédőn.

A törlőrendszer csak bekapcsolt 
gyújtás mellett működik. A törlőre-
ndszer aktiválásához kapcsolja át az 

34. ábra Irányjelző kar 35. ábra  Ablaktörlő kar
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esőérzékelő kapcsolót (1) (lásd 36. 
ábra), amely a visszapillantó tükör 
mögött van, a 0 állásból bármely, 1 és 
4*, közötti állásba, az ablaktörlő karját 
pedig a III állásba (szakaszos műkö-
dés). Ekkor a törlőlapátok egyszer tö-
rölnek, majd ezután a szélvédőn lévő 
esőcseppek számától függően lesznek 
be- és kikapcsolva.

Ha a törlőrendszer már aktiválva 
van, akkor a gyújtás bekapcsolásakor 
a lapátok egyszer törölnek, és a törlő-
rendszer üzemben van.

Hiba észlelése esetén a törlőrend-
szer automatikusan «kézi» vezérlésre 
áll át.

Az automatikus törlőrendszer inak-
tiválásához és a «kézi» vezérlésbe 
kapcsoláshoz állítsa az esőérzékelőt 
a 0 állásba (bal szélső állás). Ekkor a 
szabályzókar kézzel megfelelő hely-
zetbe mozdítása vezérli a törlést.

A gyújtás lekapcsolása megállítja a 
törlést. A lapátok a várakozási hely-
zetbe kerülnek.

Ha a gyújtás kikapcsolása előtt a la-
pátok egy módban, állandó törlési se-
bességgel mozogtak, akkor a gyújtás 
kikapcsolásakor előfordulhat, hogy 
a lapátok nem a várakozási helyzet-
ben állnak meg. A lapátok várakozási 
helyzetbe hozásához tegye az ablak-
törlő kart az I vagy III állásba max. 30 
mp-el a gyújtás elvétele után.

A szennyeződés, sólerakódás vagy 
útburkolatrészecskék eltávolítására 
rendszeresen törölje át a lapátokat és 
ablakokat mosófolyadékkal. A szélvé-
dőn megtapadó zsír, viasz, rovarok 
stb. a lapátok rendellenes működését 
és elkenődések megjelenését okozhat-
ja.  Ha a mosófolyadék nem távolítja 
el az elkenődéseket, akkor az ablak 
külsejét és a lapátokat tisztítsa meg 
speciális mosószerrel és puha ruhá-
val. A tisztítás után az ablakot és a 
lapátokat mossa le vízzel.

Figyelem!
1. Nyitott motorháztetőnél ne indít-

sa el az ablaktörlőt, mert károsodhat.
2. Száraz szélvédőn ne indítsa el 

az ablaktörlőt. Ekkor karcolások 
keletkezhetnek az üvegen, vagy a 
lapátok károsodhatnak. Száraz szél-
védőt először mindig az ablakmosó-
val mossa le, mielőtt bekapcsolná a 
lapátokat.

3. Ha a lapátok ráfagytak a szélvé-
dőre, akkor a lapátok bekapcsolása 
előtt kapcsolja be a szélvédőfűtést 
(lásd a «Szellőzési és fűtési mó-
dok» c. részt). A szélvédőre fagyott 
lapátok bekapcsolása károsíthatja a 
lapátok gumiját.

4. Ne tisztítsa a lapátokat benzin-
nel vagy oldószerrel, mert károsodni 
fognak. 

*  Az esőérzékelő érzékenységét négy lépés-
ben lehet beállítani. A legnagyobb érzékenység 
az óramutató járása irányában a jobb szélső  4. 
állás.



47

ESŐ- ÉS FÉNYÉRZÉKELŐK

A magasabb felszereltségi változatú 
járművek összeépített fény- és esőér-
zékelővel vannak ellátva a szélvédőn 
a visszapillantó tükör mögött (36. 
ábra).

FIGYELEM!
Az ablaktörlő és a külső világítás 

automatikus vezérlőrendszereinek 
helyes működéséhez mindig tartsa 
tisztán a szélvédőt az «eső- és fé-
nyérzékelő» területén, rendszeresen 
ellenőrizze az ablaktörlő lapátok ál-
lapotát.

Az ablaktörlő automatikus vezérlése

A magasabb felszereltségi változat-
nál a jármű el van látva az ablaktör-
lő automatikus vezérlőrendszerével 
(tisztítórendszer), amely lehetővé te-
szi az ablaktörlő automatikus be- és 
kikapcsolását attól függően, hogy ér-
zékel-e esőcseppeket a szélvédőn.

FIGYELEM!
Javasoljuk, hogy az ablaktörlő au-

tomatikus vezérlőrendszerét csak 
esős időjárás esetén használja, mivel 
a rendszer érzékeny a szennyeződé-

sekre, ködre, hóra, útszóró sóra, és 
ezek akkor is beindíthatják a rend-
szert, ha az ablakok szárazak.

A törlőrendszer csak bekapcsolt 
gyújtás mellett működik.

A törlőrendszer aktiválásához kap-
csolja át az esőérzékelő kapcsolót 
1 (lásd 36. ábra), amely a visszapil-
lantó tükör mögött van, a 0 állásból 
bármely, 1 és 4, közötti állásba, az 
ablaktörlő karját pedig a III állásba 
(szakaszos működés). Ekkor a törlőla-
pátok egyszer törölnek, majd ezután a 
szélvédőn lévő esőcseppek számától 
függően lesznek be- és kikapcsolva.

Ha a törlőrendszer már aktiválva 
van, akkor a gyújtás bekapcsolásakor 

a lapátok egyszer törölnek, és a törlő-
rendszer üzemben van.

Hiba észlelése esetén a törlőrend-
szer automatikusan «kézi» vezérlésre 
áll át.

Az automatikus törlőrendszer inak-
tiválásához és a «kézi» vezérlésbe 
kapcsoláshoz állítsa az esőérzékelőt 
a 0 állásba (bal szélső állás). Ekkor a 
szabályzókar kézzel megfelelő hely-
zetbe mozdítása vezérli a törlést.

A gyújtás lekapcsolása megállítja a 
törlést. A lapátok a várakozási hely-
zetbe kerülnek.

Ha a gyújtás kikapcsolása előtt a la-
pátok egy módban, állandó törlési se-
bességgel mozogtak, akkor a gyújtás  
kikapcsolásakor előfordulhat, hogy 
a lapátok nem a várakozási helyzet-
ben állnak meg. A lapátok várakozási 
helyzetbe hozásához tegye az ablak-
törlő kart az I vagy III állásba max. 
30 mp-cel a gyújtás elvétele után. 
A szennyeződés, sólerakódás vagy 
útburkolatrészecskék eltávolítására 
rendszeresen törölje át a lapátokat és 
ablakokat mosófolyadékkal. A szélvé-

* Az esőérzékelő érzékenységét négy lépés-
ben lehet beállítani. A legnagyobb érzékenység 
az óramutató járása irányában a jobb szélső 4. 
állás.

36. ábra  Eső- és fényérzékelő
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dőn megtapadó zsír, viasz, rovarok 
stb. a lapátok rendellenes működését 
és elkenődések megjelenését okozhat-
ja. Ha a mosófolyadék nem távolítja el 
az elkenődéseket, akkor az ablak kül-
sejét és a lapátokat tisztítsa meg spe-
ciális mosószerrel és puha ruhával. A 
tisztítás után az ablakot és a lapátokat 
mossa le vízzel..

FIGYELEM!
1. Nyitott motorháztetőnél ne indít-

sa el az ablaktörlőt, mert károsodhat.
2. Száraz szélvédőn ne indítsa el 

az ablaktörlőt. Ekkor karcolások 
keletkezhetnek az üvegen, vagy a 
lapátok károsodhatnak. Száraz szél-
védőt először mindig az ablakmosó-
val mossa le, mielőtt bekapcsolná a 
lapátokat.

3. Ha a lapátok ráfagytak a szélvé-
dőre, akkor a lapátok bekapcsolása 
előtt kapcsolja be a szélvédőfűtést (a 
magasabb felszereltségi változatnál, 
lásd a «Szellőzési és fűtési módok» 
c. részt), és győződjön meg arról, 
hogy a lapátok kiolvadtak.

A szélvédőre fagyott lapátok be-
kapcsolása károsíthatja a lapátok 
gumiját, és idő előtt elkophat az ab-
laktörlők hajtószerkezete.

4. Ne tisztítsa a lapátokat benzin-
nel vagy oldószerrel, mert károsodni 
fognak.
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GYÚJTÁSKAPCSOLÓ

0 (37. ábra) - lekapcsolva. Rögzített 
állás. A kulcs nincs kivéve.

Kivett kulcsnál működik a mecha-
nikus lopásvédő zár. A kormányrúd 
teljes zárásához forgassa a kormány-
kereket kattanásig jobbra vagy balra.

A mechanikus lopásvédő zár kikap-
csolásához tegye a kulcsot a gyújtás-
kapcsolóba, kissé forgassa el a kor-
mányt jobbra és balra, és fordítsa a 
kulcsot az I. állásba.

I – gyújtás. Rögzített állás. A kulcs 
nincs kivéve.

II – - indító. Nem rögzített állás. A 
kulcs automatikusan visszatér az I. 
állásba. A kulcs nincs kivéve.

FIGYELEM!
Tíz mp-nél tovább ne tartsa a kul-

csot a II. állásban.
A gyújtáskapcsoló újraindítás elle-

ni reteszelést tartalmaz, amely meg-
akadályozza a kulcs ismételt elfor-
gatását az I «Gyújtás» állásból a II 
«Indítás» állásba.

A kulcs ismételt elforgatásához az 
I «Gyújtás» állásból a II «Indítás» 
állásba először a 0 «Ki» állásba kell 
forgatnia, majd próbálja újra.

Figyelmeztetés
Kifejezetten tilos a gyújtás lekap-

csolása és a kulcs kivétele a kapcso-
lóból vezetés közben – ettől a fékpe-
dál fékereje hirtelen lecsökken és a 
kormányzár záródik.

Ha a gyújtás ki van kapcsolva és 
a kulcs a gyújtáskapcsolóban van, 
akkor a vezető ajtajának nyitása-
kor szaggatott hangjelzés hallatszik, 

amely arra figyelmeztet, hogy a kul-
csot a gyújtáskapcsolóban felejtette.

Ha a gyújtás ki van kapcsolva, és a 
kulcs ki van véve a gyújtáskapcsoló-
ból, de a külső világítás be van kap-
csolva, akkor a vezető ajtaja nyitá-
sakor két szaggatott hang hallatszik 
figyelmeztetésül, hogy a külső világí-
tás be van kapcsolva.

37. ábra  Gyújtáskapcsoló
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A MECHANIKUS 
SEBESSÉGVÁLTÓ VÁLTÓKARJA

A mechanikus sebességváltó váltási 
ábrája a váltókar tetején van (38. ábra):

1, 2, 3, 4, 5 – első, második, harma-
dik, negyedik és ötödik fokozat;

R – hátramenet.
Üres állás – a 3. és 4. fokozat között.
A motor indítása előtt ügyeljen 

arra, hogy a váltókar üresben legyen.
A hátramenethez állítsa meg a jár-

művet, nyomja ki a kuplungpedált és 
min. 3 mp szünetet tartva tolja a váltó-
kart az üres állásból ütközésig jobbra, 
majd húzza a jármű hátulja felé.   

Ha nem sikerül hátrameneti foko-
zatba tennie, akkor állítsa vissza a 
kart üresbe, engedje fel a kuplungpe-
dált, majd ismét nyomja ki, és most 
próbálja meg hátrameneti fokozatba 
tenni.

Sebességváltáskor figyeljen rá, hogy 
a kuplung teljesen ki legyen emelve, 
ehhez a kuplungpedált ütközésig 
be kell nyomni. Ellenkező esetben 
probléma lehet sebességváltáskor, 
és fokozottan kophatnak a szinkron-
gyűrűk.

Az előremenő fokozatokba a rajz 
szerint váltson, a váltókar erőltetése 
nélkül.

FIGYELEM!
Csak a jármű teljes megállása után 

kapcsoljon hátramenetbe. 
Hátramenetet csak álló járműnél, 

min. 3 mp-el a kuplungpedál lenyo-
mása után kapcsoljon.

Vezetéskor ne tartsa karját a váltó-
kar gombján, mert ez a váltó részei-
nek károsodást és idő előtt kopását 
okozhatja (ne fejtsen ki erőt a váltó-
kar gombjára).

38. ábra  Mechanikus sebességváltó 
váltókarja
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AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ 
VÁLTÓKARJA 

(a magasabb felszereltségi változatnál)

Az automata sebességváltó (A/T) 
váltása a váltókar hosszirányban tör-
ténő mozgatásával történik (39a. ábra) 
a kívánt haladási irány szerint. A kar 
R, N, D, 2 állásból való kioldásához 
nyomja meg az 1 kioldó gombot a vál-
tókaron. A kar P állásból való kioldá-
sához kapcsolja be a gyújtást, nyomja 
meg a fékpedált, és nyomja meg az 1 
kioldó gombot a váltókaron. A kar N 
állásból D állásba és vissza, valamint 
az 1 állásból a 2-be és tovább a D-be 
mozgatásakor ne nyomja meg az 1 
kioldó gombot. A kiválasztott mód 
megjelenik az LCD kijelzőn a műszer-
csoportban. A váltókar állásjelzése, 
amely a kar melletti dekoratív szegé-
lyen van, csak tájékoztató jellegű, és 
vezetéskor nem használjuk.

A gázpedál 2 és a fékpedál 1 a 39b. 
ábrán látható. Automatikus sebesség-
váltó esetén nincs kuplungpedál. 

A kar állása:
P (parkolás) állásban nem gurul el a 

jármű parkoláskor vagy a motor indí-
tásakor. Ekkor lehet a rögzítőféket be 
és kikapcsolni.

R (hátramenet) - hátrameneti foko-
zat. Ezt csak a jármű álló helyzetében, 
a motor üresjáratában lehet kapcsolni.

N (üres fokozat) a motor indítására 
szolgál parkoláskor, behúzott kézifék 
mellett. Ezen felül ebben a karállás-
ban lehet a motort indítani, ha hirte-
len leáll vezetés közben, de a kézifék 
használata nélkül.

FIGYELEM!
Ha vezetés közben a váltókart vé-

letlenül az N állásba teszi, akkor 
hagyja a motor fordulatszámát lees-
ni a D mód kapcsolása előtt (ezt az 1 
kioldó gomb megnyomása nélkül le-

het kapcsolni, lásd: 39a. ábra), majd 
fokozza ismét a sebességet.

D (vezetés) az indulásra és az auto-
mata váltási módban történő vezetés-
re való. Ha ebben a módban szeretne 
egy kívánt sebességet elérni, például 
előzéskor, nyomja le a gázpedált. Ez-
zel fokozza a motor sebességét. Ha a 
gázpedál lenyomása elég erős, a váltó 
a jármű pillanatnyi sebességétől és a 
nyomás erősségétől függően valame-
lyik alacsonyabb fokozatba kapcsol.

2 (második fokozat) emelkedőn ha-
ladásra vagy hatékony motorfékezés-
re való.

39a. ábra Automata sebességváltó 
váltókarja

39b. ábra Pedálok automata sebes-
ségváltónál
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1 (alacsony fokozat) meredek emel-
kedőn kis sebességgel haladásra, 
vagy rossz úton haladásra (homok, 
mély sár stb.) való.  Továbbá ez a fo-
kozat adja a leghatékonyabb motorfé-
ket meredek lejtőn haladva.

O/D – «Túlhajtás» gomb. Automata 
váltóval való vezetéskor a magas fo-
kozat korlátozására használjuk.

Az automata váltóval történő veze-
tésről további részletek az «Automata 
váltóval történő vezetés jellemzői» c. 
fejezetben.

A SZELLŐZÉSI ÉS FŰTÉSREND-
SZER VEZÉRLÉSE

A magasabb felszereltségi változat-
ban a jármű vagy szellőzési és fűtés-
rendszerrel, vagy légkondicionáló 
rendszerrel szerelhető fel.

1 – ventilátor kezelőgombja.
2 – fűtés kezelőgombja.
3 – a belső keringetés gombja.
4 – levegőáramlás szabályzója.
A szellőzési és fűtésrendszer úgy 

van tervezve, hogy a szellőzési és 
fűtésrendszer szabályzóján beállított 
belső, kellemes hőmérsékletet hozza 
létre (40. ábra). A külső hőmérséklet-
nél alacsonyabb hőmérsékletet azon-
ban nem tud létrehozni.

A szellőzési és fűtésrendszer lég-
dobozában légszűrő van, hogy por, 
pollen, füst és rovarok ne kerüljenek 
be az utastérbe. A szűrő cseréjét és az 
előlapon a belépőnyílás tisztítását ta-
núsított szerviz végzi minden 15 000 
km-nél (poros utak esetén pedig ami-
kor szükséges).

Figyelmeztetés
A szellőzési és fűtésrendszer meg-

felelő, az alábbi ajánlások szerinti 
használata fokozza a közlekedés biz-
tonságát, mert az ablakokról gyorsan 
elolvad a hó és jég, eltűnik a pára.

Ne feledje - csak teljesen meleg 
motornál tisztulnak gyorsan az abla-
kok és működik hatékonyan a belső 
fűtés!

A gomb 1 célja a friss levegő sza-
bályozott bejuttatása az utastérbe. 
Amikor a kar az «1» állásban van, 
minimális légbeáramlás az utastérbe; 
és amikor a «4» állásban van, akkor 
maximális a légáramlás. Ha a kapcso-
ló a «0» állásban van, a ventilátor nem 

40. ábra Szellőzési és fűtésrendszer 
szabályozó egysége
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működik; és nem szállít friss levegőt 
az utastérbe.

FIGYELEM!

Ha zárt ablakokkal utazik, javasolt 
a fűtés- és szellőzőrendszer venti-
látorának bekapcsolása, mert ekkor 
túlnyomást hoz létre az utastérben 
(nem jut be por és szennyeződés a 
karosszéria nyílásain), és nem párá-
sodnak az ablakok.

A piros szektorban a kezelőgomb 
(2) a fűtésszabályozó terelőlap állá-
sát szabályozza, hogy az utastérben 
lévő levegő hőmérséklete megfeleljen 
a karral beállított értéknek. Minél kö-
zelebb van a kar jelzése a piros szek-
tor végéhez, annál melegebb levegő 
áramlik az utastérbe.

A belső keringetés gombja (3):  cél-
ja a friss levegő fokozott bejuttatása az 
utastérbe, amikor bal szélső állásban 

 van, és amikor jobb szélső ál-
lásban  van, akkor zárja a kül-
ső levegő bejutását  (belső keringetési 
mód). Ez nyáron, alagúton keresztül 
hajtva használható, vagy «közlekedé-
si dugóban», hogy a külső, füstgázzal 
szennyezett levegő ne jusson be az 
utastérbe, valamint akkor, ha az utas-

térben gyorsan fel szeretné melegíteni 
a levegőt.

Figyelmeztetés
A visszakeringetés csak rövid ideig 

alkalmazható, mert friss levegő hiá-
nyában az ablakok bepárásodnak.

A szabályzó (4) a légáramlás elosz-
tását szabályozza.

Ha a szabályzó (4) fehér jelzése a 
 szimbólumra mutat, akkor a le-

vegő az utastér alsó részén, a vezető 
és az utas lába körül jut be.

Ha a szabályzó (4) fehér jelzése  a 
 szimbólumra mutat, akkor a le-

vegő az utastér alsó részén, a vezető 
és az utas lába körül jut be, valamint 
a szélvédő és az első ajtó párátlanító 
fúvókáin.

Ha a szabályzó (4) fehér jelzése a 
 szimbólumra mutat, akkor a leve-

gő a szélvédő és az első ajtó párátlaní-
tó fúvókáin jut be.

Ha a szabályzó (4) fehér jelzése a  
 szimbólumra mutat, akkor a leve-

gő az utastér felső részén, az oldalsó 
és középső fúvókákon jut be a vezető-
re és az utasokra áramolva.

A szabályzó (4) bármilyen köztes 
állásba beállítható (a fentiekben is-
mertetett szimbólumok közé) a légá-

ramlás elosztásának precízebb beállí-
tásához.

A légáramlás mértékét az oldalsó fú-
vókákon (1) (41. ábra) a fúvókaterelő-
ket állítva szabályozhatjuk, akár telje-
sen be is zárva őket. A kívánt fúvóka 
nyitásához nyomja meg a terelőn a 
speciális bemélyedést. A légáramlás 
irányát a terelő forgatásával módosít-
hatja.

A fúvókaszabályozókkal (2) szabá-
lyozhatjuk a középső fúvókák légá-
ramlását, a szabályozók állásának 
beállításával akár a teljes leállításig. 
A karokkal (3) a középső fúvókákból 
érkező légáramlás irányát változtat-
hatja meg.
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41. ábra  Légáramlási irányok a terelőkön és csatornákon keresztül
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SZELLŐZÉSI ÉS FŰTÉSI MÓDOK
Utastér szellőzése

Az utastér szellőztetéséhez (fűtet-
len levegő bejuttatása) a szellőzési és 
fűtésrendszer szabályzóegységeit az 
alábbiak szerint kell beállítani:

- a gombot (2) (lásd 40. ábra) az óra-
mutató járásának irányába forgatni 
ütközésig (kék pontjelzés a szabály-
zón), a magasabb felszereltségi vál-
tozatnál pedig (lásd 42. ábra) az óra-
mutató járásával ellentétes irányba, 
a kék terület végéig balra ütközésig 
(kék pontjelzés);

- a gombot (4) a légáramlás kívánt 
iránya szerint kell beállítani;

- a fúvókákat (1 és 4) (lásd 41. ábra) 
a légáramlás kívánt iránya és ereje 
szerint kell beállítani; ehhez az (1) fú-
vókákat a fúvókákon levő terelőkkel 
kell beállítani (a kinyitáshoz nyomja 
meg a speciális bemélyedést), a (4) fú-
vókákat pedig a karokkal (2 és 3);

- a fűtésszabályozó gombot (1) (lásd 
40. ábra) a légáramlás kívánt sebessé-
géhez kell beállítani.

A párásodás megelőzése
Ha magas a levegő páratartalma, 

például esős időszakban, az autó ab-
lakai bepárásodhatnak. A szélvédő 
és az első ablakok párásodása ellen 
tegye az alábbiakat:

- a gombot (2) (lásd 40. ábra) az óra-
mutatóval ellentétes irányba forgatni 
ütközésig (piros pontjelzés a szabály-
zón), és a magasabb felszereltségi 
változatnál (lásd 42. ábra) teljesen 
ütközésig, az óramutató járásának 
irányába (piros pontjelzés); 

- a gombot (4) a  jelzésre kell ál-
lítani;

- a fúvókákat (1) (lásd 41. ábra) a 
megfelelő oldalablakokra kell irányí-
tani, a legjobban párásodó területre;

- a ventilátor kezelőgombot (1) 
(lásd 40. ábra) a párásodás mértékétől 
függően kell beállítani a megfelelő se-
bességre.

FIGYELEM!
Mosás közben ne kapcsolja be a 

légkondicionáló rendszer ventiláto-
rát (gomb (1) a «0»  állásban).

Hó és jég letisztítása az ablakokról
Hó és jég gyors letisztítása a szélvé-

dőről és az első ablakokról a szellőzé-
si és fűtésrendszer alábbi beállításával 
ajánlott:

- egy puha kefével söpörje le a havat 
és jeget az ablakokról és a szélvédő 
előtt található légbevezetésekről (az 
ablakok letisztításához nem ajánlott 
merev kaparókat használni, hogy el-
kerülje az ablakok megkarcolását);

- a gombot (2) (lásd 40. ábra) az óra-
mutatóval ellentétes irányba forgatni 
ütközésig (piros pontjelzés a szabály-
zón), és a magasabb felszereltségi 
változatnál (lásd 42. ábra) teljesen 
ütközésig, az óramutató járásának 
irányába (piros pontjelzés);

- a gombot (4) (lásd 40. ábra) a  
jelzésre kell állítani;

- a fúvókákat (1) (lásd 41. ábra) a 
megfelelő oldalablakokra kell irányí-
tani, a leginkább jeges területre;

- a fűtésszabályozó gombot (1) (lásd 
40. ábra) a légáramlás kívánt sebessé-
géhez kell beállítani
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Az utastér gyors fűtése

Az utastér gyors fűtése érdekében 
a szellőzési és fűtésrendszer szabály-
zóegységét az alábbiak szerint kell 
beállítani:

- a gombot (2) (lásd 40. ábra) az óra-
mutatóval ellentétes irányba forgatni 
ütközésig (piros pontjelzés a szabály-
zón), és a magasabb felszereltségi válto-
zatnál (lásd 42. ábra) teljesen ütközé-
sig, az óramutató járásának irányába 
(piros pontjelzés);

- a gombot (4) (lásd 40. ábra) a  
jelzésre kell állítani;

- a ventilátor kezelőgombot (1) a 
«3» állásba kell állítani;

- a gombot (3) ütközésig jobbra kell 
fordítani (belső keringetés) a gyors 
felfűtéshez. Ha ilyenkor az ablakok 
párásodnak vagy jegesednek, a gom-
bot (3) a bal állásba kell állítani (külső 
levegő-betáplálás). A magasabb fel-
szereltségi változatnál (lásd 42. ábra) 
a belső keringetést a gombbal (3) kell 
be- és kikapcsolni.

Kellemes hőmérséklet elérése az 
utastérben

Miután az ablakok tiszták és az utas-
tér hőmérséklete elérte a kívánt szin-
tet, tegye az alábbiakat:

- a gomb (2) forgatásával állítsa be a 
kívánt hőmérsékletet;

- a gombot (4) a  jelzésre kell ál-
lítani 

- a ventilátor gombjával (1) válassza 
meg, mennyi meleg levegőt kíván be-
juttatni az utastérbe.

FIGYELEM!
A szellőzési és fűtésrendszer jó 

működése érdekében rendszeresen 
tisztítsa meg a levegő szélvédő előtt 
található belépőnyílásait a hótól, 
jégtől és levelektől.

Előzze meg az utastérben a pára ke-
letkezését a vizes, havas szőnyegek-
ből és gumi lábtörlőkből, tisztítsa 
meg őket időben. Tartsa az ablako-
kat tisztán, mert a piszkos ablakok 
összegyűjtik a levegő nedvességét és 
lassabban olvadnak le.

Ügyeljen rá, hogy ne szennyeződ-
jenek a csomagtér oldalburkolatán 
található kifelé szellőző levegőnyí-
lások.

Nem ajánlott az ablakok kinyitása, 
amikor a fűtésrendszer teljes kapaci-
tással működik.

A kapcsolók szigorúan a fenti sor-
rendben történő beállítása mellett 

lesz a szellőzési és fűtésrendszer 
működése hibátlan

42. ábra Klímavezérlő egység 
(a magasabb felszereltségi változatban)

A klímarendszer szabályozás 
jellemzői

A magasabb felszereltségi válto-
zatnál a jármű klímarendszerrel van 
ellátva (42. ábra). A klímarendszer 
üzemmódjai: kondicionáló mód, au-
tomatikus mód a kívánt belső levegő-
hőmérséklet fenntartására, és auto-
matikus mód a szélvédő tisztítására.

Annak ellenére, hogy a klímarend-
szer szabályozóelemeinek kinézete 
és elhelyezkedése különbözik a szel-



57

lőző és fűtésrendszer szabályozóitól 
(lásd 40. ábra), a fentiekben a szellőző 
és fűtésrendszerre vonatkozóan leírt 
működési logika és vezérlési algorit-
musok ugyanúgy érvényesek a klíma-
rendszerre is. Sőt, a klímarendszer az 
utasfülkébe befújt levegőt le is tudja 
hűteni, így fenntartva a kívánt belső 
hőmérsékletet, és automatikus mód-
ban a szélvédőt is letisztítja.

1 – klímarendszer ventilátor ke 
zelőgombja;

2 – klímarendszer hőmérséklet-sza-
bályozó gombja;

3 – belső keringetés szabályzó  
gombja;

4 – levegőáramlás szabályozója;
5 – a szélvédő automatikus tisztítá-

sának be-/kikapcsoló gombja;
6 – a légkondicionáló rendszer be-/

kikapcsoló gombja

Légkondicionálás üzemmód

A hűtés (légkondicionálás) bekap-
csolásához csukott ablakok mellett:

1. Kapcsolja be a gyújtást (indítsa el 
a motort).

2.  Állítsa a ventilátor kezelőgombot 
(1) (42. ábra) az alábbi állások egyiké-
be: «1», «2», «3», «4» vagy «AUTO».

3. Nyomja meg a légkondicionáló 
rendszer  jelzéssel ellátott be-/
kikapcsoló gombját (6). A kapcso-
lógombon lévő ellenőrző fény a lég-
kondicionáló működése alatt zölden 
világít.

4. Állítsa a gombot (4) a  állásra, 
vagy bármely másik kívánt állásra.

5. A gombot (2) a skála kék terüle-
tének megfelelő állásba kell rakni, a 
hűtés kívánt mértékétől függően. A 
hőmérsékletet a klímarendszer telje-
sítményén és a meghatározott tűrés-
határon belül automatikusan fenn-
tartja.

A légkondicionáló működése során 
cseppek keletkezhetnek a motortér-
ben. Ez normális jelenség, mert a lég-
kondicionáló eltávolítja az utastérből 
a lecsapódó párát.

A hűtés (légkondicionáló) -kikap-
csolásához nyomja meg ismét a lég-
kondicionáló rendszer jelzésű be-ki-
kapcsoló gombját (6); a jelzőfény 
ekkor kialszik.

FIGYELEM!
A légkondicionáló csak akkor mű-

ködik, ha a motor jár, a külső hőmér-
séklet nincs 5 C alatt, és a kapcsoló 
(1) az «1», «2», «3», «4» vagy «AUTO» 
állások valamelyikében van (vagyis 

az elektromos ventilátor be van kap-
csolva).

Ha a kapcsoló a  (4) állásban 
van, akkor az (1), (2), (3) vagy (4) fú-
vókák (lásd 41. ábra) közül legalább 
egy legyen nyitva, mert különben a 
légkondicionáló hőcserélője (evapo-
rátor) eljegesedhet, és elzárhatja a 
levegő utastérbe jutásának útját.

Ha működik a légkondicionáló, a 
páramentesítés is hatékonyabb, külö-
nösen, ha magas a külső páratartalom. 
Ezért ha bekapcsolja a  jelzéssel 
ellátott gombbal (5) az automatikus 
szélvédő-tisztítást, a légkondicionáló 
automatikusan bekapcsol.

A belső levegőkeringetés jellemzői

A gyorsabb belső levegőhűtés ér-
dekében javasoljuk, hogy rövid idő-
re kapcsolja be a visszakeringetés 
módot, ehhez nyomja meg a 
jelzéssel ellátott gombot (3); ekkor 
nem a külső levegő jut be, hanem az 
utastérből veszi a rendszer a levegőt. 
A visszakeringetés mód bekapcsolá-
sakor a gombon található jelzőfény 
világítani kezd, és a visszakeringeté-
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si mód működése alatt végig zölden 
világít.

FIGYELEM!
A visszakeringetés módot csak rö-

vid időre kapcsolja be, mivel ilyen-
kor nem jut be friss levegő az utas-
térbe; romlik az utastér levegőjének 
minősége az emberek légzése miatt. 
Ez elálmosíthatja a vezetőt és az uta-
sokat.

A klímarendszer vezérlésének költ-
séghatékony működtetése

A légkondicionáló kompresszorát a 
jármű motorja hajtja, ezért a léghűtés 
kihat az üzemanyag-fogyasztásra. A 
légkondicionáló lehetőleg rövidebb 
idejű használatának érdekében a kö-
vetkezőket ajánljuk:

- ha magas a levegő hőmérséklete az 
utastérben, akkor vezetés előtt nyissa 
ki egy időre az ablakokat vagy ajtókat 
és szellőztessen;

- a hűtés bekapcsolásakor a hűtés 
jobb hatékonysága érdekében mindig 
csukja be az ablakokat és a nyílásokat;

- ha a hűtés bekapcsolása nélkül is 
kellemes belső hőmérséklet érhető el, 
akkor alkalmazza csak a ventilátort

Maximum hűtés

Ezt forróságban alkalmazzuk az 
utastér legintenzívebb hűtése érde-
kében, vagy amikor a jármű hosszú 
ideig állt a napon:

1. Szellőztesse ki az utasteret, ehhez 
rövid időre kissé nyissa ki az ablako-
kat és ajtókat.

2. Fordítsa a kart (2) az óramutató-
val ellentétes irányba balra, ütközé-
sig, a kék jelzésre.

3. Állítsa a kart (4) úgy, hogy a jelzés 
a  szimbólumra mutasson. A mű-
szerfalon levő fúvókák (1 és 4) (lásd 
41. ábra) legyenek nyitva.

4. Állítsa a klímarendszer ventilá-
torát a maximum sebességre, ehhez 
fordítsa a kart (1) (lásd 42. ábra) a «4» 
állásba.

5. Kapcsolja be a légkondicionálót a 
 jelzéssel ellátott gomb (6) meg-

nyomásával. A gombon található jel-
zőfény zölden világít, amíg a légkon-
dicionáló működik.

6. Kapcsolja be a visszakeringetés 
módot, ehhez nyomja meg a 
jelzéssel ellátott gombot (3)

FIGYELEM!
A visszakeringetés módot csak rö-

vid időre kapcsolja be, mivel ilyen-
kor nem jut be friss levegő az utas-
térbe; romlik az utastér levegőjének 
minősége az emberek légzése miatt. 
Ez elálmosíthatja a vezetőt és az uta-
sokat.

Az utastér léghőmérséklete kívánt 
értékének elérésekor kiválaszthatja 
a legkellemesebb komfortmódot az 
utastérben a (2) és (1) kapcsolók for-
gatásával.

Hűtési módban nem ajánlott, hogy:
- a belső levegő hőmérséklete több, 

mint 10-12 C különbséggel térjen el a 
kinti hőmérséklettől, különösen rövid 
utak esetén városi közlekedésnél;

 a lehűtött levegő oldalról a fejre 
vagy szabad bőrfelületekre áramol-
jon, mert meghűlést és azt követően 
betegséget okozhat;

- a lehűtött levegő a szélvédőre ára-
moljon, mert a nagy hőmérséklet-kü-
lönbség miatt az ablakok párásodhat-
nak.

FIGYELEM!
Hegyvidéken utánfutóval haladva 

vagy erős forgalomban a motor túl-
melegedését okozhatja, ha bekap-
csolja a légkondicionálót.
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Figyelje a hűtőfolyadék hőmérsék-
letjelzését. Ha a motor túlmelege-
dését jelzi, kapcsolja le a légkondi-
cionálót. Ellenkező esetben a motor 
károsodhat vagy teljesen meghibá-
sodhat.

A rendszer kompresszorát a motor 
hajtja, ezért a légkondicionáló indí-
tásakor a motor működése kis mér-
tékben változhat (a légkondicionáló 
bekapcsolásakor megváltozhat a mo-
tor üresjárati sebessége, és ez csök-
kenti a motor teljesítményét vezetés 
közben).

Automatikus üzemmód a kívánt 
belső hőmérséklet fenntartásához

A kívánt belső hőmérsékletet a 
gomb (2) (lásd 42. ábra) használa-
tával állíthatja be. A klímarendszer 
automatikzsan fenntartja a beállított 
belső hőmérsékletet, a klímarendszer 
teljesítményén és a meghatározott tű-
réshatáron belül. A kívánt hőmérsék-
letet fenntartó automatikus üzemmód 
lehető leghatékonyabb működéséhez 
fordítsa a klímarendszer ventilá-
tor-vezérlő gombját (1) az «AUTO» 
állásba (a légáramlás sebességének 
automatikus vezérléséhez).

Pozitív környezeti hőmérséklet és 
magas levegőhőmérséklet esetén a 
belső hőmérséklet automatikus fenn-
tartásához javasoljuk, hogy kapcsol-
ja be a légkondicionálót (lásd a fenti 
«Belső légkondicionálás mód» részt), 
és a kívánt hőmérsékletet fenntartó 
automatikus üzemmód lehető leg-
hatékonyabb működéséhez állítsa a 
gombot (4) a  állásba. Ha a ven-
tilátor sebességszabályozó (1) az 
«AUTO» állásban van, és a gomb (2) 
a bal szélső állásban van a kék sávban 
(hideg levegő), a ventilátor automa-
tikusan a maximum sebességen kap-
csol be.

Negatív környezeti hőmérsékletnél 
akkor a leghatékonyabb a kívánt hő-
mérsékletet fenntartó automatikus 
üzemmód, ha a gombot (4) a  vagy 

 állásba teszi. Ha a ventilátor se-
bességszabályozóját (1) az «AUTO» 
állásba teszi, és a gombot (2) a jobb 
szélső állásra állítja a piros sávban 
(meleg levegő), a ventilátor automa-
tikusan a maximum sebességen kap-
csol be.

Automatikus páramentesítés

A szélvédő és az első ablakok pá-
rásodásának, lefagyásának és külső 

jegesedésének megtisztításához az 
automatikus módban nyomja meg a 

 jelzéssel ellátott gombot (5). A klí-
marendszer automatikusan:

- bekapcsolja a légkondicionálót (vi-

lágítani kezd a zöld LED );
- ezzel egyidőben aktiválja a maxi-

mális levegőfűtés módot;
- a teljes légáramlatot a szélvédőre 

és az első ablakokra irányuló pára-
mentesítő fúvókákra irányítja;

- a klímarendszer ventilátorát a ma-
ximum sebességre kapcsolja;

- a magasabb felszereltségi válto-
zatnál bekapcsolja az elektromos 
szélvédőfűtést (a gombon (1) levő 
LED világítani kezd, lásd 43. ábra);

- letiltja a belső visszakeringetés mó-
dot (ha engedélyezve volt).

Ha a környezeti hőmérséklet +5°C 
alatt van, a légkondicionáló nem mű-
ködik, ameddig a LED  világít.

A  jelzéssel ellátott gomb (5) 
(lásd 42. ábra) újbóli megnyomásával 
kikapcsolja az automatikus szélvé-
dő-tisztítást, és a klímarendszer visz-
szaáll a kiinduló állapotba.
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Műszaki karbantartás

A légkondicionáló hatékony műkö-
dése érdekében azt legalább havonta 
egyszer rövid időre (5-10 percre) be 
kell kapcsolni (pozitív környezeti hő-
mérséklet esetén).

 
A hűtőgép nagynyomású hűtőfolya-
dékkal van feltöltve. A rendszerben 
az önálló hibakeresés nem megenge-
dett. Forduljon hivatalos forgalmazó-
hoz vagy tanúsított szervizhez.

Szélvédő elektromos fűtése (WEH)

A magasabb felszereltségi válto-
zatnál a jármű WEH rendszerrel van 
felszerelve, amely gyorsan eltávolítja 
a szélvédőről a jeget és nedvességet.

A rendszer bekapcsolásához nyomja 
meg a gombot (1) (lásd 43.ábra), ek-
kor a kapcsoló jelzőfénye világítani 
kezd. A rendszer csak járó motor mel-
lett működik.

A WEH rendszer lekapcsolódik:
- automatikusan 6 perc után;
- a gomb fűtés közbeni ismételt meg-

nyomásakor;
- ha az autó rendszerfeszültsége az 

elfogadható szint alá esik;

- ha a motor fordulatszáma az elfo-
gadható szint alá esik;

- a gyújtás lekapcsolásakor.
Ha a rendszer nem kapcsol be, vagy 

a megadott idő előtt automatikusan 
lekapcsol, akkor javasoljuk, hogy kap-
csoljon le néhány más fogyasztót, és 
próbálkozzon újra.

A WEH rendszer akkor a leghatéko-
nyabb, amikor a belső fűtési és szel-
lőzési rendszer hó- és jégmentesítési 
vagy páramentesítési üzemmódjával 
együtt használjuk (lásd a kézikönyv 
vonatkozó részeit).

43. ábra  A szélvédő elektromos 
fűtésének kapcsolója

(a magasabb felszereltségi változatnál)
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4 .  f ü g g e l é k

A RÁDIÓ- ÉS AUDIORENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 
(opcionális kialakítás)

Jelen használati utasítás a 2192-7900010-00 típusú rádió- 
és audiorendszer kezelését írja le (a továbbiakban: rádió). 
A használati utasítás célja a rádió szerkezetének, működési 
elvének, használati irányelveinek és a termék szolgáltatása-
inak ismertetése.

VIGYÁZAT! A jótállás érvényét veszti a termék gondat-
lan kezelése miatt felmerült károk esetén, ha a karbantartási 
munkát nem szakember végzi, illetve a termék külső sérü-
lései esetén.

108
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1. A rádió leírása

1.1 Külső megjelenés

1.1.1 Az 1. ábrán a 2192-7900010-00 
típusú rádió- és audiorendszer külső 
panelének kialakítása látható.

1 .2 A vezérlőpanel 
leírása

1.2.1 A 2. ábrán látható, vezérlő-
panelen lévő ábrák részletezése az 1. 
táblázatban található.

2. ábra: A rádió vezérlőpanele
(opcionális kialakítás)

1. ábra: A rádió külső panelének  
megjelenése és alakja  

(opcionális kialakítás)

1.2.2 A rádió gyári beállításainak 
visszaállításához - amelyek összhang-
ban vannak a 2. táblázatban bemu-
tatott adatokkal,- használja a Reset 
funkciót a rendszerbeállítási menü-
ben (ld. a 6.3 bekezdést).
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No A vezérlőeszköz neve A vezérlőeszköz szimbóluma
 1 Mikrofon 
 2 SD-memóriakártya nyílása
 3 Hangerő ki gomb NÉMÍTÁS
 4 Rádió Be/Ki kapcsoló 
 5 Multifunkciós gomb 
 6 Forgó kódoló kapcsoló, multifunkciós
 7 Kijelző
 8 Multifunkciós gomb 
 9 Multifunkciós gomb DISP
10 Telefon kapcsoló, a bejövő hívás fogadása 
11 USB Flash-meghajtó nyílása
12 Visszaállítás gomb Helyreállítja a rádiót, ha elakad
13 Telefon kapcsoló, visszatér az előző üzemmódra, befejezi a bejövő hívást 
14 Multifunkciós gomb 6 F-
15 Multifunkciós gomb SCAN
16 Multifunkciós gomb 5 F+
17 Multifunkciós gomb 4 RPT
18 Multifunkciós gomb 3RDM
19 Multifunkciós gomb 2 TAG
20 Multifunkciós gomb AUDIO
21 Multifunkciós gomb 
22 Multifunkciós gomb RADIO

 1. táblázat
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1.3 A kijelző leírása

A kijelző megjelenése a 3. ábrán 
látható:

1 – mappa számának jelzése;
2 – lejátszott zenefájl jelzése;
3 – lejátszóablak;
4 – «rádió» üzemmód jelzése;
5 – lejátszás alatt lévő SD-kártya 

jelzése;
6 – lejátszás alatt lévő USB-meghaj-

tó jelzése;
7 – csatlakozás a rádióhoz 

Bluetooth-on keresztül;
8 – rádióállomások keresésének 

jelzése;
9 – zenefájlok véletlenszerű leját-

szásának jelzése;
10 – zenefájl ismétlésének jelzése; 
11 – hangszínszabályozó jelzése;
12 – sztereó üzemmód jelzése;
13 – tónuskompenzáció jelzése;
14 – néma üzemmód jelzése;
15 – forgalmi adatok fogadásának 

jelzése;

Paraméter Beállítás
Óra/idő Visszaállítás után a CT 
 automatikusan szinkronizálja azt

CT Be
AM Be
BT Be
AF Ki
Sípolás Be
BASS 0
TRE 0
BAL 0
FAD 0
EQ Ki
RDSR7Y Nincs RTY
RTYREG REG ki
Tónuskompenzáció Ki
Hangerő 10
Memóriacella tartalma Állandó
Lejátszó leállítási pozíciója Nincs mentve
A csatlakoztatott telefon adatai Mentett
Mentett telefonszámok Nincs mentve

2. táblázat
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16 – forgalmi adatok átvitelének 
jelzése;

17 – rádióállomások kezelése a 
program típusa szerint;

18 – helyi rádióállomások  
elfogadásának jelzése;

19 – keresés alternatív sávon jelzé-
se;

3. ábra: A rádió leírása

1.4.2 A memóriakártya eltávolí-
tásához nyomja befelé azt. A kártya 
kiugrik.

1.5 Az USB Flash-meghajtó  
behelyezése és eltávolítása

1.5.1 Az USB Flash-meghajtó be-
helyezéséhez tolja be azt az USB 
Flash-meghajtó nyílásába (2. ábra, 11. 
poz.).  

1.5.1 Az USB Flash-meghajtó eltá-
volításához lépjen ki a hangfájl leját-
szás üzemmódból, és könnyed moz-
dulattal, erőkifejtés nélkül vegye ki 
azt az USB Flash-meghajtó nyílásából. 

2. A rádió vezérlése

2.1 Általános feltételek

2.1.1 Csak akkor szabad kezelnie a 
rádiót, ha teljesen biztos abban, hogy 
ezzel nem veszélyezteti a forgalom 
biztonságát. 
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1.4 A memóriakártyák 
behelyezése és eltávolítása

1.4.1 Memóriakártya behelyezésé-
hez a levágott sarkával előre helyezze 
be azt közvetlenül az SD-kártya nyílá-
sába (2. poz.) (a továbbiakban a gom-
bok számai a 2. ábra szerint lesznek 
jelölve), amíg a helyére illeszkedik.

FIGYELEM!
Figyeljen oda a közlekedésre! 

A gépjármű vezetője felelős teljes 
mértékben a biztonságos haladásért! 
Csak akkor használja az eszközt, ha 
minden esetben biztosítani tudja a 
jármű megfelelő vezérlését!

2.1.2 Baleset megelőzéséhez a gép-
jármű vezetése közben:

– ne hangolja a rádiót;
– ne állítsa túl hangosra a hangerőt, 

mivel elképzelhető, hogy emiatt nem 
veszi észre más gépjárművek vészjel-
zését

2.1.3 Ha lehetséges, igyekezzen 
olyan helyre parkolni gépjárművé-
vel, ahol nincs kitéve a tűző nap ha-
tásainak, mivel ebben az esetben túl 
magasra nőhet a hőmérséklet az utas-

térben. A lejátszás megkezdése előtt 
hagyja, hogy csökkenjen az utastér 
hőmérséklete.

2.1.4 A rádiót úgy tervezték, hogy 
-40°C és  +70°C közötti környezeti hő-
mérsékleten működjön. A készülék 
használata előtt győződjön meg arról, 
hogy a hőmérséklet a két tolerálható 
határérték között található.

2.1.5 A rádiót úgy tervezték, hogy 
csatlakoztatható legyen a gépjármű 
fedélzeti rendszerére 12 V-on, a mí-
nusszal a testen. Ne csatlakoztassa a 
rádiót más feszültség értékkel rendel-
kező gépjárműhöz.

2.1.6 Az USB Flash-meghajtó nyí-
láshoz USB Flash-kártya, legalább 
1024 Mb memóriájú USB Flash-leját-
szó, USB HDD FAT 32 fájlrendszerrel 
és Mobiltelefon (csak feltöltés üzem-
módban) csatlakoztatható.

2.2 A rádió be-/kikapcsolása

2.2.1 A rádió be-/kikapcsolásához 
nyomja le röviden a  gombot (4. poz.). 
Bekapcsolás után a rádió üzemmód 
lesz aktív addig, amíg ki nem kap-
csolja a készüléket.

2.2.2 Ha a rádió nem reagál a ve-
zérlőgombokra, (egy puha, lapos tű-
vel) nyomja be és 2-3 másodpercig 
tartsa lenyomva a Reset gombot (2. 
ábra 12. poz.). A  gombbal (2. ábra 
4. poz.) történő bekapcsolás után a 
rádió automatikusan rádiólejátszás 
üzemmódba kapcsol.

FIGYELEM!
A rádió maximum 10 napig őrzi 

meg a felhasználó beállításait (rá-
dióállomások sávja, hangbeállítá-
sok, felhasználói beállítások), ha az 
akkumulátor kábelét leválasztották.
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2.3 Hangbeállítások

2.3.1 A hangbeállítást a forgó kódo-
ló forgó kapcsolójával (2. ábra 6. poz.) 
végezhető el jobbra vagy balra.

2.3.2 A forgó kódoló forgó  
kapcsolójának rövid lenyomásával be-
léphet a hangbeállítás üzemmódba. A 
hangolni kívánt paramétert a forgó kó-
doló forgó kapcsolójával választhatja ki.

2.3.3 A hang kikapcsolásához 
nyomja le a NÉMÍTÁS (MUTE) gom-
bot (2. ábra 3. poz.). A hang bekap-
csolásához nyomja le ismét a gom-
bot vagy forgassa el a kódoló forgó  
kapcsolóját.

2.4 Időkijelzés

2.4.1 Ha megnyomja a DISP gombot  
(2. ábra 9. poz.), amíg a rádió ki van 
kapcsolva, a kijelzőn 15 másodpercen 
belül megjelenik a pontos idő, de csak 
akkor, ha .a gyújtás be van kapcsolva.

2.5 Üdvözlő üzenet a  
rádió bekapcsolásakor

2.5.1 Ha a rádió be van kapcsolva, a 
képernyőn a következő üdvözlő üze-
net látható: «LADA KALINA».

3. Rádió üzemmód

3.1 A rádió aktiválása

3.1.1 A rádió aktiválásához hasz-
nálja az alább felsorolt módszerek 
egyikét:

– a RADIO gomb (2. ábra 22. poz.) 
megnyomása;

– ha a rádió be van kapcsolva, húz-
za ki a külső meghajtókat (USB meg-
hajtó, SD-kártya).

Megjegyzés: A készülék nem fog át-
váltani Rádió üzemmódra, ha eltávolítja 
a külső meghajtókat abban az esetben, 
ha a Rádió «telefonhívás fogadása» vagy 
«zenelejátszás telefonról» üzemmódokban 
egyikében van.

3.1.2 E módok esetén a kijelző felső 
sávjában látható lesz a rádióállomás 
frekvenciája, a cella tartománya és 
száma, ahol az aktuális állomást tá-
rolja. Az alsó sávban az idő, a rádió 
szövege, a rádióállomás neve (RDS-en 
keresztül), stb. lesz látható.

3.1.3 A megjelenítendő adatok ki-
választását a DISP gomb (2. ábra 9. 
poz.) lenyomásával végezheti el.

3.1.4 A rádiót úgy tervezték, hogy 
FM/VHF és AM tartományokból fo-
gadja a rádiójelet. Ehhez 6 memória-
szintet biztosítottak:

– 1 szint az AM tartományhoz (AM 
1);

– 1 szint az VHF tartományhoz 
(VHF);

– 1 szint az FMAS tartományhoz (a 
VHF-FM tartomány kombinálva);

– 3 szint az FM tartományhoz 
(FM1- FM3).

3.1.5 Minden szint 6 memóriacellá-
val rendelkezik. A memóriában maxi-
mum 36 rádióállomás tárolható.

Megjegyzés: Egyes gombok rendel-
kezhetnek alapértelmezett frekvenciabeál-
lítással, pl. ha a készülék kevesebb mint 6 
állomást érzékelt az automatikus keresés 
során.
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3.2 A rádióállomások 
manuális keresése

3.2.1 Rádió üzemmódban tartsa 
lenyomva a  (2. ábra 5. poz.) vagy 
a  (2. ábra 8. poz.) gombot.  A rá-
dió átvált a rádióállomások manuális 
keresésére. A keresés végrehajtásá-
hoz fordítsa el a kódoló gombját (az 
óramutató járásának megfelelően - a 
tartományban felfelé, az óramutató 
járásával ellentétesen - a tartomány-
ban lefelé).

Megjegyzés: Ez az üzemmód nem ér-
hető el az FMAS tartományon belül.

3.3 A rádióállomások 
automatikus keresése

3.3.1 Háromféle módon lehet a rá-
dióállomások automatikus keresését 
végrehajtani:

– 1. mód: A következő/előző állomás 
automatikus keresése. Ehhez nyomja 
meg a  vagy  gombok egyikét  
(2. ábra 5. vagy 8. poz.);

– 2. mód: Az FMAS tartományon 
belül legstabilabban fogott 6 rádióállo-
más automatikus keresése és mentése 

(a VHF-FM tartománnyal kombinál-
va). Ugyanakkor új FMAS tartomány 
jelenik meg a tartományok listáján. 
Ehhez tartsa lenyomva a SCAN (kere-
sés) gombot (2. ábra 15. poz.), amíg az 
«AUTOSEARCH» (automatikus kere-
sés) üzenet megjelenik a kijelzőn.

– 3. mód: Automatikus keresés 
indítása azt követően, hogy a rádió 
memóriájában tárolta a beállított tar-
tományon belüli rádióállomásokat. 
Ebben az esetben a keresés a SCAN 
(keresés) gomb (2. ábra 15. poz.) rövid 
lenyomásával végezhető el.

Megjegyzés: Ha bármelyik FM1-FM3 
tartományt választja és automatikus ke-
resést indít, a rádió maximum 18 rádióál-
lomást fog tárolni a memóriájában (6 rá-
dióállomás minden egyes tartományban). A 
keresés végén a rádió az FM1 tartományon 
belüli 1. rádióállomást fogja bekapcsolni.

3.4 A rádióállomások tárolása

3.4.1 A kiválasztott rádióállomás 
tárolásához a rádió memóriájában, 
tartsa lenyomva a következő gombok 
egyikét: 14, 16, 17, 18, 19, 21. Amíg a 
tárolt rádióállomás cellájának száma 

megjelenik a kijelzőn és a hangjelzés 
hallatszik (a hangjelzés megerősíti a 
gomb megnyomását), akkor biztos le-
het benne, hogy a készülék sikeresen 
tárolta a rádióállomást.

Megjegyzés: Rádióállomásokat nem 
tud eltárolni az FMAS tartományban.

3.5 Az előzőleg talált 
rádióállomás hallgatása

3.5.1 A memóriában tárolt rádióál-
lomás kiválasztásához nyomja le rö-
viden a 14, 16, 17, 18, 19, 21 (2. ábra) 
gombok egyikét.

3.5.2 A RADIO gomb (22. poz.) 
rövid lenyomásával  a fogadott hullá-
mok tartománya a következők szerint 
vált VHF – FM1 – FM2 – FM3 – FMAS 
(ez a sáv úgy érhető el, ha VHF-FM 
sávval kombinálva végzi a keresést) – 
AM1 körben.

Megjegyzés: Ha a felhasználói beállí-
tásokban kikapcsolja a CB sávot, az üzem-
módok a következő sorrend szerint lesznek 
beállítva VHF – FM1 – FM2 – FM3 – 
AMS (ez a sáv úgy érhető el, ha VHF-FM 
sávval kombinálva végzi a keresést).
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3.6 RDS funkció

3.6.1 Az RDS (Rádiós adatrend-
szer) egy többfunkciós szabvány, 
amely az információs üzenetek átvi-
telére szolgál a sugárzás moduláció-
jának csatornán keresztüli átvitelére a 
VHF tartományon belül.

3.6.2 A rádió a 3. táblázatban be-
mutatott RDS funkciókkal rendelke-
zik.

4. Audio üzemmód

4.1 Audio fájlok lejátszása

4.1.1 A hangfájlok lejátszására vál-
tás az alábbi módokon történhet:

– SD-kártya csatlakoztatásával;
– USB-meghajtó csatlakoztatásá-

val;
– az AUDIO gomb (2. ábra 20. 

poz.) megnyomásával.

Megjegyzés: A készülék nem vált át 
AUDIO módra, ha a vevőegység CALL 
(Hívás) módban van.

4.1.2 A megfelelő csatlakoztatás a 
B. függelékben található meg.

4.1.3 Ebben a módban a felső sáv-
ban (4. ábra 3. poz.) a mappa száma 
vagy a zeneszám címe, és az aktuáli-
san lejátszott zeneszám hossza látha-
tó. Az alsó sávban a következő látható 
– a zeneszám neve  fájl neve  map-
pa neve  előadó neve (a kiválasztás 
a DISP gomb (9. poz.) megnyomásá-
val végezhető el). Ha az információ 16 
jelnél hosszabb, a sor körbehalad.

FIGYELEM!
A rádió MP3 és WMA formátumú 

fájlokat játszik le.

4.2 A lejátszás elindítása/leállítása

4.2.1 Az audio fájlok lejátszásának 
elindításához a következőt kell ten-
nie:

– az audiofájlokat tartalmazó SD/
USB eszköz behelyezése;

– a  gomb (2. ábra 21. poz.) 
megnyomása.

Megjegyzés: A MUTE gomb (2. ábra 
3. poz.) lenyomásakor vagy bejövő hívás 
esetén a lejátszás automatikusan leáll, és 
a kódoló gombjának (2. ábra 6. poz.) meg-
nyomása után vagy a hívás befejezésekor 
automatikusan folytatódik.

4.3 További információk  
megjelenítése (ha van ilyen)

4.3.1 Nyomja meg a 2 TAG gom-
bot (2. ábra 19. poz.) – az aktuális fájl 
további információi (előadó neve, al-
bum címe vagy zeneszám címe) meg-
jelennek az MP3 kiterjesztéssel.

4.3.2 Ha szeretné megállítani az 
információk megjelenítését, nyomja 
meg ismét a 2 TAG gombot (2. ábra 19. 
poz.) (17. poz.) «FOLDER REPEAT» 
(mappa ismétlése) üzenet megjelené-
séig. Az RPT (3. ábra 10. poz.) jel aktív 
lesz és a FOLDER (mappa) (3. ábra 1. 
poz.) – villog.
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4.4 Lejátszási módok vezérlése

4.4.1 Ha az USB-t és az SD-kártyát 
egyszerre helyezi be, mindkét eszköz 
ikonja aktív lesz (3. ábra, 5. és 6. poz.), 
és a lejátszási média ikonja villogni 
fog. A lejátszási forrás kiválasztása 
az AUDIO gombbal (2. ábra 20. poz.) 
történik.

4.4.2 Az ismételt lejátszás be-/ki-
kapcsolása a 4 RPT gomb (17. poz.) 

rövid lenyomásával történik. Az RPT 
jelző (3. ábra 10. poz.) be van kapcsol-
va és a TRACK jelzés (3. ábra 2. poz.) 
villog.

4.4.3 A teljes média ismételt leját-
szási módjának be- és kikapcsolása a 
4 RPT gomb (18. poz.) hosszan tartó 
lenyomásával történik.

4.4.4 A véletlenszerű lejátszási mód 
be- és kikapcsolása a 3 RDM gomb 
(18. poz.) rövid lenyomásával törté-

nik. Az RDM (3. ábra 9. poz.) aktív, és 
a kijelző alsó sorában az «RDM FOL-
DER» üzenet jelenik meg. Véletlen-
szerű lejátszás esetén az RDM (3. ábra 
9. poz.) jelző bekapcsol, és a FOLDER 
(3. ábra 1. poz.) jel villog.

4.4.5 A teljes média véletlenszerű 
lejátszási módjának be- és kikapcsolá-
sa a 3 RDM gomb (18. poz.) hosszan 
tartó lenyomásával történik. Az RDM 
jel (3. ábra 9. poz.) aktív, és a kijelző 
alsó sorában a «RDM ALL» üzenet je-
lenik meg.

4.4.6 A 6 F- vagy 5 F+ gombok (14. 
vagy 16. poz.) az előző vagy követke-
ző mappa lejátszására váltáshoz hasz-
nálható. A szükséges mappa kiválasz-
tásához (a cím jelölésével) fordítsa el a  
kódoló gombját a SCAN gomb 
rövid lenyomása után. A szük-
séges zeneszám kiválasztásához 
(a cím jelölésével) fordítsa el a  
kódoló gombját a SCAN gomb hosz-
szan tartó lenyomásakor.

3. táblázat

RDS funkció Leírás
AF  Az alternatív frekvencia (AF) aktiválásával a vevőegység 

a kiválasztott állomás legjobb jeladását fogja keresni. A 
legjobb jeladás keresése alatt a sugárzás átmenetileg meg-
szakadhat, ha a vételi minőség gyenge és nem lehetséges 
alternatív frekvenciát találni, válasszon másik állomást

PS  Információt ad az állomáson sugárzott programok címéről
TP  Információkat tartalmaz a kiválasztott útszakasz forga-

lomszervezéséről
TA  Információkat tartalmaz az útszakasz forgalmáról
CT  Folyamatosan frissített információk a dátumról és a helyi 

időről, amelyek az időbeállítások megjelenítésére vagy 
azok automatikus beállítására használhatók

PTY  Speciális típusú programok automatikus keresése



71118

4.5 MUTE (némítás) üzemmód

4.5.1 A MUTE (némítás) gomb (2. 
ábra 3. poz.) megnyomásával megje-
lenik egy megfelelő jel a kijelző alsó 
részén (2. ábra 14. poz.).

4.5.2 A hang bekapcsolásához 
nyomja meg ismét a MUTE (némítás) 
gombot (2. ábra 3. poz.) vagy a kódo-
lóval növelje a hangerőt.

5. Bluetooth® üzemmód

5.1 A Bluetooth® funkció 
be- vagy kikapcsolása

5.5.1 Több módon lehetséges be- és 
kikapcsolni a Bluetooth® funkciót:

– a «Tel connection» menüben a 
rádiórendszer rendszerbeállításaiban;

– a  gomb (2. ábra 10. poz.) 
hosszú lenyomásával – a Bluetooth® 
bekapcsolása;

– a  gomb (2. ábra 13. poz.) 
hosszú lenyomása – a Bluetooth® ki-
kapcsolása.

5.2 Bluetooth® funkcióval 
rendelkező telefon csatlakoztatása

FIGYELEM!

Tartsa tiszteletben a telefon gép-
járműben történő használatára vo-
natkozó jogszabályokat!

5.2.1 A telefont ki kell kapcsolni  
olyan területeken, ahol a mobiltelefo-
nok használat nem megengedett! Ve-
gye figyelembe az utasításokat és az 
előírásokat.

5.2.2 Az audiorendszer a követke-
ző szolgáltatásokat támogatja:

– Bluetooth® 1.1 vagy annál újabb 
verzió (javasolt: 2.1+EDR);

– HFP (Kezek szabadon) vagy 
újabb verzió;

– A2DP (fejlett audio elosztás) c.1.0 
vagy későbbi verzió.

5.2.3 Ha a mobiltelefon nem tá-
mogatja a HFP rendszert, akkor nem 
lehet regisztrálni a telefont és külön 
használni az A2DP szolgáltatást.

5.2.4 Csatlakoztatás előtt győződ-
jön meg arról, hogy a telefonon van 
Bluetooth® funkció.

5.2.5 Az audiorendszer csatlakozta-
tásához aktiválja a Bluetooth® funk-

ciót a telefonon. Ha a telefonja látható, 
kapcsolja be ezt a módot. Javasoljuk, 
hogy olvassa el a telefon használati 
utasítását, hogy további információ-
kat tudjon meg a Bluetooth® eszkö-
zök beállításával és csatlakoztatásával 
kapcsolatban.

5.2.6 A telefon rádiórendszerre 
történő csatlakoztatásához aktivál-
nia kell az új Bluetooth® eszközök 
keresését a telefonján. A Bluetooth® 
eszközök listáján válassza ki a követ-
kezőt: MMC12. Ha a rendszer jelszót 
kér, írja be a következőt: «0000».

Megjegyzés: E művelet végrehajtá-
sához olvassa el telefonja használati uta-
sítását.

5.2.7 Ha csatlakoztatta a telefont, a 
BT jel megjelenik a kijelzőn (3. ábra 7. 
poz.).

5.2.8 A rádiórendszer egyszerre 
csak egy telefonnal tud működni. 
Másik telefon csatlakoztatásához elő-
ször ki kell kapcsolni a csatlakoztatott 
Bluetooth® funkciót, és csatlakoztat-
ni kell a másik telefont.

1  A Bluetooth® (  ) a Bluetooth SIG, 
Inc. vállalat regisztrált védjegye.
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Megjegyzés: Egyes telefonok nem 
működnek megfelelően  Bluetooth® 
üzemmódban ezzel a rádióval - ez nem a 
rádió üzemzavarára utal. Ellenőrizze a 
rádiórendszer megfelelő működését egy 
másik mobiltelefonnal. 

5.2.9 A funkció megfelelő műkö-
dése nem garantált olyan mobilte-
lefon esetén, amely kettő vagy több 
SIM-kártyát tartalmaz. Javasoljuk, 
hogy olvassa el a telefon használati 
utasításának releváns részét.

5.3 A telefon leválasztása

5.3.1 A következőképpen választ-
hatja le a mobiltelefont:

– kapcsolja ki a mobiltelefon 
Bluetooth® funkcióját;

– tartsa lenyomva a  gombot 
(2. ábra 13. poz.).

Megjegyzés: Ha a telefont hívás köz-
ben választja le, a telefon automatikusan 
kikapcsolja a hangszórót és a hívás a te-
lefonra vált.

5.4 Hívás

5.4.1 Ha hívás érkezik a telefonra, 
a kijelző alsó részén megjelenik a hívó 
fél telefonszámra (ez a funkció függ a 
mobilszolgáltató által biztosított szer-
vizcsomagtól).

5.4.2 A hívásfogadás a  gomb 
(2. ábra 10. poz.) lenyomásával törté-
nik.

5.4.3 A hívás elutasításához vagy 
befejezéséhez nyomja le a  gom-
bot (2. ábra 13. poz.).

5.4.4 A hívás alatt a következő 
funkciók érhetőek el:

– a hangerő módosítása a kódoló 
gombjával (6. poz.);

– bejövő hívás fogadása a  
gomb (2. ábra 10. poz.) megnyomá-
sával;

– hívás befejezése a  gomb (2. 
ábra 13. poz.) megnyomásával;

5.4.5 A rádiórendszer megőrzi a 
legutóbb csatlakoztatott telefon infor-
mációit. Ha megszakad a kapcsolat, 
például kiszáll az autóból, majd visz-
szaül, a telefon ismételt csatlakoztatá-
sához nyomja le a  gombot (2. 
ábra 10. poz.).

Megjegyzés: Nem minden mo-
biltelefon támogatja ezt a funkciót. A 
Bluetooth® funkció csatlakoztatásának 
helyreállításához a telefonon aktiválni kell 
azt, és láthatóvá kell tenni a telefont (a te-
lefon modelljétől függően).

5.5 Audio fájlok lejátszása 
a telefonon keresztül

5.5.1 Bluetooth módban, ha a tele-
fonja támogatja az A2DP protokollt, 
lejátszhatja a telefonján tárolt audio 
fájlokat az autója hangrendszerén ke-
resztül.

– nyomja meg az AUDIO gombot 
(20. poz.) és válassza az A2DP módot;

– indítsa el a lejátszót a telefonon 
(nem minden telefon támogatja ezt a 
funkciót).

5.5.2 A lejátszás vezérlése hasonló 
az AUDIO módhoz.

Megjegyzés: E funkció használata 
előtt, kérjük, ellenőrizze, hogy telefonja 
támogatja az A2DP módot.
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5.6 Telefonszámok 
mentése és hívása

5.6.1 A rádiórendszere menti a leg-
utóbbi bejövő/kimenő telefonszámot.

5.6.2 A legutóbbi szám megtekin-
téséhez:

– lépjen be «Telefon» üzemmódba 
(a  gomb (2. ábra 10. poz.) meg-
nyomása, majd a  gomb (2. ábra 
10. poz.) ismételt megnyomása, ekkor 
a telefonszám megjelenik a kijelzőn;

– ha «Telefon» üzemmódban van, 
nyomja meg a  gombot (2. ábra 
10. poz.), és a  telefonszám megjelenik 
a rádió kijelzőjén.

Maximum 6 telefonszámot ment-
het el:

– Amikor a legutóbbi bejövő/ki-
menő telefonszám látható, tartsa le-
nyomva az 1-6 gombok egyikét, amíg 
a telefonszám megjelenik a sáv köze-
pén;

– Lehetősége van hívás közben 
menteni az aktuális telefonszámot, 
ehhez tartsa lenyomva az 1-6 gombok 
egyikét, amíg a telefonszám megjele-
nik a sor közepén;

5.6.3 A mentett szám hívásához 
be kell lépnie «Telefon» üzemmód-
ba - ehhez nyomja le röviden a hívás 

gombot (2. ábra 10. poz.). Ezután vá-
lassza ki a kívánt telefonszámot az 
1-6 gombok egyikének lenyomásával 
- ezután a telefonszám az alsó sorban 
lesz látható. Választása megerősítésé-
hez nyomja le röviden a hívásindítást 
megerősítő gombot (2. ábra 10. poz.).

Megjegyzés: A mentett telefonszá-
mok törölhetők a memóriából: ehhez visz-
sza kell állítania a rádiórendszer beállí-
tásait a gyári alapbeállításokra (6.3 rész 
“Rendszerbeállítások”).

6. Beállítás üzemmód

6.1 Audio paraméterek beállítása

6.1.1 Az üzemmód megnyitásához 
nyomja le röviden a kódolót, amíg a 
«fő képernyőn» (a kijelzőn) van.

6.1.2 Forgassa el a kódolót a követ-
kező irányban a paraméterek átváltá-
sához és módosításához: Hangszín-
szabályozó  Alacsony frekvenciájú 
tónus  Magas frekvenciájú tónus  
Balansz  Balansz első/hátsó  Tó-
nuskompenzáció  Kilépés.

Megjegyzés: Ha a felhasználó 5 per-
cig nem végez el semmilyen módosítást, a 
rendszer automatikusan kilép a beállítási 
üzemmódból.

6.2 A kiválasztott audio paraméter  
beállítási képernyője

6.2.1 Nyomja le a kódolót a meg-
felelő menüpontban az üzemmód 
megnyitásához. Fordítsa el a kódoló 
gombját a kiválasztott paraméter be-
állításához.

6.2.2 A hangszínszabályozót a kö-
vetkező sorrendben állíthatja be:

EQ JAZZ  EQ POP  EQ KLASZ-
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SZIKUS  EQ VOKÁL  EQ FEL-
HASZNÁLÓ.

6.2.3 A tónusbeállítási tartomá-
nyok: LF, HF, Balansz, Balansz első/
hátsó «-7» - «+7» egységekben állítha-
tók be.

6.3 Rendszerbeállítások

6.3.1 A rendszerbeállításokban a 
következő beállításokat végezheti el:

– időkijelzés formátumának beállí-
tása (idő üzemmód);

– az aktuális idő manuális beállítás 
(óra/perc beállítás);

– az aktuális időbeállítás be-/kikap-
csolása RDS jelekkel (RDS CT);

– az alternatív sugárzási frekvenci-
ára (RDS AF) automatikusan átváltás 
funkciójának be-/kikapcsolása;

– a beállított programtípus szerin-
ti rádióállomás keresés (RDS PTY) 
funkció be-/kikapcsolása;

– a helyi állomások vétele (RDS 
REG) funkció be-/kikapcsolása;

– középhullámú tartomány (AM- 
tartomány) be-/kikapcsolása;

– a Bluetooth funkció (telefonos 
csatlakozás) be-/kikapcsolása;

– a gombnyomásos elfogadás jel 
(jel) be-/kikapcsolása;

– a zajcsökkentő funkció (zajcsök-
kentés) be-/kikapcsolása;

– a rádióbeállítások visszaállítása 
a gyári alapbeállításokra (Reset - visz-
szaállítás).

6.3.2 A «fő képernyőn» (a kijelzőn) 
nyomja le hosszan a kódolót a rend-
szerbeállítási üzemmód megnyitásá-
hoz. A kódoló elforgatásával válassza 
ki az elérhető beállítások egyikét és ál-
lítsa be a kiválasztott paramétereket. 
Nyomja le röviden a kódolót a kivá-
lasztott paraméter beállításához és a 
beállítás megerősítéséhez.

6.3.3 A «Kilépés» menüponton ke-
resztül vagy automatikusan (nem vé-
gez el semmilyen beállítást 5 percig) is 
kiléphet a rendszerbeállítások közül. 

7. Nem garanciális problémák

7.1 A nem garanciális problémák  
a 4. táblázatban találhatók meg.
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 Esemény Az esemény tipikus előfordulási helye Ok

4. táblázat

Folyadék került a készülékbe (annak 
belsejébe)
Füst

A tömítések, a szerkezet vagy a készü-
lék felületén lévő elemek törése

Rovarok vagy állatok nyoma
Törött üzemelési vezérlők

A sorozatszám azonosítása lehetetlen. 
Letörölt, helytelen szám vagy márka-
név matrica
Repedések a készülék vázán, hasadások

A készülék rádióalkatrészeinek mecha-
nikus sérülése, az áramszállító elemek 
sérülése
A rádióalkatrészek vagy az áramszállí-
tó elemek elektronikus jellegű sérülése, 
vizuálisan észlelhető
Az eredeti rádióalkatrészek nem ta-
lálhatók meg a megfelelő helyen, nem 
eredeti rádióalkatrészek vannak besze-
relve. Forrasztási nyomok

A folyadék maradványai láthatók a készü-
lék külső és belső részén. Füst
Az egység felületén, a belső részben

A készülék alkatrészeinek csatlakozásai 
(törés, repedés), kiszedett rögzítő csavarok 

Felület, belső rész
Gombok és vezérlők

A gyári címkék vagy márkanév matricák 
nyomai

A keret sarka, a burkolat hátsó része, tar-
tóelemek, tálcák, fedőlapok, csövek

A készülék üzemelési szabályainak megsértése

Helytelen csatlakoztatás, leejtés, nem szakem-
ber által végzett javítás, folyadék beáramlása a 
készülékbe
Felnyitás (vagy annak kísérlete) speciális szer-
számok nélkül.
Jogosulatlan felnyitás
Csótányok, hangyák, bogarak, szőrszálak, stb.
Mechanikus művelet (hatások, leejtés, stb.), 
óvatlan használat
Mechanikus, termális művelet, stb.
Jogosulatlan felnyitás

Mechanikus művelet (hatások, leejtés, óvatlan 
használat, stb.)
Az üzemelési szabályok megsértése Gondatlan 
működtetés

A csatlakozóelemek hibás felszerelése, a ké-
szülék nem hagyományos módon történő mű-
ködtetése (nincs dokumentálva)
Az üzemelési szabályok megsértése Nem szak-
ember által végzett javítási kísérlet

122
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 Esemény Az esemény tipikus előfordulási helye Ok

4. táblázat folytatása

Intenzív porszennyezés vagy a készü-
lék szennyezettsége, kondenzátum a 
készülékben Szerves vagy szervetlen 
lerakódások
Idegen tárgyak a készülék belsejében 
(papírkapocs, tű, stb.) (Szellőzőlyukak-
kal vagy -csatornával ellátott termékek-
re vonatkozik a termék hozzáférése fel-
nyitás nélkül)
A kábelcsatlakozók rongálódása, a csat-
lakozókábelek rongálódása vagy vizuá-
lisan látható károsodás
A készülék nem indul el, csak a LADA 
logó látható, a kijelző fehér
A kijelző törött; repedések és karcolá-
sok láthatók a kijelzőn
A kijelző tükröződésmentes, színezett 
felületének sérülése

Sorják a «reteszes» típusú rögzítőele-
mek területén
A rögzítőszerszámok használatának 
nyomai a keret csavaros csatlakozóele-
meinek horgainál vagy azok közelében

A készülék belsejében. Felület

Csatlakozókábelek és csatlakozók

FLASH-memóriachip

A készülék felülete

A kijelző felülete

A készülék kerete, a készülék felülete

A készülék kerete, a készülék felülete

A készülék működtetése olyan körülmények 
között, amelyre nem ezt a termékcsoportot ter-
vezték

Az üzemelési szabályok megsértése

Súlyos mechanikus károk, figyelmetlen csatla-
koztatás, hibás szintbeállítás beszerelés során

A szoftver károsodott. A felhasználó megpró-
bálta újraprogramozni azt.
Mechanikus művelet (hatások, leejtés, stb.)

«Agresszív» folyadékok külső hatásai 
(aeroszolos spray-k használata a kijelzőhöz kö-
zel). A nem megfelelő karbantartó folyadékok 
használata a kijelző tisztításához
Nem szakember által végzett javítási kísérlet

Nem szakember által végzett javítási kísérlet

123
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 Esemény Az esemény tipikus előfordulási helye Ok

4. táblázat vége

A kijelző nem válaszol az érintésre
Eltorzult színek (piros, zöld és a kijelző 
hasonló színei)
Nincs kapcsolat a telefonnal, a Bluetooth 
funkció működése instabil
A rádióállomás keresése nem működik

Az audiofájlokat tartalmazó UBS 
Flash-meghajtó behelyezése után a ké-
szülék nem érzékeli a fájlokat az audio-
lejátszó kijelzőjén (nem lép be audiole-
játszó üzemmódba)
Az audiofájlokat tartalmazó SD-kártya 
behelyezése után az audiolejátszó ablak 
nem érzékeli a fájlokat (nem lép be au-
diolejátszó üzemmódba)
Nem történik meg a videofájlok leját-
szása, a videofájlok lassított lejátszása, 
nincs hang/kép lejátszás alatt, a video- 
és audioanyag nincs szinkronban a vi-
deofájl lejátszása alatt
A fennakadások, az instabil működés a 
készülék újraindításával megoldhatók 
(a bekapcsoló gomb hosszú lenyomá-
sával)

Kijelző
Kijelző

Antennakábel

USB-kábel

Mechanikus művelet (hatások, leejtés, stb.)
Mechanikus művelet (hatások, leejtés, stb.)

A telefon és a készülék egyedi inkompatibili-
tása
Az antennakábel megszakadt. A készülék 
helytelenül van beszerelve az autóba
Az USB-kábel megszakadt. A készülék helyte-
lenül van beszerelve az autóba.
Az USB-meghajtó típusa nem támogatott.

Az SD-kártya típusa nem támogatott

A videofájl formátuma nem támogatott

124
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4.b melléklet
(referencia)

Keresési paraméterek 
az RDS üzemmóddal

1. Amikor az RDS üzemmódok be 
vannak kapcsolva (AF, PTY látható a 
kijelzőn), a készülék automatikus ke-
resést hajt végre a kiválasztott üzem-
módnak megfelelően.

2. A PTY üzemmódban csak egy 
rádióállomás kereshető, amely támo-
gatja az RDS-t és a felhasználó beállí-
tási típusának megfelelő programokat 
keres.

3. Az összes elérhető állomás egy-
mást követő kereséséhez a kiválasztott  
tartományban, inaktiválja a PTY 
üzemmódot, azaz a PTY-t.

4.a függelék
(referencia)

Az RDS rendszeren át sugárzott rádióadások listája

No Program típusa Kijelzőn megjelenített szöveg
 1 Hírek NEWS
 2 Vegyes VARIED
 3 Popzene POP MUSIC
 4 Rockzene ROCK MUSIC
 5 Egyéb zene OTHER MUSIC
 6 Gyerekműsorok CHILDREN’S PROGRAMMES
 7 Szabadidő LEISURE
 8 Jazz zene JAZZ MUSIC
 9 Régi slágerek OLDIES MUSIC
10 Hírek FOLK MUSIC
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4.c melléklet (referencia)

A helyes csatlakoztatás feltételei

4.d melléklet
(kötelező)

1. Csak a 2.0 specifikációjú USB-s 
eszközök csatlakoztathatók.

2. A csatlakoztatott eszköz fájltáb-
lájának (FAT) a következőnek kell 
lennie: FAT16 (< 2 GB) vagy FAT32 
(> 2 GB). A primer részek maximum 
száma 4.

3. Ha felvételt játszik vissza egy na-
gyobb külső tárolóból, késés fordul-
hat elő a fájlszerkezet olvasása miatt.

4. Ha felvételt játszik vissza egy 
túlzottan elágazó könyvtárszerkezet-
ből, késés fordulhat elő a fájlszerkezet 
olvasása miatt.

5. A csatlakoztatott eszköz javasolt 
könyvtárszerkezete maximum 8 szin-
tes lehet. Maximum 1000 fájl tárolható 
egy könyvtárban.

6. A rádió a következő formátumú 
külső tárolókat támogatja:

SDHC до 32 Gb;
SD до 32 Gb;
USB 2.0 до 64 Gb;
USB 3.0 до 64 Gb.

Az SD-kártya nyílása a következő-
ket támogatja: SD-, SDHC-kártyák 32 
x 24 x 2,1 mm.

Megjegyzés: Minél több fájl/mappa 
található a tárolón,  annál hosszabb a be-
töltés ideje. Javasoljuk, hogy olyan tárolót 
használjon, amelyen csak audiofájlok ta-
lálhatók.

7. A fájlok leggyorsabb hozzáfé-
réséhez, javasoljuk, hogy 4-es vagy 
annál magasabb osztályú SD-kártyát 
használjon.

FIGYELEM!
Ne használjon USB-hosszabbító 

kábelt vagy USB-hubot az eszközök 
csatlakoztatására.

8. A rádió a következő audiofájlo-
kat támogatja:

*. MP3. Állandó vagy változó 
bitsebességgel, az átviteli sebesség 32-
320 kb/s, míg a mintavételi sebesség 
44.1 /48 kHz;

*. WMA. (DRM nélkül). Állandó 
bitsebességgel és 10-320 kb/s átviteli 
sebességgel, a változó bitsebesség és 
az átviteli sebesség 32-192 kb/s.

A rádió ápolása

1. Az utastér tisztításakor kerülje 
el, hogy folyadék jusson a rádió bel-
sejébe. Ez rövidzárlatot vagy egyéb 
károkat idézhet elő.

2. Egy puha törlőkendővel töröl-
je le a kijelzőn lévő ujjlenyomatokat, 
szükség esetén tiszta alkohollal ned-
vesítse be a törlőkendőt.

FIGYELEM!
Ne használjon oldószereket – 

benzint, terpentint, stb., mivel azok 
károsíthatják a kijelző felületét.

3. Óvatosan kezelje a kijelzőt: ha 
túl erősen nyomja meg ujjával vagy 
éles tárgyakkal érinti meg, repedések 
vagy horpadások jelenhetnek meg a 
kijelzőn.
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4.e függelék
(kötelező)

A hibák orvosolása

 Hiba Javítás

A rádió nem kapcsol be

Nincs Bluetooth kapcsolat a rádió és a mobilte-
lefon között

A rádió nem válaszol a gombnyomásra
A rádió vevőegysége nem talál rádióállomást

TA rádió vevőegysége nem érzékeli az SD-kár-
tyát/USB – Flash-meghajtót

Ellenőrizze, hogy az áramellátás biztosítéka jó állapotban van, nem 
szennyezett. Ellenőrizze, hogy a rádió tápfeszültsége 12 V a bizto-
sítéknál. Ellenőrizze, hogy az utastér hőmérséklete az elfogadható 
határon belülre esik.
Ellenőrizze, hogy telefonján be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció, 
és indítsa újra a Rádiót, ld. 2.2.3 pont.
Ellenőrizze, hogy a «Telefon csatlakoztatása» aktív a rádió beállításai 
között
Indítsa újra ismét a rádiót,  ld. 2.2.3 pont.
Ellenőrizze, hogy jelérzékelés hatótávolságon belül van. Indítsa újra 
ismét a rádiót,  ld. 2.2.3 pont.
Ellenőrizze, hogy az SD-kártya/USB-meghajtó megfelel az előírások-
nak (ld. 3. függelék). Ellenőrizze, hogy az SD-kártya/USB-meghajtó 
tartalmaz audiofájlokat. Indítsa újra ismét a rádiót,  ld. 2.2.3 pont.
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AF  –  Az alternatív frekvenciák listája. A rádió automata újrahangolásának lehetősége másik frekven-
ciasávban, amelyben szintén sugározzák a kiválasztott program jelét, ha pl. gyenge a jelfogadás 
az adott frekvenciasávban.

AM – AM-sáv
AUDIO – Egy audioval kapcsolatos kifejezés, amely a hangfájl átviteli technológiákhoz kapcsolódik
A2DP  –  Bluetooth® profil, amely a telefon memóriájába mentett zeneszámok visszajátszására szolgál a 

rádión keresztül
BAL – Balansz
BASS – Alacsony frekvenciájú hangtónus
Beep – Jelzés
BT – Bluetooth funkció az eszközök közötti adatcseréhez
QJ – RDS funkció az idő kiigazítására a rádióállomások által küldött jelek alapján
DISP – Kijelző
EQ – Hangszínszabályozó
FAD – Első/hátsó hangszórók egyensúlya
F+ – Átlépés a következő mappára
F+ – Átlépés az előző mappára
FM – FM-sáv
MUTE – A hang némítása
RDM – Véletlenszerű visszajátszási üzemmód (Véletlenszerű)
RPX – Ismételt visszajátszási üzemmód (Ismételt)
SCAN – Keresés
Sq – Biztonságos digitális memóriakártya formátum 
TAG – Az audiofájl metaadatai
TRE  – Magas frekvenciájú hangtónus
USB Flash-meghajtó – USB (Univerzális soros busz - flash-meghajtó - adattároló)
VHF – Nagyon magas frekvenciasáv

4.f függelék
(referencia)Rövidítések és konvenciók listája
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4.g függelék
(referencia)

Gyakran feltett kérdések

Milyen az audiolejátszás fajtája - 
Bluetooth vagy A2DP?

A2DP – Fejlett audio elosztás, a 
sztereo hangok átvitele a Bluetooth 
rádiócsatornán keresztül bármely ve-
vőegységbe, például egy telefonról 
vagy MP3-lejátszóról másik eszközre, 
pl. rádióra. A rádió az A2DP technoló-
giát használó audioátvitelt támogatja.

Honnan tudhatom, hogy a készü-
lékem támogatja a Bluetooth-on ke-
resztüli audiolejátszást?

Kérjük, olvassa el a készülék hasz-
nálati utasítását, hogy ellenőrizze, tá-
mogatja-e az A2DP funkciót.

Milyen mobiltelefonok csatlakoz-
tathatók a Bluetooth-on keresztül?

A legtöbb mobiltelefon csatlakoz-
tatható a Bluetooth-on keresztül.

Mi az a Bluetooth?
Bluetooth – vezeték nélküli szab-

vány, amely lehetővé teszi két eszköz 
egymáshoz csaltakoztatását. Alkal-

mazásokhoz használják, és lehetsé-
ges összekapcsolni vele két eszközt, 
amelyek között tárgyak találhatók. A 
csatlakozás maximum kb. 10 méter 
távolságig hozható létre. A csatlako-
zás akkor is fenntartható, ha az egyik 
eszköz a táskában vagy a zsebében 
található.

Ha a Bluetooth egy szabvány, mi-
ért nem tud minden telefon együttmű-
ködni a rendszerrel?

Sajnálatos módon, annak ellené-
re, hogy a Bluetooth egy szabvány, a 
gyártótól függ, hogy használja-e a te-
lefonon. Gyakran adnak a termékhez 
egyedi funkciókat, melyekkel meg-
különböztetik a telefont, de ezek in-
kompatibilitást idézhetnek elő. Bizo-
nyos esetekben használat során olyan 
inkompatibilis szoftvert telepítenek 
a telefonra, amely inkompatibilitást 
eredményez: 

Ha a telefon nem működik az au-
tóba telepített rádióval, a felhasználó 
leggyakrabban a rádiókészüléket hi-
báztatja a telefon helyett. Esetenként 
a telefon szoftverének frissítésével 
megoldható ez a probléma.

Milyen Bluetooth verziókat támo-
gat a rendszer?

A Bluetooth szabványnak számos 
verziója van, amelyek bizonyos funk-
ciókat biztosítanak. A rádió megfelel 
a Bluetooth V 2.0 szabványnak, és a 
következő szabványokat tartalmazza:

– szabványos hozzáférési profil GAP 
V 2.0:

– Fejlett audio elosztás A2DP V 1.2.
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A magasabb felszereltségi válto-
zatban a járműben egy multimédiás 
rendszer van (a továbbiakban MMS), 
amely az alábbi részekből áll:

- vezérlőegység;
- interfész kábel;
- 7-colos TFT kijelző.

Figyelmeztetés
A biztonsági szabályok figyelmen 

kívül hagyása áramütést eredmé-
nyezhet!

Ahhoz, hogy vezetés közben elke-
rülje a baleseteket:

- ne állítgassa a rendszer lejátszási 
módjait;

- ne állítsa a hangerőt túl magasra, 
hogy hallja a többi jármű kürtjének 
hangját.

FIGYELEM!
A jármű tisztításakor ügyeljen arra, 

hogy ne öntsön folyadékot a vevő-
egységre.

Ez rövidzárlatot, tüzet vagy egyéb 
károsodást eredményezhet.

Ha lehetséges, ne parkoljon a jár-
művel olyan helyre, ahol azt közvet-
len napsütés éri, mivel ez túlságosan 
megnövelheti az utastérben a hő-
mérsékletet.

Lejátszás előtt várja meg, míg az 
utastérben lecsökken a hőmérséklet.

A multimédiás rendszert a jármű 
12 Voltos fedélzeti rendszerére kell 
kötni, megfelelő földeléssel.

Az USB- és SD-csatlakozók SD-kár-
tyák és USB pendrive-ok csatlakoz-
tatására valók.

Más eszközök csatlakoztatása ká-
rosíthatja a rendszert vagy a csatla-
koztatott készüléket. 

Vezérlőegység
A multimédiás vezérlő gombjait a 

44a. ábra jeleníti meg.
1- be-/kikapcsolás.
2 - mikrofon.
3 - hang be-/kikapcsolása (NÉMÍ-

TÁS).
4 - bejövő hívás fogadása/belépés 

a «telefonhoz»/belépés a telefon-
könyvbe.

Ha rövid ideig nyomja meg: A Név-
jegyek menüben hívást kezdemé-
nyezhet, vagy bejövő hívást fogadhat. 
Egyéb esetekben beléphet a «Phone» 
(Telefon) menübe.

A MULTIMÉDIÁS RENDSZER HASZNÁLATA ÉS JELLEMZŐI

44а. ábra A multimédiás rendszer kezelőgombjai
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Ha nyomva tartja: A Contacts (Név-
jegyek) menüben hívást kezdemé-
nyezhet, vagy bejövő hívást fogadhat. 
Egyéb esetekben beléphet a telefon-
könyvhöz.

5 - visszalép az előző fájl (audio, 
videó, képek) vagy rádióállomás le-
játszására.

A lejátszott fájlok (videó, audio, 
képek) listájában – ha rövid ideig 
nyomja meg: visszaléphet az előző 
mappába/fájlra; ha nyomva tartja: 
visszaléphet a forrásmappába.

A lejátszási mezőkben – lejátszhatja 
az előző fájlt.

A «Radio» (Rádió) menüben:
- ha nyomva tartja, az alábbi üzem-

módok között válthat: keresés/az elő-
ző eltárolt állomásra lépés.

- ha rövid ideig nyomja meg, az 
alábbi üzemmódok közül választhat: 
keresés csökkenő frekvenciákkal/az 
előző eltárolt rádióállomásra lépés.

6 - hangerő gomb (kódoló - forgó 
kódoló). A hangerő gomb elforgatá-
sával állíthatja be a hangerőszintet

7 – visszalép a következő fájl (au-
dio, videó, képek) vagy rádióállomás 
lejátszására.

A lejátszott fájlok listájában (videó, 
audio, képek): a következő mappába/
fájlra léphet.

A lejátszási mezőkben – lejátszhatja 
a következő fájlt.

A «Radio» (Rádió) menüben:
- ha nyomva tartja, az alábbi üzem-

módok között válthat: keresés/a kö-
vetkező eltárolt állomásra lépés.

- ha rövid ideig nyomja meg, az 
alábbi üzemmódok közül választhat: 
keresés növekvő frekvenciákkal/a kö-
vetkező eltárolt rádióállomásra lépés.

8 - telefonhívás befejezése/bejövő 
hívás elutasítása. A Contacts (Név-
jegyek) menüben kiléphet a képer-
nyőről / befejezheti a hívást.

9 - az «Information» (Információ) 
(INFO). menübe lép.

10 - SD-kártya nyílása (SD).
11 - a rendszer főmejünék lehívása 

/a «Settings» (Beállítások) menü ki-
választása (MENU). Ha rövid ideig 
nyomja meg, akkor a Főmenübe lép; 
ha nyomva tartja, akkor a «Settings» 
(Beállítások) menübe lép.

12 - a hangbeállítások menübe lép 
(AUDIO). Ezzel léphet a hangbeállí-
tásokhoz.

13 - a funkció engedélyezése - egyéb 
frekvenciájú észlelt rádióállomások 
keresése / helyi/távoli rádióállomá-
sok észlelése (AF). Ha a «Radio» (Rá-
dió) és a «Radiosettings» (Rádióbeál-
lítások) menüben rövid ideig nyomja 
meg, be-/kikapcsolja az AF funkciót. 

Ha nyomva tartja a «Radio settings» 
(Rádióbeállítások) menüben, átvált a 
távoli állomás fogadási módra.

14 - sávkeresés és az összes megta-
lált rádióállomás automatikus eltá-
rolása/az RDS bekapcsolása (AS/PS). 
Ha a «Radio» (Rádió) és a «Radio 
settings» (Rádióbeállítások) menü-
ben rövid ideig nyomja meg, be-/ki-
kapcsolja az RDS funkciót. Ha a «Ra-
dio» (Rádió) menüben nyomva tartja, 
a rendszer elkezdi a rádióállomások 
automatikus keresését és eltárolását.

15 - mappa megnyitása, lejátszás/
szünet (OK). A «Radio» (Rádió) me-
nüben, a rádióállomás-keresési mód-
ban ezzel állíthatja le a keresést. A mé-
diatartalom-lejátszási mezőben ezzel 
játszhat le egy fájlt/szüneteltetheti a 
lejátszást. A lejátszott fájlok listájában 
ezzel léphet be egy mappába/játszhat 
le egy fájlt.

16 - «Day/Night» (Nappali/éjsza-
kai) üzemmód kiválasztása (a képer-
nyőhöz).

17 - média módjának kiválasztása 
(MEDIA). Az «Audio» (Hang), «Vi-
deo» (Videó), «Images» (Képek)  vá-
lasztható (zárt lánc).

18 - mód kiválasztása: «Radio» (Rá-
dió)/ sávváltás/belépés a «Radioset-
tings» (Rádióbeállítások) menübe.
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Ha rövid ideig nyomja meg:
- hangsávot válthat a «Radio» (Rá-

dió) menüben;
- egyéb esetekben beléphet a «Ra-

dio» (Rádió) menübe.
Ha nyomva tartja, beléphet a «Radio 

settings» (Rádióbeállítások) menübe.
USB pendrive csatlakozik a multi-

médiás rendszerhez, az oldalsó kesz-
tyűtartóban található terminálon ke-
resztül

A multimédiás rendszer vezérlése 
(MMC)

Első lépések
Az MMS bekapcsolásához nyom-

ja meg a gombot (1) (lásd 44a. ábra). 
A rendszer lekapcsolásához nyomja 
meg és tartsa nyomva a gombot (1) 
két másodpercnél hosszabb ideig. 
Az újraindításhoz tartsa lenyomva a 
gombot (1), amíg a képernyőn meg 
nem jelenik a LADA logó.

A multimédiás rendszert a vezérlő-
panelen található gombokkal, vala-
mint a kijelző érintőgombjaival (44b. 
és 44c. ábra) is vezérelheti.

Hangerő szabályozása

A hangerő szintjét a hangerő gomb 
(6) (lásd 44a. ábra) jobbra vagy balra 
történő elforgatásával állíthatja be.

Főmenü

A rendszer első bekapcsolása vagy 
újraindítása után a kijelző a főmenüt 
mutatja (44b. ábra).

A kijelzőn megjelenő gombok meg-
nyomásával választhatja ki a kívánt 
módot:

1 - Radio (Rádió) - a rádióállomások 
fogadására alkalmas módba lép.

2 - Phone (Telefon) - a mobiltele-
fonnal való üzemeltetésre alkalmas 
módba lép.

44b. ábra Főmenü ablak

*  Ezek a jelzések az alábbi módok használatakor jelen-
nek meg: «Audio» (Hang), «Video» (Videó), «Images» 
(Képek).
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3 - A főmenübe lép.
4 - Audio (Hang) - a hangfájlok leját-

szására alkalmas módba lép.
5 - Dátum, idő
6 - További képernyőn megjelenő 

menükre lép
7 - Settings (Beállítások) - a beállítás 

menübe lép.
8 – Szünet jelzés a lejátszási módban.
9 - Images (Képek) - a képfájlok le-

játszására alkalmas módba lép.
10 - Video (Videó) - a videofájlok le-

játszására alkalmas módba lép. 

1 - Info (Információ) - diagnosztikai 
üzeneteket jelenít meg.

2 - Screen saver (Képernyővédő) - a 
teljes képernyőn az aktuális időt jele-
níti meg.

Ha az MMS (multimédiás rendszer) 
üzemel, a képernyő alsó részének 
különböző menüiben, a piros vonal 
alatt a következő információk jelen-
nek meg: dátum, idő, a Bluetooth-szal 
csatlakoztatott telefon adatai, vala-
mint az elnémítás képernyő.

RÁDIÓ mód
1 - gomb a főmenübe lépéshez;
2 - gomb a rezonanciafrekvencia nö-

veléséhez;
3 - gomb a rezonanciafrekvencia 

csökkentéséhez;
4 – gomb az állomás automatikus 

beállításainak aktiválására/gomb az 
elmentett rádióállomások közti kere-
sésre (rövid ideig tartó megnyomás);

5 – az eltárolt állomásokhoz való 
gombok;

6 - FM2/FM3/FM4 - gombok az FM2-
FM4 sáv bekapcsolására;

7 - gomb a  sztereó- mono lejátszási 
mód közti váltásra;

8 - FM1 - gomb az FM1 sáv bekap-
csolására;

9 - AM - gomb az AM sáv bekapcso-
lására;

10 - gomb a Radio settings (Rádióbe-
állítások) menübe lépéshez;

11 - gomb az Audio settings (Audio-
beállítások) menübe lépéshez;

12 - PTY - rádióműsorok szűrése tí-
pus alapján az automatikus keresés-
kor;

13 - 14 - gombok a rádióműsorok tí-
pusának kiválasztására.

44c. ábra A főmenü képernyője (folyt.)
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Váltás a rádióra
A rádióhallgatásra való átváltást az 

alábbi módokon teheti meg:
- a vezérlőpanelen található gomb-

bal  (18) (RADIO) (lásd 44a. ábra);
- a kijelző főmenüjében levő Radio 

(Rádió) gombbal (lásd 44b. ábra);
-az összes külső adattároló (USB 

pendrive, SD-kártya) eltávolításával.
Az  AM, FM1, FM2-FM4 gombok-

kal (lásd 44d. ábra) választhatja ki a 
kívánt üzemi tartományt:

- az  FM1 gombbal a rádió vevőegy-
ségét a (65 - 74) MHz tartományra 
kapcsolja;

- az  FM2-FM4 gombbal a rádió ve-
vőegységét a (87,5 - 108) MHz tarto-
mányra kapcsolja;

- az  AM gombbal a rádió vevőegy-
ségét az (522 - 1620) kHz tartományra 
kapcsolja;

Ha megnyomja és nyomva tartja a 
gombot (1), kilép a főmenüből és elné-
mítja a rádiót. Ha rövid ideig nyomja 
meg a gombot (1), belép a főmenübe 
anélkül, hogy kikapcsolná a Rádiót.

A rádióállomások beállításai
Automatikus keresés (auto keresés)

Az automatikus hangoláshoz (auto 
keresés) nyomja meg a  gombot  (2) 
(a frekvenciákban felfelé való kere-
séshez) vagy a  gombot  (3) (a frek-
venciákban lefelé való kereséshez), és 
tartsa lenyomva a gombot ebben az 

állásban 2 másodpercnél hosszabb 

ideig

A rádióállomás behangolása után az  

automatikus keresés leáll Az auto-

matikus keresés leállításához (mielőtt 

a rádióállomást behangolná), érintse 

meg a képernyő bármely részét.

44 d. ábra «Radio» üzemmód ablak
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Manuális behangolás
Nyomja meg rövid ideig a  (2) 

vagy  (3) gombot a kívánt rezonan-
ciafrekvencia beállításához.
Rádióállomások automatikus keresése és 

tárolása
Az állomások automatikus keresé-

séhez és tárolásához nyomja meg és 
tartsa lenyomva a gombot  (4) 2 má-
sodpercnél hosszabb ideig; ekkor 
az MMS automatikusan behangol-
ja tizennyolc állomás frekvenciáját 
és eltárolja azokat. A rádióállomások 
eltárolása után az MMS automatiku-
san a rádióhallgatás módba kapcsol, 
az elsőként eltárolt rádióállomásra.

Tárolás és az eltárolt állomások 
hallgatása

A kiválasztott rádióállomás multi-
médiás rendszerben való eltárolásá-
hoz nyomja meg és 2 másodpercig 
tartsa nyomva az (5) jelzésű gombok 
egyikét. Az eltárolt állomásra váltás-
hoz nyomja meg rövid ideig az (5) jel-
zésű gombok egyikét.

A vezérlőpanelen a gomb (14) (AS/
PS) (lásd 44a. ábra) megnyomásával 
az adott sávon kereshez rádióállomá-

sokat, és eltárolhatja a megtalált állo-
másokat, valamint be- és kikapcsol-
hatja az RDS módot.

Sztereo rádiójel-vétel
Ha a sztereo rádiójel-vételt használ-

ja, a kijelzőn megjelenik a OO jelzés, 
gomb (7) (lásd 44d. ábra). A gomb (7) 
megnyomásával kényszerítve állíthat-
ja át a multimédiás rendszert a mono 
módba.

Megjegyzés: A sztereo mód az FM2 
sávokon és az FM2 stabil rádió-jel vételnél 
érhető el.

Állomások keresése a rádióműsorok 
típusa alapján

RDS-állomások fogadásokar a mű-
sor típusának kiválasztásához nyomja 
meg a PTY gombot. A kijelzőn meg-
jelenik a PTY jelzés. A (13)  vagy 
(14) gombok megnyomásával kivá-
laszthatja a műsor típusát, amelyet a 
készülék az automatikus frekvencia-
kereséshez fog felhasználni. A kívánt 
típusú műsort sugárzó rádióállomás 
automatikus kereséséhez nyomja meg 
és 2 másodpercig tartsa nyomja a  
(2) vagy  (3) gombot.

Ha a kíválasztott típusú programhoz 
nem érhető el egy rádióállomás sem, 

akkor visszatér a kiindulási rezonan-
ciafrekvenciához.

Az automatikus keresés kikapcsolá-
sához nyomja meg a PTY gombot.

Megjegyzés: A műsortípus alapján való 
állomáskeresés  az RDS módban, és kizá-
rólag az FM2 sávon érhető el.

AUDIO (hang) mód
A hangfájlok lejátszására váltása az 

alábbi módokon történhet:
- csatlakoztasson egy SD-kártyát, ha 

USB pendrive nem csatlakozik a rend-
szerhez;

- csatlakoztasson egy USB pendri-
ve-ot, ha SD-kártya nem csatlakozik a 
rendszerhez;

- nyomja meg az Audio (Hang) gom-
bot (lásd 44b. ábra);

- nyomja meg a vezérlőpanelen talál-
ható gombot (17) (RADIO) (lásd 44a. 
ábra).

Megjegyzés: Ha Audio módban szü-
netelteti a rendszert (8-as jelzés, lásd 
44b. ábra), az Audio módba való visz-
szalépés a multimédiás rendszert  az 
audio-lejátszási módba kapcsolja.

1 - gomb a főmenübe lépéshez;
2 - gomb a mappából egy szinttel fel-

jebb lépéshez;
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3 - gomb az SD-kártya adatforrás-
ként való kiválasztásához;

4 - gomb az USB pendrive adatfor-
rásként való kiválasztásához;

5 - gomb a mappában található ösz-
szes fájl lejátszásához; ekkor minden 
zeneszám elejéből 3 másodpercet ját-
szik le;

6 - audio lejátszás gomb;
7 - ismételt lejátszás gomb;

8 - véletlenszerű lejátszás gomb;
9 - keresési lejátszás gomb;
10 - az audiofájlok listája, a kurzor a 

kiemelt fájlon van.

Audiofájlok kiválasztása

A rádiós rendszer MP3, WMA, és 
WAV formátumú audiofájlokat tud 
lejátszani.

A lejátszáshoz elérhető audiofájlok 
és mappák a listában (10) jelennek 
meg, lásd a 44e. ábrát. egy audiofájlra 
az adott fájl lejátszásához; használhat-
ja

A mappa ikonra duplán kattintva 
megtekintheti az adott mappában ta-
lálható audiofájlok listáját. A mappá-
ból való kilépéshez nyomja meg a (2) 
gombot.

Az audiofájlok lejátszásához válasz-
sza az alábbi módok egyikét:

- kattintson duplán az adott fájlon, 
de használhatja az ismételt lejátszás 
gombot is (gomb (7));

- nyomja meg az audio lejátszás 
gombot (gomb (6)), így a listában (10) 
elérhető összes audiofájlot lejátssza;

- válasszon ki egy mappát, ehhez 
kattintson egyet a listában (10) szerep-
lő egyik mappára, majd nyomja meg 
az audio lejátszás gombot (gomb 6). 
Ekkor a kiválasztott mappában és al-
mappáiban található összes audiofájlt 
lejátssza.

1 - a hangfájl lejátszási idejének jel-
zése;

2 - I gomb az audiolista képernyőre 
való visszatéréshez;

44e. Audiofájlok listája ablak
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3 - I  gomb az előző hangfájl leját-
szásához;

4 -   gomb a fájl gyors lejátszásá-
hoz visszafelé;

5 - II /  megállítás / lejátszás (szü-
net) gomb. Ha megnyomja a gombot, 
a rendszer megjegyzi, hogy hol tart a 
lejátszás. Ha visszatér erre az oldalra, 
a lejátszás az eltárolt pozíciótól foly-
tatódik;

6 -   gomb a fájl gyors lejátszásá-
hoz előrefelé;

7 - | gomb a következő fájl leját-
szásához;

8 - gomb az Audio settings (Audio-
beállítások) menübe lépéshez;

9 - lépés a következő mappára a fáj-
lok lejátszásához;

10 - az aktuális mappa neve;

11 - lépés az előző mappára a fájlok 
lejátszásához

Ha a hangfájlhoz kép vagy leírás tar-
tozik, ez az információ a fájl lejátszása 
közben megjelenik a képernyőn.

Ha a hangfájl lejátszását bármely 
másik pozícióból szeretné folytatni

nyomja meg az időkijelzést. A leját-
szás leállításához nyomja meg az (5) 
gombot (44f. ábra).

Ha az audiofájl lejátszása közben 
megnyomja a szünet gombot (gomb 
(5)), és ezután megnyomja a vissza 
gombot (gomb (2)), akkor visszatér 
a főmenübe, és a szünet jelzés (8-as 
jelzés) megjelenik az Audio gombon 
(gomb (4), lásd 44b. ábra). Ez a mód 
lehetővé teszi, hogy a hangfájl leját-
szását onnan folytassa, ahol leállította

FIGYELEM!
Ne használjon USB hub-okat, ame-

lyekkel egyszerre kettő vagy több 
USB pendrive-ot tud csatlakoztatni. 
Ez károsíthatja az egységet.

  
Ha a MEDIA (Média) módot vá-

lasztja, a fájlokra (hang- és videofáj-
lok) váltás és a képek megtekintése 
egy zárt elérési útvonalon történik.

Fig. 44f. Audio playback window
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VIDEO üzemmód

A video üzemmódra váltásra a kö-
vetkező lehetőségek adottak:

- csatlakoztasson egy SD-kártyát 
(nem hangfájlokat tartalmazót), ami-
kor az USB-pendrive nincs csatlakoz-
tatva;

- csatlakoztasson egy USB-pendri-
veot (nem hangfájlokat tartalmazót), 
amikor az SD-kártya nincs csatlakoz-
tatva;

- nyomja meg a Video gombot (lásd 
a 44b ábrát);

- nyomja meg a 17 (MEDIA) gombot 
a vezérlő panelen (lásd 44a ábra)

Megjegyzés. Ha a Video üzemmód 
szüneteltetve van (8- as kijelző, lásd 44b 
ábra) az ismételt bevitel az MMS-t video 
lejátszási üzemmódba váltja.

1 - vissza a főmenübe gomb;
2 - egy szinttel feljebb a mappában 

gomb;
3 - SD-kártyát forrásként kiválasztó 

gomb;
4 - USB-kártyát forrásként kiválasz-

tó gomb;
5 - lejátszás gomb;
6 – ismételt lejátszás gomb;

7 – véletlenszerű lejátszás gomb;
8 - böngésző lejátszás gomb;
9 – a video fájlok listája, ahol a kivá-

lasztott fájlt a kurzor mutatja.

Video fájlok kiválasztása
Az MMS képes WMV video fájlok  

320x240 pixeles felbontásban történő 
lejátszására. A fájlok konvertálásához 
használjon bármilyen elérhető video-
konvertert

A lejátszható fájlokat tartalmazó 
mappák és videofájlok megjelennek 
a listában (9) (lásd 44g ábra). Ha rá-
kattint duplán a mappa ikonra , 
látni fogja az adott mappában látható 
videofájlok listáját. Az adott mappá-
ból való kilépéshez nyomja meg a 2. 
gombot:

A videofájlok multimédiás egységen 
való lejátszásához a következő mód-
szereket választhatja:

44g ábra. «VIDEO» üzemmód ablak
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– ha duplán rákattint az adott video-
fájlra, lejátszhatja azt; illetve használ-
hatja az ismételt lejátszás gombot is (6 
gomb);

- ha megnyomja a videó lejátszás 
gombot (6 gomb) ez lehetővé teszi a lis-
tában rendelkezésre álló összes videó 
lejátszását (9);

- ha kiválaszt egy kattintással egy 
mappa ikont  a listában (9), és meg-

nyomja a video lejátszás gombot (5 
gomb) ez lehetővé teszi az adott map-
pában és azok almappáiban rendelke-
zésre álló összes videó lejátszását.

1 – videó lejátszás időkijelző;
2 - vissza a videó kiválasztó menübe 

gomb;
3 – I  nyomógomb az előző videó-

fájl lejátszásához;

4 –   nyomógomb a videófájl 
gyors visszapörgetéséhez;

5 – II /  stop /lejátszás (szünet) 
gomb. Ha megnyomja a gombot, a 
rendszer megjegyzi a lejátszás pozí-
cióját- Így amikor visszatér erre az 
oldalra, a lejátszás onnan fog folyta-
tódni, ahol korábban abbahagyta;

6 –   nyomógomb a videófájl 
gyors előrepörgetéséhez;

7 –  I nyomógomb a következő vi-
deófájl lejátszásához;

8 – teljes képernyős lejátszás gomb;
9 – a Video beállítás ablak előhívá-

sának gombja;
10 – vissza az audio beállítás menü-

be gomb;
11 – ugrás a következő mappába, vi-

deofájlok lejátszásához;
12 – az aktuális mappa neve;
13 - ugrás az előző mappába, video-

fájlok lejátszásához;
A videófájl adott pozícióból való 

folytatásához nyomja meg az időjel-
zőt.

A teljes képernyős lejátszási mód-
hoz való visszatéréshez, nyomja meg 
a 8 (44h ábra) gombot vagy ikont.

A teljes képernyős lejátszási módból 
való kilépéshez érintse meg bárhol a 
képernyő.

44h ábra. VIDEO lejátszó ablak
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Amennyiben a videofájl lejátszása 
közben megnyomja a(z)  5 majd

a vissza  2 gombot, visszatér a főme-
nübe és a szünet jelzés jelenik meg a 
Video gombon (lásd 44b ábra). Ez az 
üzemmód lehetővé teszi, hogy onnan 
nézze tovább a videót, ahol leállította.

Amikor a  MEDIA üzemmódot vá-
lasztja, átválthat a fájlok (audio, vi-
deo), között és a képek is megjelennek

Képnéző mód
A képfájlok megtekintéséhez nyom-

ja meg a Képek gombot (lásd 44b 
ábra), ezután meg fog jelenni egy lista 
a választott kártyán lévő összes elér-
hető kép. Átválthat a «Képek» ablak 
módba is, a 17 (MEDIA) gomb meg-
nyomásával a vezérlőpanelen (lásd 
44a ábra).

1 - vissza a főablakba gomb;
2 - egy szinttel feljebb a mappába;
3- SD-kártyát forrásként kiválasztó 

gomb
4 – USB-kártyát forrásként kiválasz-

tó gomb;
5 - lejátszás gomb;
6 - ismételt lejátszás gomb;
7 - véletlenszerű lejátszás gomb;
8 - böngésző lejátszás gomb;

9 - az elérhető fájlok listája, a kurzor 
a kiválasztott fájlon, abc szerinti sor-
rendbe rendezve.

Képfájlok kiválasztása
A multimédia rendszer (MMS)  

.JPEG, .JPG, .JPE, .BMP, GIF, .PNG 
formátumú fájlok megjelenítésére ké-
pes.

Az alábbi táblázat azt a körülbelüli 
időt jelzi, ami a jpeg fájlok megjelení-
téséhez szükséges:

jpeg-fájl mérete Nyitási idő 
(mp)

800x1397 px, 1 MB ~ 1 mp
1024x1789 px, 2 MB ~ 3 mp
1200x2096 px, 2,5 MB ~ 4 mp
1978x3456 px, 7 MB ~ 9 mp

A 7 MB-nál nagyobb fájlok megnyi-

tása túl sok időbe telik és nem javasolt 

a megtekintésük a készüléken.

44i. «Images» (képek) üzemmód ablak
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Az optimális élmény érdekében azt 
javasoljuk, hogy a kép mérete ne ha-
ladja meg az 1 MB-ot, a felbontás pe-
dig ne legyen nagyobb mint 800x1397 
pixel, mivel ezt a méretet a rendszer 1 
másodperc alatt meg tud nyitni, ami 
a diavetítéses képnézegetés alapvető 
feltétele.

A mappák és videofájlok megjelen-
nek a listában (9) (lásd 44i ábra). Egy 
adott mappán belüli fájlok megjelení-
téséhez, kattintson a(z)  ikonra (9). 
Az adott mappából való kilépéshez 
nyomja meg a 2. gombot.

Kattintson a fájl ikonra a listában, 
majd nyomja meg az  5 gombot vagy 
kattintson duplán a kiválasztott fáj-
lon, hogy a képeket a kiválasztott 
fájltól kezdve tudja megnézni. A dia-
vetítéshez be kell kapcsolni az ismétlő 
módot. A multimédia rendszer a kép-
lejátszó ablakba vált

1 - vissza a fájlkiválasztó menübe 
gomb;

2 – I   nyomógomb az előző képfájl 
megtekintéséhez;

3 – II /  stop /lejátszás (szünet) 
gomb. Ha megnyomja a gombot, a 
rendszer megjegyzi a lejátszás pozíci-
óját. Így amikor visszatér erre az ol-

dalra, a lejátszás onnan fog folytatód-
ni, ahol korábban abbahagyta;

4 –  I nyomógomb a következő 
képfájl lejátszásához;

5 – teljes képernyős lejátszás gomb;
6 - az Image (képek) beállítás ablak 

előhívásának gombja;
7 - vissza az audio beállítás ablakba 

gomb;

8 - audio lejátszás kiválasztásának 
gombja képnézés közben;

9 - ugrás a következő mappába, kép-
fájlok lejátszásához;

10 - az aktuális mappa neve;
11 - ugrás az előző mappába, képfáj-

lok lejátszásához;
Amennyiben a képfájl lejátszása 

közben megnyomja a(z) 3 (44j ábra) 
majd a vissza 1 gombot, visszatér a fő-

44j. ábra Képfájl lejátszó ablak
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menübe és a szünet jelzés jelenik meg 
az  Images (képek) gombon (lásd 44b 
ábra). Ez az üzemmód lehetővé teszi, 
hogy onnan nézze tovább a képeket, 
ahol leállította a vetítést.

Amikor a  MEDIA üzemmódot  
választja, átválthat a fájlok (audio, 
video), között és a képek is megjelen-
nek.

PHONE (telefon) üzemmód
1 – vissza a főmenübe gomb;
2 - audio fájlok lejátszása telefonon 

keresztül gomb;
3 - a kihangosítás telefonon történő 

beszéd közbeni kikapcsolása gomb;
4 - hívás/hívás befejezése gomb;
5 - csatlakoztatott telefon kijelzés;
6 - vissza a Phone (telefon) beállítás 

menübe gomb;7 – ugrás a telefon-
könyvbe gomb;

8 - újrahívás gomb;
9 - a legutolsó bejegyzett karakter 

törlése gomb (törlés gomb);
10 - előfizető hívószámának kijelzé-

se mező;
11 - tárcsázó számmező
Nyomja meg a 6 (44k ábra) gombot 

a telefonja Bluetooth-on (a továbbiak-

ban BT) keresztül történő csatlakoz-

tatásához és az előírt lépések  SET-

TINGS (Beállítások) üzemmódban 

való végrehajtásához.

Szám hívása
Válassza ki az üzemmódot a Phone 

(Telefon) (lásd 44b ábra) gomb meg-
nyomásával a főmenüben. Tárcsázza 
a hívószámot a számmező segítségé-
vel (11, gombok, lásd 44k). Az elgépe-
lések javításához használja a  9 gom-
bot. Nyomja meg egyszer a legutolsó 
karakter javításához. Nyomja meg és 

44k. «Phone» (telefon) üzemmód ablak
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tartsa nyomva a  9 gombot több mint 
1 másodpercre a teljes bejegyzés tör-
léséhez. Nyomja meg a  4 gombot egy 
előfizető hívásához, ekkor megjelenik 
egy párbeszédablak. A hívás befejezé-
séhez nyomja meg a 4 gombot (lásd 
44l ábra). Az utoljára tárcsázott hívó-
szám újrahívásához, nyomja meg a 8  
gombot (lásd 44k ábra).

1 - a kihangosítás gombja (az autó 
hangrendszerén keresztül);

2 - hívás a telefonon keresztül gomb;
3 - hívás fogadása gomb,

4 - hívás befejezé-
se gomb

5 -telefon könyv-
tár (az aktív előfi-
zető hívószáma ki 
van jelölve)

Amint hívása 
érkezik a telefon-
jára, a multimédia 
rendszer átvált BT 
módra, és megjele-
nik a hívó fél neve 
a párbeszédab-

lakban. A hívás fogadásához nyomja 
meg a 3 gombot (lásd 44l ábra). A te-
lefon kihangosító (autó hangrendsze-
rén keresztül) kikapcsolásához és a 
telefonbeszélgetés telefonon történő 
folytatásához, nyomja meg a 2 gom-
bot. A kihangosítás visszakapcsolá-
sához nyomja meg az 1 gombot. A 
hívás befejezéséhez nyomja meg a 4 
gombot.

Hívás fogadásához is megnyom-
hatja a 4 gombot (lásd 44a ábra kézi 
beszélő) a vezérlő panelen; a hívás be-
fejezéséhez, nyomja meg a  7  gombot.Fig. 44l. Phone connection window

44m. ábra Telefonkönyv ablak
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A telefonkönyvre váltáshoz, nyomja 
meg a 7 gombot (lásd 44k ábra). Az 
első csatlakozáskor betöltődik a te-
lefonkönyv a telefonjáról. A letöltési 
idő a telefonkönyv méretétől függ, 
szóval eltarthat pár percig. A név-
jegyeihez tartozó képek átvitele nem 
történik meg.

A telefonkönyvből való hívásindí-
táshoz, válasszon ki egy névjegyet 
a telefonkönyvből (44l. ábra), majd 
megjelenik a telefon csatlakoztatása 
ablak (lásd 44l. ábra

Az adott névjegyhez tartozó hívó-
szám hívásához, válassza ki a listából,  
5) majd nyomja meg 3 gombot. A hí-
vás befejezéséhez/visszavonásához 
nyomja meg a 4 gombot

Audio fájlok lejátszása telefonon 
keresztül

Bluetooth módban, ha a telefon-
ja támogatja az  «A2DP» protokollt, 
lejátszhatja a telefonján tárolt zene-
számokat az autója hangrendszerén 
keresztül.

1 - vissza a fájlkiválasztó menübe 
gomb;

2 – I  nyomógomb az előző fájl le-
játszásához;

3 – II /  stop /lejátszás (szünet) 
gomb. Ha megnyomja a gombot, a 
rendszer megjegyzi a lejátszás pozíci-
óját. Így amikor visszatér erre az ol-
dalra, a lejátszás onnan fog folytatód-
ni, ahol korábban abbahagyta;

4 –  I nyomógomb a következő fájl 
lejátszásához;

5 – vissza az audio beállítás ablakba 
gomb.

Az ebbe a módba váltáshoz, nyom-
ja meg a  2 gombot (lásd 44k ábra). A 
telefonról történő audio-lejátszás ab-
laka hasonló az SD-vagy USB-kártyá-
ról történő zenelejátszás ablakához és 

44n. ábra Audio fájlok lejátszása telefonon keresztül
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ugyanazokkal a gombokkal rendelke-
zik (lásd 44n ábra). Az aktuálisan le-
játszott fájlról információ nem jelenik 
meg

Ha megnyomja a lejátszás gombot (3 
gomb), Ön elindítja a telefonja zenele-
játszóját a háttérben. Ha ezt megnyitja 
a telefonján, láthatja, hogy épp melyik 
zenefájlt játssza le. A zenelejátszást a 
telefonján keresztül vezérelheti

Amikor hívása érkezik/épp hívást 
indít, a zenelejátszást a rendszer szü-
netelteti. A Bluetooth-on keresztül 
lejátszható zenefájlok típusa korláto-
zott a telefon lejátszójának verziójától 
függően.

INFO (információs) üzemmód
A képernyő a termékben használt 

szoftververzióról jelenít meg informá-
ciókat.

1 - gomb a főmenübe lépéshez;
Ha a vezérlőpanelen megnyomja a 

gombot (9) (INFO) (lásd 44a. ábra), 
belép az «lnfo» (Információs) módba.

44n. ábra Az «Info» (Információs) mód képernyő 
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SETTINGS (Beállítások) mód

1 - gomb a főmenübe lépéshez;
2 - gomb az általános beállítások me-

nübe lépéshez;
3 - gomb a Phone settings (Telefon-

beállítások) menübe lépéshez;
4 - gomb az Audio settings (Audio-

beállítások) menübe lépéshez;

5 - gomb a kijelzőbeállítások menü-
be lépéshez;

6 - gomb a kép-megtekintési menü-
be lépéshez;

7 - gomb a videolejátszó beállítások 
menübe lépéshez.

8 - gomb a rádióbeállítások menübe 
lépéshez.

44o. ábra «Settings» (Beállítások) mód kiválasztási képernyő

1
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Általános beállítások mód

1 - gomb az előző menübe való visz-
szalépéshez;

2 - gomb a képernyővédő beállításá-
hoz;

3 - gyári alapbeállítások gomb;
4 - jelzés és nyelvbeállító gombok;
5 - jelzés és dátumbeállító gombok;
6 - jelzés és időbeállító gombok;

A képernyővédő beállításához 
nyomja meg a gombot (2) (lásd 44p. 
ábra). A képernyővédő megjelenik 
a kijelzőn, a dátumot és időt jelezve, 
ha a felhasználó egy percig tétlen, és 
nem nyúl a multimédiás rendszerhez.

44p. Általános beállítások üzemmód
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Kijelzőbeállítások mód

1 - gomb az előző menübe való visz-
szalépéshez;

2 - gomb a kijelző fényerejének be-
állításához;

3 - gomb a képmegjelenítési beállí-
tásokhoz;

4 - gomb az érintőképernyő kalibrá-
ciós módjába való belépéshez.

A kijelző jobb olvashatóságához a 
napszaktól függően az alábbi kijelző 
üzemmódokat állíthatja be

Day (Nappali) - a kijelző kellemes 
fényereje erős környezeti fényben.

Night (Éjszakai) - a kijelző kellemes 
fényereje sötétben.

A kijelző egyes üzemmódjaihoz 
(Day (Nappali) vagy Night (Éjsza-
kai)) Ön konfigurálhatja a kijelző 
beállításait: Brightness (Fényerő), 
Contrast (Kontraszt) és Saturation 
(Telítettség).

Innentől az új beállításokhoz először 
nyomja meg a Day (Nappali) vagy 
Night (Éjszakai) gombot.

Az  Auto (Automatikus) gomb 
megnyomásával a kijelző Brightness 
(Fényerő), Contrast (Kontraszt) és  
Saturation (Telítettség) értékeinek 
beállítása a középső lesz.

A képernyő beállításainak módo-
sításához használja a gombokat (4) 
(44q. ábra)

44q. Kijelzőbeállítások mód
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Audiobeállítások mód

1 - gomb az előző menübe való visz-
szalépéshez;

2 - hangszínszabályozó elő-beállítási 
gombok;

3 - gomb a hangszínszabályozó 
egyéni beállítására kapcsoláshoz;

4 - gombok és a hangszínszabályozó 
jelzései;

5 – balansz-beállítási mező;
6 – hangerő gomb.
A kívánt hangminőség beállításá-

hoz használja a hangszín előbeállítási 
gombokat (2) vagy a hangszínszabá-
lyozó gombokat (4), miután bekap-
csolta ez egyéni beállítás lehetőséget 
a gombbal (3) (44r. ábra).

Alacsony hangerőszinteknél (han-
gosság) a válaszfrekvencia-kiegyen-

lítés engedélyezéséhez/letiltásához 
nyomja meg a gombot (6).

44r. ábra Audiobeállítások ablak
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Rádiójel-vétel beállítások mód
1 - gomb az előző menübe való visz-

szalépéshez;
2 - RDS beállítások gomb;
3 - gomb a távoli állomások jelének 

fogadásáshoz.
Az erős jelű rádióállomások kivá-

lasztásához csökkentheti a vevőegy-
ség érzékenységét (helyi mód), ehhez 
nyomja meg a gombot (3) (44s. ábra)

Mód kiválasztása RDS-állomások 
fogadásakor

Az RDS (Radio Data System, azaz 
rádiós adatrendszer) a műsorsugárzá-
si jelekkel együtt további információs 
jeleket is továbbít digitális formában: 
állomás azonosítókód (PI, programa-
zonosító), rádió szövege, szabványos 
időjelzések, forgalmi információk stb. 
Az RDS-jelek kibővítik a vevőegység 
szolgáltatási képességeit.

Az RDS-állomások fogadása az FM2 
sávon, a 87-108 MHz tartományban 
érhető el. Az RDS-funkciók elérhető-
sége az adott RDS állomástól függ.

Váltás alternatív 
frekvenciájú vételi módra

Ha a fogadott állomás jelerőssége 
gyenge (pl. mozog a jármű), az RDS 
rendszer automatikusan áthangol 
más RDS-állomásokra, amelyeknek 
erősebb a jele, de ugyanazon rá-
dióállomás (ugyanazon a PI-kóddal) 
ugyanazon műsorát játsszák, csak egy 
másik frekvencián (alternatív frek-
vencia). Ha nincs alternatív frekvencia 
ugyanezen rádióállomáshoz, akkor 
a vevőegység az aktuális állomásra 
hangolva marad. A vevőegység beál-
lítási képernyőjén nyomja meg az  AF 
gombot (lásd 44s. ábra) az alternatív 
frekvecia vételi mód aktiválásához. 
Miközben a fogadott rádióállomás 
elveszti a jelerősséget, a vevőegység 
automatikusan átkapcsol a keresési 
módra, hogy a fogadott rádióállomást 
egy alternatív frekvencián megtalálja. 
Az alternatív frekvenciavételi mód le-
tiltásához nyomja meg ismételten az 
AF gombot.

Fig. 44s. Radio setting window
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Forgalmi információk vételi módjá-
nak engedélyezése

Nyomja meg a TP gombot, hogy 
engedélyezze a forgalomirányítási 
üzenetek fogadásának megjelenítési 
módját. A Radio (Rádió) képernyőn 
megjelenik a TP szimbólum (lásd 44d. 
ábra). Ha forgalmi információról kap 
üzenetet, az világosabb színnel jele-
nik meg.

Az utakat érintő változásokról 
szóló sürgős információk vételi mód-

jának engedélyezése

Nyomja meg a TA gombot, hogy 
aktiválja az utakat érintő változások-
ról szóló sürgős információk fogadá-
sának megjelenítési módját. A Radio 
(Rádió) képernyőn megjelenik a TA 
szimbólum (lásd 44d. ábra). Ha for-
galomról kap sürgős üzenetet, az vi-
lágosabb színnel jelenik meg.

Videolejátszási beállítások

1 - gomb az előző menübe való visz-
szalépéshez;

2 - videolejátszás beállítási gombok

 A gombok (2) egyikének kiválasztá-
sával (44t. ábra) választhatja ki a ké-
pernyő-nagyítási módok egyikét:

- automatikus nagyítás;
- szélesség beállítása a jelenlegi ará-

nyok megtartásával, és lehetséges 
függőleges levágással

- magasság beállítása a jelenlegi ará-
nyok megtartásával, és lehetséges víz-
szintes levágással

44t. Videolejátszási beállítások ablak
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Kép megtekintési beállítások

1 - gomb az előző menübe való visz-
szalépéshez;

2 - csúszka egy kép megjelenítési 
idejének beállításához;

3 - gombok a képek közti váltás át-
tűnési effektusának bekapcsolásához;

4 - képmegjelenítés beállítási gom-
bok.

A gombok (4) egyikének kiválasztá-
sával

(44u. ábra) választhatja ki a képna-
gyítási módok egyikét:

- automatikus nagyítás;
- szélesség beállítása a jelenlegi ará-

nyok megtartásával, és lehetséges 
függőleges levágással;

- magasság beállítása a jelenlegi ará-
nyok megtartásával, és lehetséges víz-
szintes levágással.

A gomb (3) megnyomása után a ké-
pek váltása áttűnési effektussal törté-
nik. A csúszka (2) állítja be egy diave-
títésben az egyes képek megjelenítési 
idejét

44u. ábra – Képbeállítási képernyő
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Telefon csatlakoztatása 
Bluetooth-on keresztül

Csatlakoztatás előtt győződjön meg 
arról, hogy a telefonban van Bluetooth 
funkció.

A multimédiás rendszerhez való 
csatlakoztatáshoz kapcsolja be a tele-
fonon a Bluetooth-t. Ha a telefonja lát-
ható, kapcsolja be ezt a módot, ezután 
a telefonbeállítási menüben nyomja 
meg a Search for devices (Készülé-

kek keresése) gombot. Keresés után 
az észlelt készülékek listájában keres-
se meg a telefon nevét. A kiválasztás-
hoz egyszer kattintson rá. A telefon 
ekkor kap egy kérést a csatlakozás 
megerősítéséhez, és be kell írnia egy 
jelszót. A készülék Bluetooth-on való 
csatlakoztatásához írja be a telefon jel-
szót, ami a «0000».

Várjon, amíg létrejön a kapcsolat. 
Térjen vissza a «Phone» (Telefon) ké-
pernyőre.

A telefon csatlakoztatásának meg-
erősítéseként az alábbi képernyőkön 
megjelenik egy telefon szimbólum (5) 
(lásd 44k. ábra) a bal alsó sarokban: 
főmenü, telefon, rádió, audio, videó, 
képek, beállítások, információ

Az Automatic connection (Automa-
tikus csatlakozás) gomb

arra szolgál, hogy helyreállítsa a te-
lefonnal való kapcsolatot, miután el-
vesztette a mobilkészülékból érkező 
Bluetooth-jelet.

Az Auto-answer (Automatikus vá-
lasz) gomb rendeltetése a bejövő hí-
vások automatikus fogadása.

A multimédiás rendszer egyszerre 
csak egy telefonnal működik. Ha egy 
másik telefont szeretne az MMS-hez 
csatlakoztatni, válassza ki a telefon 
nevét a listából, vagy végezze el újból 
a keresést a «Search for devices» (Ké-
szülékek keresése) gomb kiválasztá-
sával.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy né-
hány mobiltelefon-modell nem működik 
megfelelően Bluetooth módban a mul-
timédiás rendszerrel. Ez nem hiba. A 
rendszer működésének ellenőrzéséhez el-
lenőrizze azt egy másik mobiltelefonnal.

Fig. 44v. Phone setting window
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Az RDS rendszer által továbbított rádióműsor-típusok listája
Szám Programtípus Kijelzőn megjelenített szöveg
1 Hírek NEWS
2 Aktuális témák CURRENT AFFAIRS
3 Információk INFORMATION
4 Sport SPORT
5 Oktatás EDUCATION
6 Dráma DRAMA
7 Kultúra CULTURE
8 Tudomány SCIENCE
9 Vegyes VARIED
10 Popzene POP MUSIC
11 Rockzene ROCK MUSIC
12 Szórakoztató zene EASY LISTENING
13 Könnyű klasszikus zene LIGHT CLASSICAL
14 Komoly klasszikus zene SERIOUS CLASSICAL
15 Egyéb zene OTHER MUSIC
16 Időjárás WEATHER
17 Pénzügyek FINANCE
18 Gyerekműsorok CHILDREN'S PROGRAMMES
19 Szociális ügyek SOCIAL AFFAIRS
20 Vallás RELIGION
21 Betelefonálás PHONE-IN
22 Utazás TRAVEL
23 Szabadidő LEISURE
24 Jazz zene JAZZ MUSIC
25 Country zene COUNTRY MUSIC
26 Nemzeti zene NATION MUSIC
27 Retro zene OLDIES MUSIC
28 Népzene FOLK MUSIC
29 Ismeretterjesztés DOCUMENTARY
30 Riasztás teszt ALARM TEST
31 Riasztás ALARM

A vevőegység keresési funkció paraméterei, 
ha az RDS mód be van kapcsolva

Ha aktiválja az RDS-módot (a kijelzőn 
világít az AF, PTY), a kiválasztott módnak 
megfelelően a rendszer végrehajtja az auto-
matikus keresést.

Az AF mód csak olyan rádióállomásokat 
keres, amelyek támogatják az RDS-t.

A PTY mód csak olyan rádióállomáso-
kat keres, amelyek támogatják az RDS-t és 
olyan műsort sugároznak, amely megfelel a 
felhasználó típusának.

Ezért a kiválasztott sávban az összes elér-
hető állomás kereséséhez le kell tiltania az 
AF, PTY és TA módokat a vonatkozó gom-
bokkal, hogy az AF, PTY és TA jelzés eltűn-
jön a kijelzőről.

Külső adathordozó formátumok

A rádió vevőegysége az alábbi típusú kül-
ső adathordozókkal működik:

– SDHC 1 - 32 GB;
– SD 1  - 32 GB;
– USB 2.01 - 64 GB;
– USB 3.01 - 64 GB.

Fájlrendszerek:
– FAT 16;
– FAT 32.
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44w. ábra Az USB-csatlakozó helye

Hova csatlakoztassuk az 
USB-lejátszót

A multimédiás rendszerhez 1 db 64 
GB-os meghajtót lehet csatlakoztatni 
audio-, video- és képfájlok lejátszásá-
ra.

Az USB-aljzat (1) (44w. ábra) a kesz-
tyűtartó bal felső sarkában található.

Videokonvertálási utasítások

Javasoljuk, hogy videofájlok kon-
vertálásához használja a Free-make 
Video Converter programot, amelyet 
a http:/www.freemake.com/ oldalról 
tölthet le

A videó paraméterei:
- a kép szélessége legyen 320 pixel, 

magassága 240 pixel.
Használnia kell a WMV3 videoko-

deket.
A lejátszási frekvencia legyen má-

sodpercenként 25 képkocka.
A video sebessége (bitráta) ne le-

gyen 750 Kbit/sec-nél nagyobb.
Használnia kell a WMA audiokode-

ket.
Az audio mintavételi arány legyen 

441,000 Hz.
Az audiosebesség (bitráta) legyen 

128 cbl/sec.



109

A RENDSZÁMTÁBLA FELSZERE-
LÉSE

Az elülső rendszámtáblát (4) (45. 
ábra) két önmetsző csavar (2) és alá-
tétek (3) segítségével kell az elülső 
lökhárítóra (1) erősíteni. Mielőtt fel-
szerelné a hátsó rendszámtáblát, he-
lyezzen műanyag perselyeket (6) a 
csomagtérfedél két rendszámtábla 
tartó furatába (5), majd helyezze fel a 
rendszámot (9) és rögzítse azt önmet-
sző csavarok (7) és alátétek (8) segít-
ségével.

A JÁRMŰ BIZTONSÁGOS ÜZE-
MELTETÉSÉNEK ALAPJAI

Az ön biztonsága és a környezet vé-
delme a jármű műszaki karbantartott-
ságától és az üzemeltetés szabályai 
betartásától függ. Az alábbi ajánlások 
nagyban fokozzák az ön biztonságát 
közlekedés közben, és megőrzik jár-
műve jó állapotát.

Biztonsági óvintézkedések 
a jármű üzeme közben

Ne terhelje meg a járművet a jelen 
Utasításban megadott határ felett. A 
túlterhelés 

megviseli a felfüggesztés részeit, a 
gumiabroncsok idő előtti kopását és a 
jármű stabilitásának elvesztését okoz-
za. 

Rossz útfelületen ne hajtson gyor-
san, mert az erős ütések torzíthatják a 
karosszériát és a felfüggesztés részeit.

Erős rázkódások (járdaszegélyre 
hajtáskor) esetén keressen fel egy 
szakszervizt a váratlan események, 
balesetek elkerülése végett.

Rendszeresen ellenőrizze a kor-
mány fogasléc, golyóscsapágyak, 
kormányrudazat, gömbcsuklók és 
kormánycsapszegek gumi védőku-
pakjai állapotát. Ha egy burkolat 
vagy kupak meg van sérülve, rosszul 
van felszerelve vagy el van csavarod-
va, akkor a csuklóba vagy szerkezetbe 
behatol a por, víz és szennyeződés, és 
fokozott lesz a kopás és meghibáso-
dás. Ezért cserélje ki a sérült burkola-
tot vagy kupakot újra, és javítsa ki a 
helytelenül felszerelt vagy elcsavaro-
dott alkatrészt

45. ábra Rendszámtáblák felszere-
lése

Az első felfüggesztésből a kormány-
műbe felkerülő rezgés erősségének 
csökkentése érdekében a kormánymű 
gumi tartókkal van a karosszériára 
erősítve. A kötés belső szerkezeti ru-
galmassága lehetővé teszi a karter ka-
rosszériához képesti mozgását.

FIGYELEM! 
Az alkatrészek és szerelvények ke-

néséhez használja a gyártó által az 
1. Függelékben ajánlott anyagokat. 
Más anyagok használata ezen alkat-
részek és szerelvények idő előtti ko-
pásához és károsodásához vezethet. 

A motor túlzottan magas fordulaton 
járásának elkerülésére vezetés közben 

A JÁRMŰ ÜZEMELTETÉSE
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időben váltson sebességet. Ezzel csök-
kenti a motor kopását és az üzem-
anyag-fogyasztást.

FIGYELEM! 
A jármű motorja az 1. Függelékben 

megadott oktánszámúnál nem ala-
csonyabb oktánszámú benzinre van 
tervezve. A jármű alacsonyabb ok-
tánszámú benzinnel történő üzemel-
tetése motormeghibásodáshoz vezet! 

A gumiabroncsok nyomását rend-
szeresen ellenőrizze, mert az ajánlott-
nál magasabb gumiabroncs nyomás 
mellett az abroncsok idő előtt elkop-
nak, az üzemanyag-fogyasztás növe-
kedik, a jármű stabilitása és vezetési 
tulajdonságai pedig romlanak.

Figyelmeztetés 
Egy tengelyen már akár 0,02-0,03 

MPa nyomáskülönbség is növeli az 
üzemanyag-fogyasztást és leront-
ja a jármű vezetési tulajdonsága-
it, vészfékezés során pedig meg-
csúszáshoz vezethet! 

A jármű kuplungkábellel, kuplung-
betét kopáskompenzációs mechaniz-
mussal van felszerelve, ezért a kézi 
állítás kizárható a betétek teljes élet-
tartamára. A kuplung csúszásának el-

kerülésére a sebességváltás és a kup-
lung használata után vegye le a lábát 
a pedálról. 

FIGYELEM! 
A pedál működtetése során, a kup-

lung zárása és nyitása folyamán a 
kuplungbetét kopáskompenzáci-
ós mechanizmusában alkatrészek 
kapcsolódnak össze és szét, amely 
jól hallható kattanásszerű hanggal 
járhat Ez a kattanás ne keltsen ag-
godalmat a kuplung kapcsolódási 
teljesítményét illetően; ez a betét ko-
pásával megjelenhet és el is tűnhet, 
és a kuplung zárása és nyitása teljes 
mértékben biztosított. 

Folyamatosan figyelje a kapcsok és 
akkusaruk tisztaságát, és ellenőrizze 
a megbízható kapcsolatot. Ne feledje, 
hogy a kapcsok és akkusaruk korró-
ziója és gyenge kapcsolata a rossz 
érintkezés helyén szikrázást okoz, 
amely a jármű villamos berendezései 
meghibásodásához vezethet. Nem 
megengedett a generátor működésé-
nek ellenőrzése járó motornál és az 
akkucsatlakozások levételével.

Figyelmeztetés
A jármű nagy energiájú gyújtási 

rendszerrel van felszerelve. Ezért 
a gyújtási rendszer alkatrészeinek 
érintése járó motornál veszélyes.

Ezen kívül nem ajánlatos a nagy-
feszültségű rendszer ellenőrzése 
«szikráztatással», mert ez a gyújtási 
rendszer elemeinek meghibásodását 
okozhatja. Nyolc szelepes motorral 
szerelt jármű karbantartásakor elle-
nőrizze a nagyfeszültségű vezetékek 
megbízható csatlakozását a tekercsek 
és a gyújtógyertyák felé.

A nagyfeszültségű vezetékek gyúj-
tási rendszerről való lekötésekor a 
védősapkákat tartsa. Lekötéskor ne 
érintse meg a nagyfeszültségű veze-
tékeket! Az akku álló motornál törté-
nő kisülésének elkerülése érdekében 
ne hagyja a gyújtáskapcsolóban a kul-
csot benn hosszú időre. 

Kerülje az ajtók heves nyitását a nyi-
tási útjuk végén.  Az ajtók első szélé-
nek sérülése megakadályozására erős 
szélben megállva ne hagyja nyitva az 
ajtókat. 

Télen az ablakokra rakódó jég és hó 
megnehezíti az ablakok fel-és lehú-
zását, ekkor ne forgassa a kart túlzott 
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erővel, hogy ne károsodjon az ablak-
emelő szerkezet. Az elektromos abla-
kok meghibásodásának megelőzése 
érdekében tisztítsa le a jeget és havat.

Új jármű üzemeltetése

Új jármű bejáratásakor az első 2000 
km-ig:

- az első 1000 km futás után elle-
nőrizze a kerékcsavarok szorosságát, 
és szükség esetén húzza meg őket;

- A jármű vezetésekor ne lépje át a 
110 km/óra sebességet és a 3500-as 
fordulatszámot;

– az útviszonyoktól függően időben 
váltson magasabb fokozatba, kerülje a 
motor túlterhelését;

– ne vontasson utánfutót vagy másik 
járművet; 

 - vezetési módok - nem megenge-
dett az álló helyzetből hirtelen indu-
lás, sem a behúzott kézifékkel történő 
indulás, a kanyarodás kipörgő első 
kerekekkel a motor legmagasabb for-
dulata mellett, mert ezek károsítják a 
differenciálművet.

Az első 2000 km megtétele után 
használhat magasabb fordulatszámot 
és sebességet.

Figyelmeztetés!
Új gumik, fékbetétek, féktárcsák 

és kuplung esetében az optimális 
működés eléréséhez bejáratásra van 
szükség, ezért az első 500 km-en hajt-
son óvatosan, mérsékelt sebességgel.  
Ha későbbi használat során ezek az 
alkatrészek cserére kerülnek, köves-
se ugyan ezeket az utasításokat.

A jármű előkészítése vezetéshez

FIGYELEM!
A garázsból vagy a parkolóból kihaj-
tás előtt ellenőrizze a jármű műszaki 
állapotát.

Ellenőrizze a következőket:
1. Ellenőrizze és állítsa be a kerék-

nyomást (lásd 3. táblázat). 
2. Ellenőrizze a karterben az olaj-

szintet, és állítsa be, ha szükséges. 
3. Ellenőrizze a hűtőfolyadék, a fék-

folyadék és a mosófolyadékszintjét, és 
állítsa be, ha szükséges. 

4. Ellenőrizze a külső lámpák izzói-
nak működését és lámpák tisztaságát. 

5. Ellenőrizze a törlőrendszer műkö-
dését. 

6. Ellenőrizze a tükrök, ülések és 
biztonsági övek helyes beállítását. 

7. Ellenőrizze a fékrendszer (fékpe-
dál hibátlan) és a kézifék (záródjon) 
rendes működését

Olaj- és folyadéknyomok a jármű 
alatt az alkatrészek és szerelvények 
tömörtelenségét tömítetlenségét jel-
zik.  Ekkor tanúsított szervizt kell fel-
keresnie a hiba megkeresése és meg-
szüntetése érdekében.

FIGYELEM!
Haladék nélkül javíttassa meg az 

észlelt hibákat egy tanúsított szer-
vizben.

Vezetési helyzet a kormánykerék 
mögött

Figyelmeztetés 
A biztonságos vezetési technika 

nagyban függ a vezető helyes hely-
zetétől. Helyes vezetési helyzet - a 
hát elegendően szorosan nekifek-
szik a támlának, a lábak nem teljesen 
nyúlnak ki a pedálok kezelésekor, 
és mindkét kar - könyékben kissé 
meghajlítva, a kormánykerék felső 
részét tartja.  A testhelyzet határozott 
tartású, de ne feszült legyen – ezzel 
megelőzhető a gyors kimerülés
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A motor indítása 
Ezek az ajánlások a megfelelően mű-

ködő motor indítását írják le, ekkor az 
akkumulátor töltöttsége min. 75%, a 
motorolaj SAE viszkozitása megfelel 
a külső hőmérsékletnek, a benzin il-
lékonysága megfelel a téli időszaknak 
és a éghajlati viszonyoknak a GOST 
R 51105-97 vagy GOST R 51866-2002 
szerint. 

1.  A motor indítása előtt tegye 
a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, nyom-
ja le a fékpedált, nyomja ki ütközésig 
a kuplungpedált és tegye a sebesség-
váltó karját üresbe. 

2. Kapcsolja be a gyújtást, várjon 
néhány másodpercet, amíg az elekt-
romos szivattyú létrehozza az üzem-
anyag üzemi nyomását a vezetékben. 

FIGYELEM! 
A motor indítása során ne nyomja 

meg a gázpedált. A motor hideg in-
dítása mínusz  27 °C-os külső hőmér-
sékletre van optimalizálva, és a veze-
tő nem kezeli a szivatót. Ha a motor 
indítása során benyomja a gázpedált 
(ütközésig), akkor a sikertelen indí-
tási kísérletek miatt felesleges üzem-
anyag gyűlik össze a hengerekben.

Kapcsolja be az önindítót. Tartsa 
még teljesen lenyomva a kuplung-
pedált addig, amíg a motor indítása 
megszűnik és a motor üresjáratban 
jár. A motor indítása után engedje 
vissza a gyújtáskulcsot, az önindító 
ekkor kikapcsol. 

Megjegyzés. 10 mp-nél hosszabban 
nem ajánlott az önindító működtetése. 

Az önindító működtetésére megen-
gedett idő lejártakor az EECS (elekt-
ronikus motorvezérlés) nyitja az 
önindító áramkörét. 

3. Ha az önindító 10 mp-s mű-
ködtetése nem indítja a motort, akkor 
az indítás megismétlése előtt várjon 
legalább 40 mp-t. 

4. Ha a második indítási kí-
sérlet is sikertelen, akkor a harmadik 
kísérlettel várjon legalább 40 mp-t a 
gázpedált teljesen benyomva (henger-
fújás). A hengerfújás után 6-8 mp-vel 
lassan engedje fel a gázpedált.  

5. Megjegyzés. Ha a sikertelen 
indítások után le kell nyomni a gáz-
pedált, akkor a fékpedál helyett hasz-
nálhatja a kéziféket. 

6. Ha a harmadik indítási kí-
sérlet is sikertelen, akkor az ok a mí-
nusz 27 fok C alatti külső hőmérséklet 

(a segédeszközök nélküli hideg indí-
tás határa), vagy a motor hibás, vagy 
valamiben eltértek a fenti ajánlások-
tól.

FIGYELEM! 
Ne induljon el a gépjárművel önin-

dítózás közben!
Rendes körülmények között első 

sebességfokozatban induljon
Figyelmeztetés 

A kipufogógázok mérgezőek! Jól 
szellőző helységben indítsa és me-
legítse a motort. 

Üzemanyag-befecskendezéses 
jármű rendszer.

Kezelési jellemzők 
Ha a «Motor» jelzőfény (lásd Mű-

szerfal rész) járó motornál világít, az 
hibára utal. Ez nem jelenti azt, hogy a 
motort azonnal le kell állítani, mert a 
vezérlés tartalék üzemmódban, a ren-
des körülményekhez közeli állapot-
ban engedi a motort működni. 

FIGYELEM! 
Azonban a hiba okát a lehető leg-

rövidebb időn belül ki kell javítani 
egy tanúsított szervizben.

Az üzemanyag-befecskendezéses, 
katalizátorral és oxigénérzékelővel 
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felszerelt motor csak természetes 
benzinnel működik megfelelően. 
Ólmozott benzinnel már rövid idő 
alatt meghibásodnak ezek az elemek, 
füstölni kezd a kipufogó, az üzem-
anyag-fogyasztás gyorsan emelkedik, 
és a jármű dinamikája romlik.

FIGYELEM! 
A katalizátor drága egység, a kör-

nyezet védelmét szolgálja.  A motor 
hengereiben fellépő hibás égés ká-
rosíthatja a katalizátort (külső jelei: 
vezetés közben a motor leáll vagy 
rángat), mivel a hengerekben el nem 
égett üzemanyag a katalizátorban 
ég el, és a hőmérséklet meredeken 
emelkedik, amely károsítja a katali-
zátor részeit. Az elektronikus motor-
vezérlés képes a katalizátort a hibás 
égés ellen védeni.  Amikor a hibás 
égés lép fel egy vagy két hengerben, 
akkor a «Motor» jelzőfény villog-
ni kezd; nem szállít üzemanyagot a 
hengerekbe, ahol hibás égést észlelt, 
és a «Motor» jelzőfény a jármű leállí-
tásáig folyamatosan világít. A hibás 
égést, fellépésekor sürgősen meg 
kell szüntetni.

Katalizátorral felszerelt járművet 
vontatással csak hideg motor mel-

lett lehet indítani. Ajánlott a motor 
másik akkumulátorral vagy külső 
12V-os táppal történő indítása; sem-
miképpen ne használja az önindítót 
a jármű hajtásához. 

A jármű kipufogócsövébe van a 
katalizátor beszerelve, ez magas hő-
mérsékleten üzemel, ezért a tűzve-
szély miatt szigorúan tilos a motor-
térbe gyúlékony anyagokat (rongy, 
papír stb.) helyezni, vagy ott tartani.

Elektromos szervokormányos jármű. 
Kezelési jellemzők 

A jármű elektromos kormányráse-
gítéssel rendelkezik (a továbbiakban 
- EAS), mely megkönnyíti és kényel-
mesebbé teszi a kormányzást. A kor-
mányszervó (EAS) a kormányoszlop-
ban kapott helyet. Az EAS gyorsan 
leköveti a kormánykerék mozgásait 
és megnöveli az Ön által kifejtett for-
gatónyomatékot meghatározott spe-
cifikus algoritmusok és a jármű sebes-
sége alapján.

FIGYELEM!
Az EAS esetén kis erővel el lehet 

fordítani a kormánykereket nagy se-
besség mellett is. Ezért szélsőséges 
helyzetekben a kormányhatároló 

halk koppanás kíséretében elérhe-
ti a forgattyúsházat. A kormánymű 
károsodásának elkerülésére a szélső 
helyzetekben ügyeljen a kormányke-
rék forgási sebességére, és ne erőltes-
se, amikor a fogasléc eléri a határolót.

Hibás EAS-el, amikor a jelzőfény 
világít a műszercsoportban, nem 
ajánlott vezetni. 

Az EAS hibájának okát a lehető 
leggyorsabban meg kell határozni és 
ki kell javítani a gyártó szervizében 
vagy az értékesítési hálózatnál. 

Az EAS nem működik vagy esetleg 
lekapcsolt az alábbi helyzetekben: 

-  nem jár a motor; 
- a sebességérzékelő nem csatlako-

zik; 
- a jármű hosszabb ideje (5 perc fe-

lett) parkol, és a motor 1500-as fordu-
laton fut; 

- a jármű rendszere feszültségének 
csökkenésekor; 

- alacsony az alapjárat.

Ekkor az EAS algoritmusa kapcsol-
ja le, ez nem tekintendő hibának.
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JÁRMŰ FUNKCIÓK 
ÜZEMELTETÉS 

NAPPALI MENETFÉNNYEL

VA 2192 és 2194 típusjelű járművek 
(a kiviteltől függetlenül) nappali me-
netfénnyel rendelkeznek, ami a jármű 
napközbeni jobb láthatóságát biztosít-
ja, a parkolási fényekkel összehason-
lítva pedig lényegesen jobb fotometri-
kus tulajdonságokkal rendelkezik. A 
nappali menetfény a fő fényszóróban 
kapott helyet és automatikusan be-
kapcsol a gyújtás ráadásakor.

A kombi kivitelben a nappali me-
netfény a motor indítása után kapcsol 
be. A nappali menetfény a motor in-
dításától egészen annak leállításáig 
üzemel és csak akkor kapcsol ki, ha 
bekapcsolja a parkolási fényeket.

Vigyázat
Nem javasolt a parkolási fények 

bekapcsolása nappal, jó látási viszo-
nyok között, mivel ezzel kikapcsolja 
a nappali menetfényt, ezáltal csök-
kenti a biztonságot és megszegi a 
közlekedési szabályokat

JÁRMŰ VEZETÉSE

A jármű csak jégtől, hótól és párától 
biztonságos mértékben megtisztított 
ablakokkal vezethető. 

Nulla fok alatti külső hőmérsékleten 
a járművet csak min. 30 mp-el a motor 
indítása után indítsa el.  A váltómű-
ben az olajat némileg melegítse fel 
úgy, hogy a motor alapjáraton jár és 
a kuplungpedál fel van engedve. Ha 
erre nincs lehetősége, és a motort és 
a váltót vezetés közben melegíti fel, 
akkor alacsony külső hőmérsékleten 
történt hosszabb idejű parkolás után 
kis fokozatokban és a motor kis for-
dulatával vezessen egy ideig. A váltó 
olaja melegedésével fokozatosan vált-
son magasabb sebességekbe.

FIGYELEM! 
A váltómű épségének érdekében 

fagyott olaj mellett ne erőltesse a vál-
tókart, és ne hirtelen (élesen) nyomja 
be a sebességfokozatokba.

Elsőkerék-hajtással kissé más a ve-
zetési technika, mint hátsókerék-haj-
tással, különösen kanyarokban. A 
kanyarhoz közeledve előre fel kell 
azt mérni, és a kanyar sugarától és az 

útviszonyoktól függően kell csökken-
teni a sebességet, majd a kanyarban 
húzatva kell haladni, fokozatosan nö-
velve a motor fordulatszámát.  Ilyen 
módon tartható lesz a kanyar még 
csúszós helyeken is, elkerülheti a hir-
telen fékezést vagy a kuplung gyors 
felengedését a kanyarban, amelyektől 
elveszítheti a kerekek tapadását vagy 
akár a jármű feletti uralmat. 

Ha lehet, vezessen heves gyorsítá-
sok és lassítások nélkül, mivel akkor 
nagyobb a gumik kopása és az üzem-
anyag-fogyasztás.  Az üzemanyag-fo-
gyasztást növelik még a lapos gu-
miabroncsok, a kopott vagy piszkos 
gyújtógyertyák, és az ajánlottnál ma-
gasabb viszkozitású motorolajok. 

FIGYELEM! 
Nem megengedett az álló helyzet-

ből hirtelen indulás, sem a behúzott 
kézifékkel történő indulás, a kanya-
rodás kipörgő első kerekekkel a mo-
tor legmagasabb fordulata mellett. 

Utánfutó vontatása is növeli az 
üzemanyag-fogyasztást. Emellett 
utánfutó vontatásakor nagyobb a ter-
helés a karosszérián, a motoron és a 
meghajtáson, ami csökkenti élettarta-
mukat. 
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Vezetéskor figyelje a különböző 
rendszerek működését, a jelzéseket 
és figyelmeztetéseket. Normál körül-
mények között a piros figyelmezteté-
seknek nem kellene világítaniuk, el-
lenkező esetben az érintett rendszert 
egy szervizben kell ellenőriztetni.  
Tócsákban vezetve csökkentse a se-
bességet a vízen csúszás elkerülésére, 
amelytől megcsúszhat, és elveszítheti 
az uralmát. Kopott gumikkal ennek 
nagyobb a veszélye. 

FIGYELEM! 
Max. 300 mm mély vízben vezes-

sen, hogy ne kerüljön víz a légbe-
lépő nyíláson keresztül a motorba, 
ami károsíthatja. Viszonylag mély 
vízben vezetve egészen lassan halad-
jon, hogy ne keletkezzen hullám, és 
ne kerüljön víz a légbelépő nyílásba. 

Tócsákon való keresztülhajtás, a jár-
mű lemosása, vagy nedves úton való 
hosszú vezetés után, amikor víz kerül 
a fékrendszerbe, többször finoman fé-
kezzen, hogy a tárcsák, dobok és fék-
betétek kiszáradjanak. 

Figyelmeztetés 
Esőzés utáni első percekben legyen 

fokozottan óvatos és gondos, mert a 
vizes por az úton csúszós felületet 
alkot és csökken a gumik tapadása.

FIGYELEM!
Gázlón vagy mély tócsákon áthala-

dás után, mielőtt hosszú időre lepar-
kolná a járművet, vezessen vele egy 
keveset, hogy kiszáradjanak az al-
katrészek, és ne rozsdásodjon a kup-
lung fésűscsapágya, illetve az első és 
hátsó kerékcsapágyak.

Esős időben előzéskor kapcsolja az 
ablaktörlőket a legnagyobb fokozat-
ra (lásd az «Ablaktörlőkapcsoló» c. 
részt), hogy a megelőzött jármű által 
keltett vízfüggöny ne korlátozza a lá-
tást. Ez az óvintékedés akkor is aján-
lott, ha önt előzik meg.

Figyelmeztetés
Ne előzzön esőben, ha az elől ha-

ladó jármű által felvert víz teljesen 
fedi az előzési területet. 

Esőben jobban maradjon le és 
csökkentse a sebességet, hogy ne az 
elől haladó jármű vízfüggönyében 
haladjon.  

Járda mellett esőben vagy eső után 
csökkentse a sebességet a tócsákban 
haladva, hogy ne fröcskölje le a gya-
logosokat.

Téli vezetés 
Melegítse fel a motort, hogy nulla 

fok alatti külső hőmérséklet mellett a 
jármű belsejében kellemes környezet 
legyen. 

Fagyos időben vezetve az ablaktör-
lők első bekapcsolása előtt mindig el-
lenőrizze, hogy a lapátok nincsenek-e 
ráfagyva a szélvédőre. Ha a lapátok rá 
vannak fagyva a szélvédőre, akkor a 
szellőzési és fűtésrendszer szabályzó-
jának funkcióival (lásd a «Szellőzési 
és fűtésrendszer szabályzása az utas-
térben» c. részt) olvassza ki teljesen a 
törlőlapátokat. 

Hóban vezetve, ha a törlőlapátok 
nem tudják a havat eltávolítani a 
szélvédőről, és jégréteg kezd rajta ki-
alakulni, akkor a szellőzési és fűtés-
rendszer szabályzójának funkcióival 
(lásd a «Szellőzési és fűtésrendszer 
szabályzása az utastérben» c. részt) 
olvassza meg. Miután a a szélvédő 
felmelegedik és a jégréteg megolvad, 
a törlőlapátokkal eltávolíthatja.
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Figyelmeztetés
A törlőlapátok karjaira tapadó hó 

megnehezíti működésüket. Álljon 
meg szabályosan, kapcsolja le a tör-
lőlapátokat, és törölje le a havat. 

Nedves vagy csúszós útszakaszo-
kon legyen nagyon óvatos, ne fékez-
zen erősen, ne nyomja erősen le és 
ne engedje hirtelen fel a gázpedált. 
Ekkor simán vezesse a járművet, hir-
telen kormánymozdulatok nélkül. 
Fokozatosan lassítson, részlegesen 
fékezve kapcsoljon vissza. Ha mégis 
megcsúszna a jármű, akkor kormá-
nyozzon az oldalcsúszás irányába, és 
a kormány és a gázpedál finom keze-
lésével állítsa vissza irányba. 

A járművek kereke álló helyzetből 
indulva megcsúszik, ezért a keresz-
teződésekben gyakoribb a jegesedés. 
Ezért kereszteződésekhez közeledve 
még a száraz szakaszokon lassítson.

Hegyi vezetés 

FIGYELEM! 
Felfelé haladva időben kapcsoljon 

vissza, hogy ne terhelje a motort és 
ne rángasson a jármű. 

Hosszú lejtőkön használja a motor-
féket (sebességben haladva felenge-

dett gázpedál), részben alkalmazva a 
lábféket is.

Figyelmeztetés
Lefelé ne haladjon üresben, csak a 

lábfékkel. Ettől felhevülnek a fékek 
és felforr a fékfolyadék. Ne feledje, 
nagyobb magasságnál alacsonyabb 
a fékfolyadék forráspontja.  A fék-
hengerekben felforrt fékfolyadék a 
lábfék teljes megszűnését jelenti, a 
fékpedál beesik.

Hegyekben vezetve tartson jobbra 
az úton. A keskenyebb utak és a bo-
nyolult útvezetés nagyobb gondossá-
got és figyelmet igényel.  Emelkedőn 
vagy lejtőn megállva forgassa el a kor-
mányt ütközésig, hogy a jármű vélet-
len indulásakor a kerekek ütközzenek 
neki a járdaszegélynek. 

Csúszós úton ne induljon neki a me-
redek szakasznak addig, amíg az elől 
haladó jármű nem éri el a felső pontot.
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FÉKEZÉS ÉS PARKOLÁS

Figyelem
Először tanulja meg, hogyan kell 

finoman fékezni, a kerekek blok-
kolása nélkül. Fékezzen finoman a 
lábpedál lenyomásával és közben 
váltson vissza alacsonyabb sebes-
ségfokozatba.

Amennyiben a jármű sebességéhez 
képest túl alacsony sebességfokozat-
ba kapcsol vissza, csúszós, nedves 
útszakaszon, illetve a kuplungpe-
dált hirtelen engedi fel, a kerekek el-
veszíthetik a tapadást az úttal, a jár-
mű pedig elveszítheti a stabilitását. 
A motorfék használatához mindig 
a jármű adott sebességének megfe-
lelő sebességfokozatot válasszon és 
finoman kezelje a kuplungpedált. 
Ennek a technikának az elsajátítása 
biztonságot és stabilitást nyújt még 
csúszós útszakaszokon is, továbbá 
hozzájárul az üzemanyag-takarékos 
vezetéshez, növeli az abroncsok és a 
fékbetétek élettartamát.

Amennyiben megfelelően üzemelő 
felfüggesztés, megfelelően beállított 
kerékösszetartás és normál keréknyo-
más mellett is félrehúz a jármű féke-
zéskor és ellenkormányzás szükséges 

a jármű egyenesben tartásához, hala-
déktalanul vizsgáltassa meg a fékeket 
tanúsított szervizben.

Amennyiben először vezeti a jármű-
vet, tesztelje a fékhatást alacsonyabb 
sebességnél.

FIGYELEM! 
A fékbetétek dobba beragadásának 

elkerülésére ne parkoljon hosszú 
ideig behúzott kézifékkel. 

Figyelmeztetés 
Egy fékkör hibája esetén a második 

biztosítja a fékezést. Ekkor a pedálút 
hosszabb és a fékhatás gyengébb, 
amelyet első pillanatban a fék teljes 
meghibásodásának vélhet. Ekkor 
ne engedje fel a pedált és ne nyom-
ja le ismételten, mert ettől csak nő a 
fékút, hanem ellenkezőleg, lépjen a 
pedálra a legnagyobb fékhatás érde-
kében. 

Emelkedőn vagy lejtőn megállva 
használja a kéziféket és tegye értelem-
szerűen első fokozatba vagy hátrame-
netbe a sebességváltót. A fékbetétek 
hidegben nem fagynak bele a dobok-
ba nedves úton való haladás után, ha 
többször finoman fékez a parkolóhoz 
közeledve, és így megszárítja a féke-

ket, mielőtt a szabadban kézifékkel 
parkolna. 

Havazás idején parkolva emelje fel a 
törlőlapátokat a szélvédőről, hogy ne 
fagyjanak rá. 

Figyelmeztetés 
Mozgó járműben ne kapcsolja le a 

gyújtást! A motor leállítása után sok-
kal nagyobb erővel kell a fékpedálra 
lépnie a jármű megállításához. 
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Blokkolásgátló fékrendszer  
A magasabb felszereltségi válto-

zatok blokkolásgátló fékrendszerrel 
(ABS) vannak felszerelve, amely féke-
zéskor nem engedi a kerekeket blok-
kolni, így jobban tartható az irány, 
jobb a korrigálhatóság, és a lehető leg-
kisebb a féktávolság kemény és puha 
útfelületen, a kormány fékezés során 
való elforgatásakor is. De durva vagy 
laza útfelületen (zúzalék, homok, 
nem lejárt hó) a fékút nagyobb lehet, 
mint blokkoló kerekekkel. 

Az ABS rendszer elektronikus féke-
rőelosztó funkcióval is rendelkezik, 
amely a normál fékezés minden ese-
tében és még a fő ABS funkció hibája 
esetén is optimálisan elosztja a fékerőt 
az első és hátsó kerekek között.

FIGYELEM! 
Ne tegyen fel különböző méretű 

gumikat a járműre, mert korlátozza 
az ABS hatékonyságát. 

Vészfékezéskor a lehető leggyorsab-
ban és maximális erővel nyomja le a 
fékpedált, és tartsa lenyomva, amíg a 
jármű meg nem áll. Fékezéskor tartsa 

a fékpedált lenyomva a haladási irány 
változása közben is. 

Figyelmeztetés 
ABS rendszerrel felszerelt jármű 

“pumpáló” fékezése (a fékpedál is-
mételt lenyomása és felengedése) 
megnöveli a fékutat. 

Az ABS hatása 8 km/h sebesség fe-
lett kezdődik, jele a fékpedál enyhe 
pulzálása és az ABS működtetők hall-
ható kattogása. Az ABS hatása 3 km/h 
sebesség alatt szűnik meg. 

Figyelmeztetés 
Az ABS jelzés világítása az ABS 

funkció hibáját jelzi, kivéve a gyúj-
tás bekapcsolásakor az öntesztet. 
Ekkor a hidraulikus fékműködtetés 
nem szakad meg. Ha az ABS figyel-
meztetés és a «Fékhiba» figyelmezte-
tés egyszerre világít, kivéve a gyújtás 
bekapcsolásakor az öntesztet, az az 
összes ABS funkció és az elektroni-
kus fékerőelosztás hibáját jelzi. Ek-
kor a fékezés során a hátsó kerekek 
idő előtt blokkolhatnak és a jármű 
veszélyesen megcsúszhat. Mindkét 
esetben a hiba okát a lehető legrövi-

debb időn belül ki kell javítani egy 
tanúsított szervizben.

Elektronikus stabilitásszabályzó 
rendszer 

A magasabb felszereltségi változa-
tok elektronikus stabilitásszabályzó-
val (ESC) vannak felszerelve, amely 
minden útviszonyok között - ha a jár-
mű eltér a vezető által meghatározott 
iránytól (sodródás vagy csúszás), - 
egy vagy több kereket automatikusan 
fékez és szükség esetén csökkenti a 
motor nyomatékát, így ellensúlyozza 
az eltérést, a járművet stabilan és ve-
zethető állapotban tartja. 

Az ESC rendszer szintén kielégíti az 
ABS, az elektronikus fékerő-elosztó 
és a csúszásvédő funkciókat, ame-
lyek optimalizálják a kerekek meg-
csúszását álló helyzetből induláskor 
és gyorsuláskor a kerekek fékezése 
és szükség esetén a motor nyomatéka 
csökkentése révén

7 Р.Э.-21920 англ. яз.
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Figyelmeztetés 
Az ESC működése az ESC figyel-

meztetés világításával együtt azt jel-
zi, hogy az abroncsok elérték tapadá-
si határukat. A jármű feletti uralom 
megtartása érdekében a vezetési stí-
lust mindig a valódi útviszonyokhoz 
kell illeszteni.

Kiegészítő fékrendszer

Az ABS vagy ESC rendszerrel fel-
szerelt járművekben vákuumrásegítő 
és kiegészítő fékrendszer van, amely 
a fékpedál nyomásának arányában 
felismeri a vészfékezés szükségessé-
gét, és automatikusan a maximum 
fékteljesítményt adja addig, amíg a 
fékpedál be van nyomva.

JÁRMŰ VONTATÁSA
A jármű vontatásához csak kösse a 

vonókötelet az első vagy hátsó vonó-
szemhez (42. ábra). 

Vontatás előtt a gyújtáskulcsot for-
gassa az  I.  állásba. Tartsa be a közle-
kedési szabályokat vontatáskor.  

Vontatáskor folyamatosan legyen 
feszes a kötél. A vontatás történjen si-
mán, rángatás és éles fordulók nélkül.

FIGYELEM!
A vákuumrásegítő csak járó motor-

nál működik. Ezért, ha kikapcsolt 
motorral vontatják, a fékpedált féke-
zéskor sokkal erősebben kell nyom-
ni. 

A szervokormány kikapcsolt mo-
tornál nem működik (hatástalanítva 
van), ezért a kormányzáshoz na-
gyobb erőkifejtésre van szükség. 

Fig. 46. Vonószemek

PARKOLÓ RADAR

A magasabb felszereltségi válto-
zatok parktronic defenzív parkolá-
si rendszerrel vannak felszerelve. A 
rendszer megelőzi a sajnálatos kicsi, 
de költséges baleseteket. A parkolá-
sérzékelők (43. ábra) segítenek ész-
lelni a veszélyes, a járműből nem 
látható tárgyakat. A rendszer a hátul 
lévő akadályt ultrahangos érzékelők-
kel, a visszhangmérés elvén működ-
ve észleli. A rendszer célja a vezető 
figyelmeztetése a tárgyak közelségére 
tolatáskor. A vezetőt a tárgyak kö-
zelségére a távolság jelzésével együtt 
hangjelzéssel figyelmezteti.
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47. ábra Parkoló érzékelők

Bekapcsolt gyújtással hátramenet-
ben a rendszer automatikusan műkö-
désbe lép egy rövid, magas sípolással. 
Ha akadály van az észlelési körben, 
akkor a rendszer szaggatott vagy fo-
lyamatos hanggal figyelmezteti a ve-
zetőt a tárgyra a távolságtól függően, 
és a jármű tolathat vagy megállhat.

Az akadályhoz közeledve kb. 100 
cm-től szaggatott magas figyelmezte-
tő hang szól, ennek gyakorisága nö-
vekszik az akadályhoz közeledve, és 
szaggatottá válik, amikor a lökharító 
és a tárgy közötti távolság kb. 40 cm.

Fontos:
Ne feledje, hogy a jármű teljes leál-

lása időbe telik a vezető reakciójától, 
az időjárástól, útviszonyoktól, a fék-
rendszer működési jellemzőitől, a jár-
mű tehetetlenségétől függően, ezért 
a parkolórendszer működése során 
a vezető köteles a sebességet a legki-
sebbre lecsökkenteni és megállítani a 
járművet a szaggatott figyelmeztető 
hang után.

FIGYELEM!
A parkolási rendszer egy kiegészí-

tő rendszer, amely segíti a vezetőt az 
észlelt akadály távolságát megítélni. 

A tolatás magasabb kockázatú ma-
nővernek tekinthető. A közlekedési 
szabályok előírják a vezetőnek, hogy 
biztonságosan kell ezt a manővert 
megkezdenie, és végrehajtania. Ehhez 
figyelje a jármű mögötti teret az oldal- 
és visszapillantó tükrökben. 

A parkolási rendszer részei: 
- vezérlő egység diagnosztikai funk-

cióval a csomagtérben elhelyezve; 
- kettő ultrahangos érzékelő a hátsó 

lökhárítóban; 

- hangjelző készülék a kalaptartó te-
rületén. 

A parkolási rendszer működési és 
karbantartási jellemzői: 

1. A rendszer indulását egy rövid, 
magas sípolás jeli, majd a vezérlő 
egység teljes ellenőrzést végez a hibás 
érzékelők vagy más rendszerhibák ki-
derítésére. 

Ha hibás érzékelőt vagy más rend-
szerhibát észlel, akkor a kapcsolási 
jelzés után folyamatos, halk csengő-
hang szól 3 mp-ig, majd : 

- ha a baloldali érzékelő hibás (ha-
ladás iránya szerint), akkora a rend-
szer egy hibás érzékelőt jelez egy halk 
csengőhanggal;

- ha a jobboldali érzékelő hibás (ha-
ladás iránya szerint), akkora a rend-
szer egy hibás érzékelőt jelez három 
halk csengőhanggal;

- ha a vezérlő egység hibás, akkor 
kb. 2 mp-ig halk csengőhang szól. 

A hibajelzés után a rendszer kikap-
csol.

2. Fontos, hogy az ultrahang terjedé-
si tulajdonságai miatt a rendszer nem 
észleli a ultrahanghullámokat szét-
szóró vagy elnyelő veszélyes tárgya-
kat. Ezek a nagyon alacsony, vékony, 

7*
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hegyes tárgyak, a pehellyel töltött 
ruhák, a puha hó stb. 

Ajánlott a jármű mögötti terület el-
lenőrzéséhez más módot is használ-
ni pl. a rámpák megközelítésekor 
ezen akadályok geometriája miatt. 

3. Ha utánfutót húz, akkor a par-
kolási rendszer kikapcsolásához a 
kék-fekete vezetéket csatlakoztassa 
a jármű «dobozához», ennek vég-
pontja a bal hátsó lámpa közelében 
van. 

Megjegyzés. A járműre szerelt vonó-
horgon kell lennie egy levehető vonó-
konzolnak, mivel a rendszer a lökhárító 
és az akadály közti távolságot határozza 
meg. 

4. Működésük érdekében az érzé-
kelőket hótól, jégtől és sártól tisztán 
kell tartani. Ne tisztítsa az érzékelő-
ket kemény, éles tárggyal. Az érzé-
kelőket védeni kell az ütésektől. 

5. A rendszer hibás elemeit a szer-
viz és értékesítési hálózat (SSNE) 
cseréli. 

AUTOMATA VÁLTÓ 
A VEZETÉSI RENDSZER 

JELLEMZŐI 
A négysebességes automata vál-

tónak köszönhetően választhatja 
a kényelmes, teljesen automata se-
bességváltást, vagy szélsőséges ve-
zetési körülmények között váltson 
alacsonyabb  (2. vagy 1.) fokozatba. 

Bal lábát nem használja vezetés 
közben, kivéve az olyan alábbi ese-
teket, amikor meredek emelkedőn 
vagy lejtőn indul. 

A motor indítása 

Jobb hüvelykujjával nyomja meg 
az 1 reteszgombot (lásd 36c. ábra), 
és a váltókart tolja a P vagy N állás-
ba. Kapcsolja be a gyújtást és indítsa 
el a motort. 

Nyomja a fékpedált, és a retesz-
gombot nyomva tegye a kart  a P ál-
lásból az R vagy D állásba (a kívánt 
menetiránytól függően). Ekkor lába 
legyen a fékpedálon, a gázpedálnak 
felengedve kell lennie. 

Figyelmeztetés 
Ha a járművön járó motor mellett 

kell munkát végezni, akkor húzza 
be a kéziféket és a váltókart tegye 
a P állásba. 

Indulás és vezetés 
automata módban 

Nyomja a fékpedált, és az 1 retesz-
gombot nyomva tegye a váltókart a  
D állásba, ekkor egy kis lökést kell 
éreznie, engedje fel a fékpedált és 
lassan nyomva a gázpedált, indul-
jon el. A legtöbb esetben, normál ve-
zetési körülmények között nem kell 
a váltókart használnia: a sebesség-
váltás automatikusan, a helyes idő-
ben és a motor optimális fordulata 
mellett fog megtörténni, mivel az 
automata figyelembe veszi a jármű 
terhelését, az út keresztmetszetét és 
a választott vezetési stílust. Előzés-
hez a gázpedált kell megnyomnia. 
Ekkor a váltó automatikusan ala-
csonyabb fokozatba fog kerülni a 
jármű pillanatnyi sebességétől füg-
gően. A jármű elkezd gyorsulni a 
motor teljes teljesítményét felhasz-
nálva.
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Indulás és hátramenet 

 Nyomja a fékpedált, és a retesz-
gombot nyomva tegye a váltókart 
az R állásba, ekkor egy kis lökést fog 
érezni, engedje fel a fékpedált és las-
san nyomva a gázpedált, induljon el. 

Indulás és vezetés csúszós úton 

Csúszós vagy kis tapadást adó út-
felületen induláskor óvatosan, lassan 
nyomja a gázpedált, hogy ne pörög-
jön ki a kerék és ne veszítsen teljesít-
ményt. 

Figyelmeztetés 
A gázpedál hirtelen lenyomása 

miatt elveszhet a tapadás, és jármű 
még sodródhat is.

FIGYELEM! 
A kerék hosszas kipörgése indu-

láskor vagy gyorsuláskor komoly 
kárt okozhat a meghajtásban, amit 
költséges javítani. 

A jármű megállítása 

A jármű teljes megállása után tartsa 
lábát a fékpedálon, tolja a váltókart a 

P állásba, ekkor a váltómű üres foko-
zatban van, és a meghajtott kerekeket 
mechanikusan rögzíti a váltó

FIGYELEM! 
A jármű vezetése közben soha ne 

próbálja a váltókart a P állásba ten-
ni. Ez komoly műszaki károsodást 
okoz, és a jármű irányíthatatlanná 
válik. 

Vezetés gazdaságos módban 

Az «Overdrive (Túlhajtás)» gomb  
O/D (BE- KI) a dekoratív váltópane-
len található. 

BE - gazdaságos vezetési mód be  
állása (túlhajtás fokozat). Ezt az O/D 
gomb kapcsolja be, amikor a váltókar 
a D állásban van, ha vidéki körülmé-
nyek között, gazdaságos módban 
kell vezetni. A túlhajtás fokozat nem 
fog bekapcsolni, ha a motor nincs 
üzemi hőmérsékleten. 

KI - gazdaságos vezetési mód ki ál-
lása. A túlhajtás kikapcsolva jelzés a 
műszerfalon van. Ezt az állást hosz-
szú, alacsony meredekségű lejtőkön 
használjuk, ahol a motorfék, vala-

mint a sportos és dinamikus vezetés 
szükséges. 

Pl. kis sebességen haladva vagy 
enyhe emelkedőkön a váltó időnként 
átkapcsolható túlhajtásra és vissza. 
Fokozatváltáskor érezhet kis lökést. 
Ebben az esetben nyomja meg az  
O/D gombot a túlhajtás kikapcsolá-
sára (KI állás). 

Ha változnak a vezetési körülmé-
nyek, nyomja meg az O/D gombot a 
túlhajtás bekapcsolására (BE állás). A 
műszerfalon a túlhajtás kikapcsolva 
jelzés el fog aludni. 

FIGYELEM! 
Nem ajánlott nagy sebességgel 

hosszasan vezetni külvárosi terü-
leteken a túlhajtás ki állásban (KI 
állás), mert növekszik az üzem-
anyag-fogyasztás. 

Rövid idejű leállások 

Rövid idejű leállásnál, pl. lámpánál 
nem szükséges az N állásba kapcsol-
ni, és utána a P állásba sem. Elegendő 
a fékpedállal megfogni a járművet. 
Ekkor a motor alapjáraton fog járni.
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Parkolás 

A járművet teljesen le kell állítani. 
Húzza be a kéziféket, és a váltókart 
tolja a P parkolás állásba. Ekkor - 
különösen lejtőn - a reteszmecha-
nizmus nem lesz túlterhelve, és 
könnyű lesz a kart ebből az állásból 
átkapcsolni. 

Indulás emelkedőn 

Húzza be a kéziféket, és a váltó-
kart tolja a P állásba. 

Nyomja be a fékpedált, indítsa 
el a motort. Tolja a váltókart a D 
állásba, egy idő után működésbe 
lép a meghajtás és megtartja a jár-
művet az emelkedőn, engedje ki a 
kéziféket, nyomja meg a gázpedált, 
kezdjen haladni. A járműnek simán 
el kell indulnia, visszagördülés nél-
kül. Ha rövid időre kell megállni az 
emelkedőn (D állásban), tartsa meg 
a járművet a motor nyomatékával, 
vagy húzza be a kéziféket. 

Jármű indítása hátramenetben 
lejtőn

Húzza be a kéziféket, és a váltó-
kart tolja a P állásba. 

Nyomja be a fékpedált, indítsa 
el a motort. Tolja a váltókart az R 
állásba, egy idő után működésbe 
lép a meghajtás és megtartja a jár-
művet az emelkedőn, engedje ki a 
kéziféket, nyomja meg a gázpedált, 
kezdjen haladni. A járműnek simán 
el kell indulnia, visszagördülés nél-
kül.

Figyelmeztetés 
Erős emelkedőn felfelé (D állás-

ban), vagy erős lejtőn hátramenet-
ben (R állás) a motor nyomatéka 
a kerekeken nem lesz elég, ezért 
a lábfékkel vagy kézifékkel tudja 
csak megtartani a járművet. A for-
dított helyzetben, erős emelkedőn 
hátramenetben (R állásban), és 
meredek lejtőn előremenetben (D 
állásban) a kerekekre jutó nyoma-
ték túl sok, ezért a lábfékkel vagy 
kézifékkel kell megtartani a jár-
művet. 

Automata váltó vészhelyzeti 
módja

Az automata váltó vészhelyzeti 
módba tud kapcsolni (ilyenkor a 3. 
fokozatba), ha a jármű nagyon ne-
héz körülmények között halad. Pl. 
amikor erős csúszás és vészfékezés 
együtt történik. Ez teljesen működő-
képes automata váltóval is megtör-
ténhet. Ekkor kapcsolja ki a gyújtást 
és várjon 3 mp-t. Ismét kapcsolja be 
a gyújtást:  a járműnek a standard 
üzemmódba kell visszakerülnie. 

Ha az automata váltó továbbra is 
vészhelyzeti módban marad, akkor 
forduljon a gyártó által tanúsított 
szervizhez.

Váltókar kioldása a váltóműben

Lemerült akkumulátor esetén a 
váltókart nem lehet a P állásból 
kivenni még a karon lévő gombot 
benyomva és a fékpedált lenyomva 
sem.

A váltókar kapcsolásához nyom-
ja meg bal hüvelykujjával a kiol-
dógombot, amely a kar dekoratív 
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burkolata alatt van a kar előtt, attól 
jobbra a hajtómű házán.

Most ki tudja venni a váltókart a P 
állásból az N állásba.

A művelet biztonsága érdekében 
húzza be a kéziféket és nyomja le a 
fékpedált.

Ha problémát tapasztal a váltó  
P (parkolás) állásból kivételekor a 
fenti lépések elvégzése után, akkor 
forduljon tanúsított szervizhez.

Automata váltóval felszerelt jármű 
ajánlott vontatási módszerei

Automata váltóval felszerelt jármű 
gyártó által ajánlott vontatási mód-
szere a teljes jármű felrakása jár-
műhordozóra, nem csak két kerék 
felemelése.

FIGYELEM!
Automata váltóval felszerelt jár-

mű vontatása nem megengedett 
az első kerekek vagy mind a négy 
kerék útfelületen tartásával, mert 
ez súlyos, költséges javítással járó 
kárt okozhat a meghajtásban. Ki-
vételes esetben vontatható a jár-
mű mind a négy kerék útfelületen 
tartásával, ha a meghajtás rendben 
van, a váltókar N állásban van, 
max. 20 km/H sebességgel halad-
nak és max. 20 km távolságra. Ha 
felemelt hátsó kerekekkel kell a 
járművet vontatni, akkor az első 
kerekeket erre a célra szánt kisko-
csival kell alátámasztani.
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JÁRMŰ MŰSZAKI 
KARBANTARTÁSA 
ÉS FOLYÓ JAVÍTÁSOK

Ez a rész a jármű műszaki karban-
tartásának és folyó javításainak egyes 
műveleteit írja le röviden.

A teljes karbantartási, javítási és se-
lejtezési eljárást a gyártó által tanúsí-
tott kereskedések, szervizek képesek 
a célberendezések és szerszámok bir-
tokában elvégezni. A jármű műszaki 
karbantartását és javításait a szerviz-
könyv előírásainak szigorú betartásá-
val kell elvégezni.

A motortérben minden műveletet 
a motorháztető felnyitása után kell 
elvégezni (lásd a «Motorháztető» c. 
részt).

Működő motornál természetes je-
lenség az olajfogyasztás. Az olajfo-
gyasztás mértéke függ a vezetési

stílustól, meghatározza a motor ter-
helése és fordulatszáma. Az üzemelés 
kezdeti szakaszában kissé magasabb 
az olajfogyasztás.

Ezért ellenőrizze a motor olajszintjét 
rendszeresen, különösen hosszú utak 
előtt

Az olajszintet álló, hideg motornál 
ellenőrizzük, a jármű vízszintes felü-
leten álljon.

A szintnek az (1) szintjelző MIN és 
MAX jelzése között (48a ábra) vagy 
a nívópálca (1) rovátkázott részének 
alsó és felső széle között (48b ábra) 
kell lennie a motor változatától füg-
gően. Szükség esetén töltse utána az 
olajat (lásd 1. Függelék) a (2) kupak-
kal lezárt töltőnyíláson. Az olaj után-
töltésekor hagyjon legalább 3 percet 
arra, hogy az olaj lefolyjon a motorb-
lokkba, mielőtt ellenőrizné a szintet. 
Az (1) nívópálcát ütközésig kell a 
helyére betolni ahhoz, hogy helyesen 
mérje az olajszintet

48a. ábra Olajszint ellenőrzése a 
8-szelepes motornál

48b. ábra Olajszint ellenőrzése a 
16-szelepes motornál

MOTOR KENÉSI RENDSZERE
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FIGYELEM!
A motorban az olajszint ne lépje 

túl az 1 olajszintjelző MAX jelzését.
Ellenkező esetben az olaj belép az 

égéstérbe a motorblokk szellőzőre-
ndszerén keresztül, és a kipufogó-
gázzal kerül ki a szabadba, az olaj 
égéstermékei pedig a katalizátor 
meghibásodását okozhatják.

LÉGSZŰRŐ

Amennyiben kimondottan poros 
környezetben (földúton, építkezése-
ken, stb.) vezeti a járművet, a légszű-
rőt cserélje fele annyi időnként, mint 
ahogy az a szervizkönyvben gyakori-
ságként meg van adva.

VÁLTÓMŰ

Kézi váltónál.

Ellenőrizze az olajszintet a hűtött 
váltóműben. Az olajszintnek az (1) 
szintmérő két jelzése között kell len-
nie (49. ábra). Az olajat kis adagokban 
töltse utána (lásd 1. Melléklet) a szint-
mérő által lezárt ellenőrző nyíláson 
keresztül. A használt olajat a (2) du-
góval lezárt nyíláson át engedje le.

Automata váltó folyadék

Az automata váltó működési folya-
dékát a gyártó tölti be a jármű teljes 
élettartamára.

A szint ellenőrzését és a folyadék 
cseréjét (szükség esetén) a gyártó által 
tanúsított kereskedésekben, szervi-
zekben ajánlott végeztetni.

FIGYELEM!
Kizárólag eredeti EJ-1ATF folyadé-

kot használjon! (A gyártója a JX Nip-
pon Oil and Energy Corporation).

 Más típusú folyadék az automata 
váltó hibáját és élettartama csökke-

nését okozhatja, valamint hibás mű-
ködést, amelyek kijavítását a gyártói 
garancia nem fedi.

Az olajat tilos a maximum enge-
délyezett szint fölé tölteni, mert ez 
a szellőzőn keresztül az olaj kifröcs-
csenéséhez és az olaj meggyulladá-
sához vezethet, ha az olaj felforróso-
dott motor részekkel érintkezik.

49. ábra Olajszint ellenőrzése a kézi 
váltónál
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A MOTOR HŰTÉSI RENDSZERE

A hűtőfolyadék szintjét az (1) tágu-
lási tartályban (50. ábra) csak hideg 
motornál ellenőrizze. A hűtőfolyadék 
szintjének a  MIN és MAX  jelzések 
között kell lennie a tartályon, amely 
az ellenőrizhetőség miatt átlátszó 
anyagból készült. A jármű működé-
se során a tartályban a szint lejjebb 
mehet. Töltse a hűtőfolyadékot utá-
na (lásd 1. Függelék) a (2) kupakkal 
lezárt nyíláson keresztül. A feltöltés 
után a kupakot szorosan rá kell csa-
varni, mert járó, meleg motornál a tá-
gulási tartály nyomás alatt van.

Figyelmeztetés

A hűtőfolyadék utántöltésére a tá-
gulási tartály kupakját csak hideg 
motornál csavarja le, mert forrázást 
okozhat.

Ha a hűtőfolyadék szintje folyama-
tosan csökken és gyakran utána kell 
tölteni, forduljon tanúsított kereske-
déshez, szervizhez.

Az átlátszó 3 fékfolyadék-tartályban 
(51. ábra), amely a fő fékhengeren 
van, ellenőrizze a folyadék szintjét a 
tartályon lévő jelzésekhez képest Ha a 
(2) kupak és az (1) vészhelyzeti szint-
érzékelő le van véve, új fékbetétek 
használata esetén a szintnek a MAX 
jelzésen kell lennie. A (2) kupak és az 
(1) szintérzékelő felrakása után a fék-
folyadék szintjének a töltőnyílás alsó 
szélénél kell lennie.

Ha a hidraulikus fékrendszer jó ál-
lapotban van, akkor a tartályban a 
folyadék szintjének csökkenése a fék-
betétek kopásának tudható be.  A fo-

51. ábra  Fékfolyadék tartálya a 
hidraulikus fékrendszerhez

50. ábra Tágulási tartály

FÉKRENDSZER
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lyadék szintjének MIN jelzés alá csök-
kenése közvetve az erős kopottságot 
jelzi. Ekkor ellenőrizni kell a betétek 
állapotát, de nem szükséges a tartályt 
feltölteni, mert az új betétek beszere-
lésével a folyadék szintje vissza fog 
emelkedni a rendes szintre.

A «Fékhiba» jelzés akkor világít, ha 
a fékfolyadék szintje a tartályban a 
MIN  jelzés alá esik, amely részben 
elhasznált vagy új fékbetétek esetén a 
rendszer tömítetlenségét és szivárgást 
jelent. Ekkor a folyadékot csak azután 
töltse fel (lásd 1 Függelék), ha a tö-
mítetlenséget tanúsított szakszerviz  
megszüntette.

A fékfolyadék-tartály ellenőrzése-
kor ne felejtse el a fékfolyadék vész-
helyzeti szintérzékelője működését 
is ellenőrizni, ehhez bekapcsolt gyúj-
tásnál nyomja meg az (1) érzékelő 
kupak közepét, és ekkor a műszercso-
portban világítania kell a «Fékhiba» 
figyelmeztetésnek.

SZÉLVÉDŐ MOSÓ RENDSZER

A szélvédőmosó-tartály (52. ábra) 
mindig legyen feltöltve szélvédőmo-
só folyadékkal, töltse utána a kupak-
kal lezárt nyíláson keresztül (lásd 1. 
Függelék).

Meleg időben használhat tiszta vi-
zet, nulla alatti hőmérsékleten csak 
erre a célra szánt szélvédőmosó folya-
dékot (lásd 1. Függelék).

FIGYELEM!
0 C vagy alacsonyabb külső hő-

mérsékleten nem szabad a szélvédő 
és hátsó ablak mosótartályába vizet 
tölteni a speciális mosófolyadék nél-
kül, mert károsodhat a mosó szivaty-
tyúja.

Ablaktörlő lapátok cseréje

A törlőlapátok cseréjéhez végezze a 
következőket:

- húzza el a törlőlapátot a szélvédő-
ről;

- forgassa el a lapátot a tengelye kö-
rül kb. a karra merőleges helyzetbe, 
átmenetileg kioldva a lapát rögzítését 
a karon (megnyomva az adaptert a 

kar és a lapát között), vegye le a lapá 
tot a karról. 

Az új lapátok felszerelése fordított 
sorrendben történik.

FIGYELEM!
1. A szélvédő jó átláthatósága érde-

kében tartsa az ablaktörlőket tökéle-
tes állapotban.

2. A lapátokat rendszeresen tisztít-
sa meg a mosótartály folyadékával, 
hogy ne deformálódjanak. Erősen 
szennyezett ablakok és törlőlapátok 
esetén, pl. rovarmaradványok (az 
ablakra tapadva), só az útról, az út-
felület darabkái, puha ronggyal és 
különleges mosószerekkel tisztítsa 

52. ábra Szélvédőmosó-tartály
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meg az ablak külső felületét és a la-
pátokat. A tisztítás után az ablakot és 
a törlőlapátokat mossa le vízzel.

3. A szélvédő törlőlapátjai a 
közlekedésbiztonsággal kapcsolato-
sak, ezért a jármű folyamatos üze-
me mellett a lapátokat ajánlatos fél 
évente cserélni.

AKKUMULÁTOR

Rendszeresen ellenőrizze az akku-
mulátorban az elektrolit szintjét. Az 
elektrolitnek az akkumulátor félig 
átlátszó házán a MIN és MAX jelzé-
sek között kell lennie (53. ábra). Ti-
los olyan akkumulátort használni, 
amelyben az elektrolit szintje a MIN 
jelzés alatt van.

Ha az akkumulátor házán nincse-
nek  MIN és  MAX  jelzések, vagy a 
ház opál, akor az elektrolit legyen az 
elválasztók teteje fölött 10-15 mm-el.

Figyelmeztetés
Az elektrolit korrozív, károsítja a 

jármű alkatrészeit, és önre is ártal-
mas, ezért az akkumulátor karban-
tartását tanácsos tanúsított szerviz-
ben elvégeztetni.

Ne engedje lemerülni az akkumulá-
tort, szükség esetén töltse fel.

Ha az akkumulátor kijelzi az elekt-
rolit sűrűségét és szintjét («kémlelő-
nyílás»), akkor az akkumulátor álla-
potát a színjelzésből megállapíthatja:

- «Kémlelőnyílás» zöld - az elektrolit 
szintje és sűrűsége rendben

««Kémlelőnyílás» fekete - tölteni 
kell az akkumulátort;

- «Kémlelőnyílás» fehér - az elektro-
lit szintje túl alacsony 

- Ha az akkumulátoron nincs kém-
lelőnyílás, akkor a töltöttséget a kap-
csok feszültségét mérve határozhat-
juk meg: a feszültség (terhelés nélkül) 
nem lehet 12,6 V alatt (amely 75% töl-
töttségnek felel meg 25°C-on).

Az alábbi esetekben rendszeresen fi-
gyelni kell az akkumulátor töltöttségi 
állapotát:

• Ha az autót főleg rövid, városi 
utakra használja.

• Ha alacsony hőmérsékleteken 
használja. Ha csökken a hőmérséklet, 

53. ábra Akkumulátor
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úgy csökken az akku kapacitása is. 
Télen csak olyan elektromos berende-
zéseket használjon, amelyek feltétle-
nül szükségesek.

• A jármű normál elektromos háló-
zatára egyéb kiegészítő berendezése-
ket, egyéb elektromos fogyasztókat 
építettek be, mint pl. órát és egyéb 
berendezéseket.

Amennyiben az autót előre látható-
lag nem fogja használni hosszabb ide-
ig, azt javasoljuk, hogy válassza le az 
akkumulátorról a sarukat. Fagypont 
alatti igen alacsony (-30° C alatti) hő-
mérsékleteknél, azt javasoljuk, hogy 
távolítsa el az akkumulátort a jármű-
ből és tárolja meleg helyen

FIGYELEM!
Soha ne válassza le az akkumulátor 

sarukat az akkuról bekapcsolt gyúj-
tás mellett, mivel ez meghibásodáso-
kat okozhat a motorvezérlő elektro-
nikában, vagy elektromos hibákhoz 
vezethet.

Az akku sarukat mindig tartsa tisz-
tán, és mindig biztonságosan csat-

lakoztassa őket az akkumulátorhoz. 
Ne feledje, hogy az oxidálódott vagy 
lazán bekötött akkusaruk elektromos 
hibákhoz vezethetnek. Járó motornál 
soha ne távolítsa el az akkusarukat a 
generátor teszteléséhez sem.

Az akkumulátor telepítésekor min-
dig feltétlenül ügyeljen a kábelköte-
gek és saruk megfelelő polaritással 
való elhelyezésére (a pozitív kábelkö-
teg és akkucsatlakozó nagyobb mint a 
negatív).

Amennyiben az akkumulátort köz-
vetlenül az autóban szeretné tölteni 
külső akkutöltővel, először feltétlenül 
válassza le az akkumulátort a jármű 
elektromos rendszeréről.
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ABRONCSOK ÉS KEREKEK

Az abroncs nyomását időnként elle-
nőrizze nyomásmérővel. Az ajánlottól 
eltérő nyomás (lásd 2. táblázat) miatt 
idő előtt elkopnak az abroncsok, csök-
ken a stabilitás és romlanak a vezetési 
jellemzők. Ha folyamatosan csökken 
az abroncs nyomása, akkor ellenőriz-
ze, nem az abroncs belső szelepe szi-
várog-e. Ha szivárog, húzza meg a 
belső szelepet, ha ez nem segít, tegyen 
bele újat.

Ha működő szeleppel is esik a nyo-
más, akkor meg kell javítani az abron-
csot.

Guminyomást figyelő rendszer

Az autóban guminyomást figyelő 
rendszer van (TPMS).

A rendszer tartalmaz 4 érzékelőt a 
kerekekben, egy szabályzó egységet, 
amely a jeleket fogadja, és egy jelzőt 
a csoportban.  Az érzékelőket és a tá-
jékoztató rendszert csak a feljogosított 
értékesítési és szervizhálózat cserél-
heti.

A sárga TPMS  jelző egy vagy 
több abroncs kritikus nyomásesését 
mutatja

További vezetés az alacsony ab-
roncsnyomással az abroncsok túl-
melegedését és mechanikai sérülését 
okozhatja. A szabályosnál kisebb ab-
roncsnyomás rontja az autó vezetési 
és irányítási tulajdonságait és a féktel-
jesítményt, növeli az üzemanyag-fo-
gyasztást és csökkenti az abroncsok 
élettartamát.

Ha a jelző világítani kezd, szabályo-
san álljon meg az autóval, ellenőrizze 
az abroncsok állapotát és állítsa be a 
jó nyomást. Az abroncsok felfújásánál 
legyen a gyújtás bekapcsolva, 2,2-2,3 
atom. felett a jelző kialszik.  Ha a jelző 
továbbra is világít, akkor ellenőrizni 
kell a többi abroncsot is, és fel kell 
őket fújni addig, amíg a jelző kialszik. 
A jelző kialvása után engedje vissza a 
guminyomást a gyártó által ajánlott 

értékre. Ha nem tudja a megfelelő ab-
roncsnyomást beállítani, akkor cserél-
je ki a kereket a pótkerékre.

Figyelem! A pótkerékben nincs 
TPMS érzékelő, használata esetén a 
jelző világít, óvatosan vezessen a hiba 
kijavításáig.

Ügyeljen rá, hogy a TPMS rendszer 
nem mentesít az abroncsok helyes 
szervizelése és a megfelelő nyomás 
fenntartása alól, még akkor sem, ha 
a  nyomáscsökkenés nem elegendő a 
TPMS jelzés megjelenéséhez.

Az (1)  jelzés is figyelmeztet a 
TPMS rendszer hibájára.

Ha a rendszer hibát észlel, a jelző 
5-ször villog Hertz frekvenciával, 
majd folyamatosan világít.

A TPMS rendszer hibájának kijelzé-
se  minden alkalommal megjelenik, 
amikor bekapcsolja a gyújtást, és a 
hiba még adott. Amikor a jelző vilá-
gítani kezd, a rendszer valószínűleg 
nem lesz képes az abroncsok alacsony 
nyomását észlelni vagy jelezni a cél 
szerint. A TPMS rendszer több okból 
meghibásodhat, köztük az abroncsok 
vagy keréktárcsák felszerelése vagy 
cseréje miatt.

A TPMS hibajelzést egy vagy több 
abroncs, keréktárcsa cseréje vagy az 
autón elfoglalt helyük megváltozta-

54. ábra Forgásirány
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tása után mindig ellenőrizze, hogy 
biztos legyen a rendszer működőké-
pességében.

Kerekek cseréje

Kerekek cseréjéhez:
- állítsa a járművet vízszintes felü-

letre, húzza be a kéziféket és tegye 1. 
sebességbe;

- fogja meg a pótkereket és a szerszá-
mokat;

- vegye le a dísztárcsát (a magasabb 
felszereltségi változatnál) 

- egy fordulatot oldja a cserélendő 
kerék csavarjait a (2) kerékkulccsal 
(55. ábra);

– tegye az 1 emelőt úgy oda, hogy 
az emelő rész a küszöb alatt legyen a 
cserélendő kerék közelében, az emelő 
talpa pedig a küszöb alá essen. 

Az emelő helyes beállítását a kü-
szöbben lévő, az emelő számára ké-
szített lyukak segítik. Az emelő karját 
forgatva (I helyzet) emelje a kereket 
50-60 mm-rel a padló fölé. Ha a padló 
fölött nincs elég hely a kar forgatásá-
hoz, akkor kis sugárral forgassa a kart 
(II helyzet);

2 .  t á b l á z a t

Elfogadható tipikus abroncs- és kerékméretek, és az abroncsok nyomása

Jármű módosításai és 
változatai

Abroncsméretek 
terhelési és sebes-

ségmutatói *

Kerékméretek Légnyomás az abroncsokban, 
első / hátsó, kgf/cm2))

keréktárcsa 
szélessége 

(hüvelykben )

keréktárcsa 
kitérés (ET)**, 

mm

részleges terhe-
lés ***

teljes terhelés 
****

Gyártó által megadva
2192 («csapott 
hátú» karosz-
széria), 2194 

(«kombi» 
karosszéria)

«Standard»  
«Norm»

175/65R14 82H 
185/60R14 82H 51/2j

35 0,2 /0,2 (2,0/2,0) 0,2/0,22
(2,0/2,2)

«Luxe»
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 
185/55R15 82V

51/2j, 6J

Beállítása engedélyezett működés közben
2192 («csapott 
hátú» karosz-
széria), 2194 

(«kombi» 
karosszéria)

Összes 
változat

175/65R14 82T,H 
185/60R14 82T,H 

185/55R15 82T,H,V
5J, 51/2j, 6J 35 0,2 /0,2 (2,0/2,0) 0,2/0,22

(2,0/2,2)

 * ‘ Sebességmutatók: T - 190 km/h-ig, H - 210 km/h-ig.
Terhelésmutatók: 82 - 475 kg. ** Kitérés (ET) - távolság a korong közös oldalától a kerékabroncs közepéig. *** 

Részleges terhelés - max. 3 felnőtt a járműben, nincs teher a csomagtérben. *** Teljes terhelés - 3-nál 
több felnőtt a járműben, vagy 3 felnőtt és 50 kg teher a csomagtérben.

Megengedett a fenti méretű és Q indexű téli gumik használata (M+S) a max. sebesség ennek megfelelő 
korlátozásával (160 km/h-ig)

55. ábra A jármű megemelése kerék-
cseréhez
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- csavarja ki a csavarokat, vegye le a 
kereket. Tegye fel a pótkereket és csa-
varja be a csavarokat, húzza meg őket 
keresztben egyenletesen.

- engedje le a járművet, vegye ki az 
emelőt. Húzza meg a csavarokat, elle-
nőrizze az abroncs nyomását.

Amikor készen van, tegye a levett 
kereket a csomagtartóba, rögzítse az 
1 csavarral (52. ábra), és takarja le a 
szőnyeggel.

Az első 1000 km után ellenőrizni 
kell a csavarok nyomatékát, húzza 
meg őket, ha szükséges. Hajtsa végre 
ezeket a lépéseket minden új kerék 
felszerelésekor

A magasabb felszereltségi változat-
nál vagy alufelnivel szerelt változa-
toknál a pótkerék acélfelni.

TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMEINEK 
CSERÉJE

A távirányítóban egy CR2032 típusú 
lítium elem van, kezdeti feszültsé-
ge 3 V. Ha a távirányítóban az elem 
feszültsége rendben van, akkor bár-
melyik gombot megnyomva, annak 
jelzője rövid időre világít. Ha a távirá-
nyítón bármelyik gombot megnyom-
va, annak jelzője kétszer rövid időre 
világítani kezd, vagy nem kezd vilá-
gítani, akkor ki kell cserélni az elemet. 
Ehhez az alábbiakat hajtsa végre:

- távolítsa el a (2) csavart (57. ábra) a 
tok oldalából, a gombokkal szemben

- egy lapos csavarhúzó segítségével 
válassza szét a kulcs borítását 1;

- távolítsa el az alaplapot a tokból;
- cserélje ki az elemet (3), ügyelve a 

polaritásra az új elem behelyezésekor.
- helyezze vissza az alaplapot a tok-

ba;
- nyomja össze a két felet és húzza 

meg a csavart (2

57. ábra A távirányító elemeinek cseréje56. ábra A pótkerék helye
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BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

Biztosíték cseréjekor csak a jármű-
höz ajánlott típusú új biztosítékot 
használja, és csak a JSC «AVTO-
VAZ»-al szerződött gyártótól a 3. táb-
lázatban szereplő jelzéssel.

FIGYELEM!
A 4. táblázatban megadottaktól el-

térő amperértékű biztosítékok  hasz-
nálata nem engedélyezett. Ez a jármű 
villamos berendezéseinek hibáját, 
vagy tűzveszélyt okozhat.

3 .  t á b l a

Biztosítékokkal védett elektromos áramkörök*

Biztosíték 
száma

Áram- 
erősség

Védett el. 
kör száma Védett elektromos körök

F1 15A 1 Gyújtás tekercs

2 Üzemanyag befecskendező
3 Motorvezérlő rendszer (V. 15)

4 Hűtő elektromos ventilátor relé 3 db.

F2 25A 1 Karosszéria elektronika fő moduljának tápellátása

2 Vezető oldali ajtó modul

F3 15A 1 Automata váltó vezérlő tápellátás

2 Automata váltó vezérlő összekötő

F4 15A 1 Légzsákrendszer vezérlő tápellátás

F5 7.5A 1 Műszeregység tápellátás

2 Motorvezérlő rendszer  tápellátás (V. 15)
3 Elektromechanikus kormányzás rásegítő tápellátás

4 Fékpedál érzékelő tápellátás

5 Sebességérzékelő  tápellátás

6 Automata váltókar  tápellátás

7 Ablaktörlő kapcsoló

8 Hátsó szélvédő fűtéskapcsoló relé

9 Szélvédő fűtő relé 2 db.

10 Ülésfűtés relé

11 Tehermentesítő relé

12 Karosszéria elektronika fő moduljának tápellátása

F6 7.5A 1 Tolató lámpa relé

2 Automata váltó vezérlő tápellátás
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58. ábra A biztosítékdoboz kinyitása

A biztosítékok eléréséhez ki kell 
nyitnia a biztosítékdobozt (58. ábra), 
ehhez húzza ki a fedél bal felső sarkát 
és akassza ki a baloldali, majd a jobb-
oldali rögzítést és nyissa ki a doboz 
fedelét.

Az adott áramerősséget a biztosíték 
tetején látja, míg a biztosíték számát a 
biztosítékdoboz házon.

A biztosítékház fedelének visz-
szaszerelésekor figyeljen rá, hogy 
a vezetéken a saru jól csatlakozik a 
csomagtértető zárának működtető 
kapcsolójához (a magasabb felszerelt-
ségi változatnál), és nem csípődik be 
vezeték.

Biztosíték ismételt meghibásodása 
esetén forduljon a gyártó által tanúsí-

3 .  t á b l á z a t  f o l y t a t á s a

Biztosíték 
száma

Áram- 
erősség

Védett el. kör 
száma Védett elektromos körök

F7 7.5A 1 Tank légtelenítő szelep

2 Légtömegmérő

3 Vezérműtengely fázisérzékelő

4 Lambda-szonda 2 db.

F8 25A 1 Hátsó szélvédő páramentesítő

2 Külső tükör páramentesítő

F9 5A 1 Jobb hátsó helyzetjelző

F10 5A 1 Bal hátsó helyzetjelző , 2 rendszámtábla világítás

Gomb megvilágítás

F11 5A 1 Hátsó ködlámpa

F12 10A 1 Jobb oldali tompított fényszóró

Jobb oldali fényszóró-magasságállító

F13 10A 1 Bal oldali tompított fényszóró

Bal oldali fényszóró-magasságállító

F14 10A 1 Jobb oldali távolsági fényszóró

F15 10A 1 Bal oldali távolsági fényszóró

F16 10A 1 Jobb első ködlámpa

F17 10A 1 Bal első ködlámpa

F18 20A 1 Elülső ülésfűtés

Szivargyújtó

F19 7.5A 1 ABS-vezérlő

F20 15A 1 Kürt

F21 10A 1 Üzemanyag-szivattyú

F22 15A 1 Elülső ablakmosó

2 Hátsó ablakmosó
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3 .  t á b l á z a t  f o l y t a t á s a

Biztosíték szá-
ma Áramerősség Védett el. kör 

száma Védett elektromos körök

F22 15A 3 Hátsó ablaktörlő

F23 5A 1 Műszeregység tápellátás

2 Diagnosztikai csatlakozó

F24 7.5A 1 Klímakompresszor kuplung tápellátás

2 Klíma egység automata vezérlő tápellátás

F25 7.5A 1 Fékpedál kapcsoló

F26 25A 1 ABS-rendszer elektronikus szelepvezérlés

F31 30A 1 Karosszéria elektronika fő moduljának tápellátása

2 Rövid idejű reflektoros jelzés
3 Ablaktörlő hajtómotor

F32 30A 1 Fűtőventilátor

2 Klímaegység automatikus vezérlő

FF1 50A 1 Szélvédő fűtés

FF2 60A 1 Akkumulátor és generátor közti biztosíték

FF3 60A 1 Akkumulátor és generátor közti biztosíték

FF4 40A 1 Hűtőventilátor 2 db.

FF5 50A 1 Elektromechanikus kormányrásegítő tápellátása

FF6 40A 1 ABS-rendszer visszatérő szivattyú áramellátása

* A használt biztosítékok készlete kivitelenként változhat. A listában a 2192/2194 jár-
műveknél leggyakrabban használt biztosítékok láthatóak. A kivitelek és a biztosítékok 
áramerőssége alapján a változtatás jogát fenntartjuk 

További részletes információért kérjük, keressen fel egy tanúsított kereskedést, szak-
szervizt.
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tott szervizhez a biztosíték kiolvadása 
okának kiderítésére és kijavítására.

IZZÓCSERE
A világítási és fényjelzési rendszer 

megfelelő működéséhez használja a 
2. Függelékben megadott izzókat.

FIGYELEM!
Mielőtt kicserélne egy izzót, győ-

ződjön meg róla, hogy kikapcsolta 
az adott világító, ill. jelző egységet.

Fő fényszóró egység

Tompított fényszóró izzójának 
cseréje:

- nyissa ki a motorháztetőt (lásd a  
«Motorháztető» fejezetet);

- távolítsa el a (3) gumi védősapkát 
(59. ábra);

- válassza le az izzóról a csatlakozót 
a kábelekkel;

- távolítsa el a rugós zárat (4), úgy, 
hogy összecsípteti;

- vegye ki az izzót (5) az alapzatánál 
fogva.

Az új izzót fordított sorrendben he-
lyezze be. Soha ne érintse meg magát 
az izzót! Halogén izzóval végzett mű-

veleteknél viseljen kesztyűt, hogy ne 
maradjanak ujjnyomok az izzón. A 
tompított / országúti izzó beszerelése-
kor ügyeljen rá, hogy szorosan illesz-
kedjen a gumi ház az izzófoglalatban 
és a lámpa burkolatában.

Fő távolsági fényszóró izzójának 
cseréje:

- nyissa ki a motorháztetőt (lásd a  
«Motorháztető» fejezetet);

- távolítsa el a (1) gumi védősapkát;
- válassza le az izzóról a csatlakozót 

a kábelekkel;
- távolítsa el a rugós zárat, úgy, hogy 

összecsípteti;
- vegye ki az izzót az alapzatánál 

fogva

 Az új izzót fordított sorrendben he-
lyezze be. Soha ne érintse meg magát 
az izzót!

Halogén izzóval végzett művele-
teknél viseljen kesztyűt, hogy ne ma-
radjanak ujjnyomok az izzón. A tom-
pított / országúti izzó beszerelésekor 
ügyeljen rá, hogy szorosan illeszked-
jen a gumi ház az izzófoglalatban és a 
lámpa burkolatában.

- nyissa ki a motorháztetőt (lásd a  
«Motorháztető» fejezetet);

- az első lámpában forgassa el az (2) 
izzótartót óra járásával ellenkezően 
koppanásig;

- távolítsa el az egész foglalatot az 
izzóval a fényszóróból;

59. ábra Fő fényszóró egység
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- vegye ki az izzót a foglalatból.
Az új izzót fordított sorrendben he-

lyezze be.

Irányjelző izzójának cseréje:
- nyissa ki a motorháztetőt (lásd a  

«Motorháztető» fejezetet);
- forgassa el az izzó foglalatát (4) üt-

közésig
- távolítsa el az egész foglalatot az 

izzóval a fényszóróból;
- vegye ki az izzót a foglalatból úgy, 

hogy először benyomja az izzót a fog-
lalatba, majd óra járásával ellenkező-
en elforgatja.

Az új izzót fordított sorrendben he-
lyezze be.

Hátsó lámpa

Izzócsere a «csapotthátú» kivitel 
jobb hátsó lámpájában (60a ábra):
- Nyissa ki a csomagtartót (lásd a 

«Csomagtérfedél» fejezetet);
- oldja ki a csomagtér oldalából a 

jobboldali hátsó lámpa két rögzítő 
csavarját 8-as nyomatékkulccsal;

- húzza erővel kifelé a jobbhátsó 
lámpa foglalatát;

- húzza ki a foglalatot a lámpatestből 
a hibás izzóval;

- távolítsa el az izzót annak óra járá-
sával ellentétes irányba való forgatá-
sával ütközésig.

Az új izzó behelyezése után a fog-
lalatot és a lámpatestet fordított sor-
rendben szerelje vissza

Izzócsere a «kombi» kivitel jobb 
hátsó lámpájában (60b ábra):

- nyissa ki a csomagtartót (lásd a 
«Csomagtérfedél» fejezetet);

- nyissa ki az oldalfal burkolatban 
lévő nyílást;

- válassza le a hátsó lámpa csatlako-
zóját (1) a jármű kábelkötegéről;

- szerelje le a lámpatestről a három 
rögzítő anyát;

- pattintsa ki a hátsó lámpát a rög-
zítésből;

- tolja el a hátsó lámpát a karosszé-
riától és vegye ki a foglalatot a kiégett 
izzóval;

- a cserélni kívánt izzó foglalatát a 
lámpatestből úgy vegye ki, hogy eny-
hén megnyomva, az óra járásával el-
lentétesen forgatja;

- távolítsa el a hibás izzót úgy, hogy 
enyhén megnyomva, az óra járásával 
ellentétesen forgatja;

60а. ábra A “csapotthátú” kivitel 
hátsó lámpája

60b. A «kombi» kivitel hátsó lám-
pája
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- helyezzen be egy új izzót, majd for-
gassa az izzót az óra járásával meg-
egyezően ütközésig.

Az új izzó behelyezése után a fog-
lalatot és a lámpatestet fordított sor-
rendben szerelje vissza

Irányjelző
Vegye le az oldalsó irányjelzőt (61. 

ábra), hogy ki tudja belőle venni az iz-
zót. A lámpát rugós retesz és rögzítő 
tartja az aljzatban. Mozgassa a lámpát 
haladási irányban, és vegye ki a rögzí-
tőt a helyéről. Az izzó foglalatát (3) az 
óra járásával ellenkező irányban for-

gatva vegye ki az izzószerelvényt az 
izzóval a házból, és húzza az (2) izzót 
maga felé.

Az izzó cseréje utána  visszaszerelés 
fordított sorrendben történjen

Rendszámtábla világítás
A kiégett 3 izzót (62. ábra) a rend-

számtábla-világítás lámpájából úgy 
vegye ki, hogy kiveszi a lámpát a 
járműből, ehhez oldja a (6) csavart, 
tegyen egy csavarhúzót a (4) furatba, 
nyomja meg a (5) retesz közepe felé, 
és óvatosan vegye ki a lámpaüveget a 

csavarhúzóval. A (3) izzót a (1) fogla-
latban rugós érintkezők tartják.

61. ábra Irányjelző 62. ábra Rendszámtábla világítás
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Belső mennyezetvilágítást

A belső mennyezetvilágítás iz-
zóinak cseréjéhez ki kell venni az 
(1) lámpaüveget (63. ábra) a lám-

pakeretből. A mennyezetvilágítást  
fém rugó és kampók tartják rajta a 
szerelvényen. A mennyezetvilágítás 
levételéhez tegyen egy lapos csavar-
húzót a lámpa jobb oldalán lévő lyuk-

ba (első utas ülése felőli oldalon), és  
óvatosan billentse ki a lámpát maga 
felé. Nyomja meg az érintkezőket 
és húzza ki az izzót. Az izzó cseré-
je után helyezze a lámpa kampóit a 
szerelvény bal oldalán a furatokba, és 
nyomja rá a lámpa jobb oldalát, hogy 
bekattanjon.

Belső világító egység
A belső világító egység izzójának 

cseréjéhez le kell venni az (1) lámpa-
üveget (64. ábra), ehhez tegyen a rés-
be egy lapos csavarhúzót. Az egyes 
izzókat 450 -ban az óra járásával egye-
ző, illetve ellenkező irányban forgatva 
lehet kivenni. Az egységet a (2) rete-
szek tartják a szerelvényben.

Csomagtér-lámpa és oldalsó kesz-
tyűtartó lámpa

A (3) izzót (65. ábra) a csomag-
tér-lámpából úgy veheti ki, ha kiveszi 
a lámpát a karosszérián lévő szerel-
vényből, ehhez a lámpa jobb oldalán 
lévő (2) résbe tegyen be egy csavarhú-
zót, és óvatosan billentse ki maga felé. 
Ezután nyomja meg a (7) reteszt, húz-
za vissza a (6) lyukból, és vegye ki az 
(1) lámpaüveget. Az izzót rugós érint-

63. ábra Belső mennyezetvilágítás

64. ábra Belső világító egység
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kezők tartják. Az izzó cseréje után 
úgy tegye vissza a (1) lámpaüveget, 
hogy a (5) lámpaház (4) szerelőfülei 
kerüljenek bele a résekbe.

Ködlámpa

Hibás izzó cseréje a ködlámpában 
(66. ábra). Forgassa az izzó foglalatát 
(1) az óra járásával ellenkező irány-
ban, vegye ki a lámpából, húzza szét 
a csatlakozásokat. Az új izzót fordí-
tott sorrendben helyezze be. Halogén 
izzóval végzett műveleteknél viseljen 
kesztyűt, hogy ne maradjanak ujjnyo-
mok az izzón. Ezt a munkát a gyártó 
által tanúsított szervizben ajánlott el-
végeztetni emelő használatával.

A ködlámpához az első kerékív alatt 
úgy fér hozzá, ha először leveszi a 
kereket, és (6) csavart kicsavarva rész-
ben oldja az első gumilapot. Forgassa 
hátra a gumilapot, vegye ki a hibás 
izzót a ködlámpából.

A magasabb felszereltségi válto-
zatnál az első gumilapokon külön 
nyílások vannak, hogy hozzá lehes-
sen férni a ködlámpához. Ilyen nyílás 
esetén az izzó cseréje az alábbi módon 
történik:

- fordítsa el teljesen az első kereket 
a dobban, hogy hozzáférjen a nyílás 
fedeléhez;

- forgassa a nyílás fedelét az óramu-
tató járásával ellentétesen és távolítsa 
el a fedelet;

- fedél levétele után a nyíláson ke-
resztül hozzáfér az izzóhoz;

- az izzót az óra járásával ellenkező 
irányban csavarja ki;

- húzza szét a csatlakozásokat és cse-
rélje ki az izzót.

Fordított sorrendben szerelje össze. 
Az izzó cseréjéhez ajánlott átmeneti-
leg levenni az első kereket.

Fig. 65. Csomagtér-lámpa és oldalsó 
kesztyűtartó lámpa

66. ábra Ködlámpa
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KAROSSZÉRIA
A karosszéria a jármű alapvető, 

legköltségesebb alkotórésze. Fejlett 
anyagokból készült, és a korrózió 
ellen minőségi védőanyagok védik. 
A korrózióvédelem élettartamának 
alapjait a gyártó rakta le, de a fénye-
zés és más védő és díszítő bevonatok 
ki vannak téve a rendes kopásnak 
és öregedésnek. A korrózióvédelem 
hatékonysága és élettartama függ az 
éghajlati viszonyoktól, a környezet 
ökológiai állapotától, a használat és 
tárolás körülményeitől, a megfele-
lő gondozástól és az időben megtett 
megelőző lépésektől. 

Ne nyissa vagy csukja az ajtókat, 
csomagtér- és motorháztetőt túlzott 
erővel, mert károsodhatnak és / vagy 
kophatnak az ajtók, tetők és a karosz-
széria, amelyért a gyártó nem felel.

Ne tisztítsa szárazon a lakkozást és 
a külső üvegfelületeket a portól és 
szennyeződésektől, mert karcosak 
lesznek a felületek. A jármű megóvá-
sa érdekében a szennyeződést még 
rászáradása előtt mossa le kisnyo-
mású vízsugárral, puha szivaccsal és 
autósamponnal, amely védőfilmet ké-
pez a környezeti hatások ellen.

FIGYELEM!
Ne mossa a járművet szódával és 

lúgos oldatokkal, sem szennyvízzel 
és más, nem a lemosáshoz szánt ve-
gyianyagokkal. 

A jármű lemosása előtt tisztítsa meg 
az ajtókat és a küszöb lefolyónyílásait.

FIGYELEM!
Mosóberendezések és különböző 

kivitelű keferátétek nagy választék-
ban elérhetőek a piacon, de a jármű 
mosóberendezéssel történő lemosá-
sa miatt mattá válhat a fényezés és 
csökkenhetnek védelmi tulajdonsá-
gai. Ezért a jármű mosása előtt kér-
dezze meg a mosóberendezés kez-
előjét a berendezés felépítéséről, a 
kefék műszaki állapotáról, és arról, 
milyen hatással lesz a mosás a lakk-
bevonatra.

Nyáron kültérben árnyékban mossa 
le a járművet. Ha ez nem lehetséges, 
akkor azonnal törölje szárazra a le-
mosott felületet, mert a napon rászá-
radó vízcseppek foltokat hagynak 
a fényezésen.  Télen a jármű fűtött 
helységben történő lemosása után 
törölje szárazra a karosszériát és az 
ajtótömítéseket, mielőtt kihajt, mert 

az ottmaradó víz megfagy, repedések 
keletkezhetnek a lakkbevonaton, és a 
tömítések hozzáfagyhatnak a karosz-
szériához.

FIGYELEM!
Bekapcsolt gyújtással ne mossa a 

járművet.

Mosás közben ne érje közvetlen 
vízsugár az elektromos és elektroni-
kus egységeket, érzékelőket és bont-
ható csatlakozásokat a motortérben. 
Ügyeljen az elektronikus egységek és 
érzékelők bontható kötései védőbur-
kolatának állapotára. Ha nedvesség 
kerül a bontható kötésekre, akkor az 
érintkezőket fújja le sűrített levegővel 
és kezelje víztaszító, az oxidációt gát-
ló anyaggal. 

Alaposan mossa le az ajtók, mo-
tortér- és csomagtértető szegélyeit, 
a motortérben, a csomagtérben és az 
ajtóknál a hegesztéseket és illesztése-
ket, mert az összegyűlő szennyeződés 
megtámadja a védő és díszítő bevona-
tot, és a fém korrodál



143

FIGYELEM!
A termék gyártója biztosítja, hogy 

a jármű karosszériáján a garancia 
időtartama alatt korrózió nem léphet 
fel. Ugyanakkor a használat során a 
karosszérián és egyéb járműeleme-
ken fellépő esetleges korrózió ter-
mészetes jelenség és

nem jelenti a termék nem megfele-
lő minőségét.

A korrózió jelei (a hegesztett illesz-
téseket és varratokat is beleértve) 
és a lakkozás sérülése (lepattanás, 
karcolás, kopás), illetve más védőbe-
vonatok sérülése (lepattanás, rugal-
mas bevonat, alsó bevonat kopása) 
esetén forduljon a gyártó által felha-
talmazott szakszervizhez a korrózió 
terjedésének megakadályozása és 
a fényezés és más védőbevonatok 
helyreállítása érdekében.

a karosszéria és más részek korrózi-
ója terjedésének megakadályozására 
tett, jól időzített lépések meghosz-
szabbítják a jármű élettartamát és 
megőrzik jó, piacképes állapotát. Ha 
elmulasztja a karosszéria korróziója 
terjedésének megakadályozására tett 
időbeni lépéseket, akkor a gyártó 
nem visel felelősséget a járműve ka-
rosszériájának további állapotáért.

A karosszéria ellenállása a korró-
zióval szemben a küszöbök, az alul 
lévő oldal- és keresztmerevítők és 
más elemek speciális, korrózióvédő 
bevonatával van növelve. A jármű 
üzemelése során a karosszériát korró-
zió ellen szükséges kezelni az első év-
ben és később évente rendszeresen az 
erre kifejlesztett technológiával egy, a 
gyártó által felhatalmazott szakszer-
vizben.

FIGYELEM!
Miután a szerviz elvégezte a ka-

rosszéria korrózióvédő kezelését, 
ellenőrizni kell, hogy a kipufogó-
rendszerre (katalizátor, fő- és segéd-
hangtompító) nem került a korrózi-
óvédő anyagból, mert tűzveszélyt 
okozhat.

A jármű üzemelése során a karosz-
széria aljának bevonatát, az első és 
hátsó sárhányók alsó részein a lak-
kot koptatja a zúzalék, homok és só. 
Emiatt a rugalmas bevonat és az alsó 
bevonat elkopik, és a puszta fém kor-
rodálódik. Figyelje ezen bevonatok 
állapotát, és időben állítsa helyre a 
károsodott területeket.

A fényezett felületek fényének meg-
őrzése érdekében (különösen külté-
ren tárolt járműnél), rendszeresen 

dörgölje át polírozó pasztával. Ezek a 
paszták lezárják a fényezés használat 
közben keletkező repedéseit és póru-
sait, és megakadályozzák a bevonat 
alatti korróziót.

Ne hagyja a járművet hosszan a na-
pon, ne kerüljön a felületére sav, lú-
gos oldat, fékfolyadék és benzin, így 
sokáig megmarad a fénye.

Az üzemanyag töltőnyílása alatt tö-
rölje át a felületet tiszta ruhával tan-
kolás előtt és utána, hogy a benzin ne 
hagyjon foltot a fényezésen.

Egyes területeken a kedvezőtlen 
környezeti körülmények miatt agg-
resszív hatások érik a jármű védő és 
díszítő bevonatait. A hatások vörös 
kidudorodásokat, a fényezés, a lakk 
helyi elszíneződését, károsodását 
okozzák.

A vörös kidudorodások oka a leve-
gőbeli fém részecskék lerakódása a 
vízszintes felületeken, ezek hozzáta-
padnak a felülethez a nedvesség és 
harmat által okozott korriziós termé-
kekkel. A vörös kidudorodások 5%-os 
oxálsavas oldattal, majd mosószeres 
és bő, tiszta vizes lemosással eltávo-
líthatóak.

A külső fényezés, a lakk helyi el-
színeződését (foltokat), károsodását 
a savas ipari kibocsátás és a levegő 
nedvességének együttes hatása okoz-
za. Ezt a hatást a kitettség mértéké-
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től függően a karosszéria polírozása 
vagy átfényezése szünteti meg. 

A műanyag részeket törölje át ned-
ves ruhával. Benzin vagy oldószerek 
használata tilos, mert a műanyag ré-
szek elvesztik fényüket

FIGYELEM!
Az utastér mosásakor és takarítása-

kor ne kerüljön víz vagy kis anyag-
darabok (morzsa, kutyaszőr stb.) az 
elektromos berendezésekbe.

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS, A KÜLSŐ 
VILÁGÍTÁS FIGYELMEZTETŐ 

MŰSZEREI

A járműveken a lámpák és az első 
lámpák külső burkolata műanyag. 

Mosásnál ne használjon korrozív, 
dörzsölő anyagokat vagy oldószere-
ket, hogy ne károsodjon az első lám-
pák műanyag “üvege”.

Az első lámpák műanyag “üvegét” 
szárazon soha ne dörzsölje kívül, ha 
szennyezett, előtte megfelelően vizez-
ze be és puha ruhával vagy szivaccsal 
tisztítsa, a jeget ne éles tárggyal távo-
lítsa el, hogy ne váljanak homályossá, 
karcossá.

Figyelmeztetés 
Ha az első lámpák idő előtt homá-

lyossá válnak, akkor gyengébben 
világítják meg az utat, torzul a fény 
- árnyék határ, jobban vakítják a 
szembe haladó járművezetőket.

Nagyon párás meleg vagy hideg le-
vegőnél, pl. erős esőben vagy az jár-
mű mosásakor, a lámpák és a fényjel-
ző műszerek üvegének belső felületén 
kis időre lecsapódhat víz.

Nagyon párás meleg vagy hideg le-
vegőnél, pl. erős esőben vagy az jár-
mű mosásakor, a lámpák és a fényjel-
ző műszerek üvegének belső felületén 
kis időre lecsapódhat víz A lecsapó-
dott víznek a jármű üzeme során el 
kell tűnnie, a folyamat felgyorsításá-
hoz kapcsolja be a megfelelő világító 
berendezéseket. 
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A JÁRMŰ TÁROLÁSA

A jármű üzemeltetése során ügyel-
jen a tárolási körülményekre.  A jármű 
tárolásának optimális körülményei:

- fészer, benne külső hőmérséklet és 
páratartalom, folyamatos légmozgás-
sal, napsütéstől és csapadéktól véd;

- fűtött helyiség (önálló garázs) mi-
nimum 5oC hőmérséklettel és 50-70% 
páratartalommal, szellőztetéssel fel-
szerelve levegő bejuttatására és elszí-
vására.

Ha a fűtött helyiség (önálló garázs) 
nincs elégséges szellőztetéssel felsze-
relve levegő bejuttatására és elszívá-
sára, és a jármű téli üzem vagy mo-
sás után előzetes szárítás nélkül van 
leállítva tárolásra, akkor sokszorosa a 
káros hatás a védő és díszítő bevona-
tokra nézve. Ha a járművet télen fé-
szerben tárolja vagy fűtetlen helyiség-
ben, akkor vegye ki az akkumulátort 
és tárolja külön; engedje le a vizet az 
ablakmosó-tartályból.

1. Mossa le a járművet, szárítsa meg 
a karosszériát.  Alkalmazzon konzer-
válószert a karosszériára.

2. Teljesen töltse fel az akkumulá-
tort. 

3. Kösse le negatív vezetéket az ak-
kumulátorról. 
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JÁRMŰ ADATOK

Járműmodell, rendszám, motormo-
dell, súlyadatok, tartalék alkatrészek 
száma, kivitel variánsok és felszerelé-
sek a gyári adatok összefoglaló táblá-
zatában vannak megadva (69. ábra).

Fentről a 2. sor tartalmazza a jár-
mű típusengedélyét. A teljes szöveg 
a jármű regisztrációs igazolványában 
szerepel.

Fentről a 3. sor tartalmazza az azo-
nosító számot, amelynek értelmezése 
az alábbi: a nemzetközi szabványok 
szerint az első 3 betű a gyártó kódja, 
a következő 6 számjegy - a jármű-
modell; latin betű (vagy számjegy) 
járműmodell gyártási éve; az utolsó 
7 számjegy - alvázszám könnyű mo-
torgépjárműhöz, amely megfelel a 
karosszéria számának. A «Kerekes 
járművek biztonsága» c. Műszaki Sza-
bályzattal összhangban a modell éve 
hagyományos évként van definiálva, 
a gyártó határozza meg (általában a 
jármű tényleges gyártási évét követi). 
A JSC AVTOVAZ-nál a modell évének 

kezdete a naptári év október 1. nap-
jára van megállapítva. Így jan. 1-től 
szept. 30-ig a modell éve megfelel a 
jármű tényleges gyártási évének, és 
okt. 1-től dec. 31-ig a modell éve meg-
felel a jármű tényleges gyártási évét 
követő évnek.

Az azonosító szám fel van tüntetve 
az első felfüggesztés lengéscsillapító-
ja támaszán is.

Fentről a 4. sor a jármű megengedett 
bruttó súlya.

Fentről az 5. sor a jármű megenge-
dett súlya utánfutóval.

Fentről a 6. sor a jármű első tenge-
lyén megengedett legnagyobb terhe-
lés.

Fentről a 7. sor a jármű hátsó tenge-
lyén megengedett legnagyobb terhe-
lés.

Az alkatrész-szám a szerelőszalag-
ról lekerült jármű sorozatszámának 
felel meg.

A legalsó sor a variáns kivitelt és a 
felszereltséget adja meg. 

A jobboldali sor teteje a motormo-
dell.

A modell és a motorszám rá van 
ütve a motorblokk végére is a kup-
lungház fölött.
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A JÁRMŰ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓJA

4 .  t á b l á z a t

A «csapotthátú» változat fő paraméterei és jellemzői

Kivitel Standard Num Luxe

Motormodell 11186 21126 21127
Karosszéria típusa / Ajtók száma 5
Ülések száma, szem. 5
Ülések száma teljesen lehajtott hátsó ülésekkel, 
szem. 2

Teljes méretek, mm 67. ábra

Elrendezés keresztben elhelyezett motor, elsőkerékhajtás
Motor típusa négyütemű, gyújtógyertyás
Motor üzemanyag-ellátó rendszer elektronikusan vezérelt üzemanyag-befecskendezés

Motor gyújtási rendszere elektronikus; sztatikus elosztó
Motor lökettérfogat, cm3 1596
Motor hengerek száma 4
Hengerek elrendezése a motorban soros
Szelepek száma a hengerekben 8 16

Hengerek névleges kompressziója 10,5 11,0
Maximális motorteljesítmény, kW (min-1), a 
GOST 14846-81 (ISO 1585) szerint 64,0 (5100) 72,0 (5600) 78,0 (5800)

Maximális nyomaték, Nm (min-1) 140,0 (3800) 145,0 (4000) 148,0 (4200)

Üzemanyag benzin «Prémium-95» a GOST R 51105-97 szerint vagy 
«Prémium Euro-95» a GOST R 51866-2002 szerint*  For version with hub axle 2192.
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a  4 .  t á b l a  f o l y t a t á s a

Felszereltségi változat Standard Norm Luxe

Motormodell 11186 21126 21127
Váltómű MT AT MT AT MT AT
Terheletlen (üres) súly , kg 1049 1058 1076 1098 1082 1103 1081 1130
Bruttó (maximális megengedett) tömeg (MAM) 
*, kg 1524 1533 1551 1573 1557 1578 1556 1605

Bruttó súly eloszlása első / hátsó tengelyen, % 160

Út feletti magasság teljes terheléssel a forgat-
tyúsház alatt (MGB/AGB), legalább, mm 160/145

Út feletti magasság teljes terheléssel a forgat-
tyúsház alatt (MGB/AGB), legalább, mm 51/49 54/46 53/47 54/46 51/49

Maximum sebesség , km/h 168 178 175 178 175 181 178
Gyorsulás** 100 km/h-ra, mp 12,2 11,5 13,1 11,5 13,1 11,0 12,7

Vegyes üzemanyag-fogyasztás,  l/100 km 7,0 6,9 8,0 6,9 8,0 7,0 8,0

Utánfutó terhelt súlya****:
- fékezetlen, kg 450 450 450 450 450 450
- fékezett, kg 900 750 900 750 900 750

 * Magas vonalú jármű súlya vezetővel (75 kg).
** Speciális eljárással mérve.
*** Alváz dinamométeres tesztekből nyert. Csak a különböző járműmodellek összehasonlítására szolgál, nem üzemelési norma.
 **** Feltéve, hogy a járművön van az UNECE Regulation No 55-01. OOH N 55-01 előírásainak megfelelő vonóhorog.
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67. ábra A “csapotthátú kivitel” teljes (referencia) méretei
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5 .  t á b l a

A «kombi» változat fő paraméterei és jellemzői

Kivitel Standard Num Luxe

Motormodell 11186 21126 21127
Karosszéria típusa / Ajtók száma 5
Ülések száma, szem. 5
Ülések száma teljesen lehajtott hátsó ülésekkel, szem. 2

Teljes méretek, mm 68. ábra

Elrendezés keresztben elhelyezett motor, elsőkerékhajtás
Motor típusa négyütemű, gyújtógyertyás
Motor üzemanyag-ellátó rendszer elektronikusan vezérelt üzemanyag-befecskendezés

Motor gyújtási rendszere elektronikus; sztatikus elosztó
Motor lökettérfogat, cm3 1596
Motor hengerek száma 4
Hengerek elrendezése a motorban in-line
Szelepek száma a hengerekben 8 16

Hengerek névleges kompressziója 10,5 11,0
Maximális motorteljesítmény, kW (min-1), a GOST 
14846-81 (ISO 1585) szerint 64,0 (5100) 72,0 (5600) 78,0 (5800)

Maximális nyomaték, Nm (min-1) 140,0 (3800) 145,0 (4000) 148,0 (4200)

Üzemanyag benzin «Prémium-95» a GOST R 51105-97 szerint vagy 
«Prémium Euro-95» a GOST R 51866-2002 szerint
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A z  5 .  t á b l a  f o l y t a t á s a

Felszereltségi változat Standard Norm Luxe

Motormodell 11186 21126 21127
Váltómű MT AT MT AT MT AT
Terheletlen (üres) súly , kg 1072 1083 1101 1107 1106 1127 1105 1160
Bruttó (maximális megengedett) tömeg (MAM) 
*, kg 1547 1558 1576 1582 1581 1602 1580 1635

Bruttó súly eloszlása első / hátsó tengelyen, % 160

Út feletti magasság teljes terheléssel a forgat-
tyúsház alatt (MGB/AGB), legalább, mm 160/145

Út feletti magasság teljes terheléssel a forgat-
tyúsház alatt (MGB/AGB), legalább, mm 50/50 52/48 51/49 53/47 50/40

Maximum sebesség , km/h 168 178 175 178 175 181 178
Gyorsulás** 100 km/h-ra, mp 12,2 11,5 13,1 11,5 13,1 11,0 12,7
Vegyes üzemanyag-fogyasztás,  l/100 km 7,0 6,9 8,0 6,9 8,0 7,0 8,0

Utánfutó terhelt súlya****:
- fékezetlen, kg 450 450 450 450 450 450
- fékezett, kg 900 750 900 750 900 750

* Magas vonalú jármű súlya vezetővel (75 kg).
** Speciális eljárással mérve.
*** Alváz dinamométeres tesztekből nyert. Csak a különböző járműmodellek összehasonlítására szolgál, nem üzemelési norma.
 **** Feltéve, hogy a járművön van az UNECE Regulation No 55-01. OOH N 55-01 előírásainak megfelelő vonóhorog.
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68. ábra A “kombi kivitel” teljes (referencia) méretei

*  A tetősínes kivitelhez.



153

6 .  t á b l á z a t

Töltési űrtartalmak, l

Üzemanyagtartály 50

Motor kenési rendszere manuális váltóval:

- motorolaj 3.2

- olaj- és szűrőcsere esetén 2.9

Motor kenési rendszere automata váltóval:

- motorolaj 4.4

- olaj- és szűrőcsere esetén 4.1

Motor hűtése és belső fűtési rendszer 7.84

Mechanikus váltó súrlódásos működtetővel 2.2

Mechanikus váltó kábeles működtetővel MAX** szintig 

Automata váltó 0.45

Hidraulikus fékrendszer 5.0

Szélvédőmosó tartálya

* Különböző márkájú hűtőfolyadék-keverékeket használva. 

** Automata váltó egybeépítve a csövezéssel és hőcserélővel. Ezt a rendszert folyadékkal csak tanúsított szervizben lehet feltölteni.
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69. ábra Jármű adatok
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MELLÉKLETEK

1 .  m e l l é k l e t

A LADA KALINA ÉS VÁLTOZATAI SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT ÉS 
AJÁNLOTT ÜZEM- ÉS KENŐANYAGOK

MOTORBENZINEK

1 .  t á b l a

Ajánlott benzinmárka

«Premium Euro-95» GOST R 51866

Megjegyzések:
1. Alacsony külső hőmérsékleteken a  motor indulása és a 

jármű üzemelése érdekében az éghajlati területnek megfelelő illé-
konysági osztályú benzineket kell használni. Az illékonysági osz-
tályokra és a különböző régiókban a benzinek évszakok szerinti 
használatára vonatkozó előírásokat a belsőégésű motorok üzem-
anyagaira vonatkozó szabványok adják meg.

2. Kerülje az ólom- vas-, mangán- és más fémes szerves fémve-
gyületeket tartalmazó benzinadalékok használatát.

3. Az üzemanyag-ellátó rendszert és a motort korrózió, lera-
kódások és korom ellen védő többfunkciós adalékok használata 
megengedett. Ezeket az adalékokat a kereskedelmi benzinekbe a 
benzin gyártójának kell beletennie.

A járműtulajdonosok számára nem ajánlott másodlagos adalé-
kok belekeverése a benzinbe.
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MOTOROLAJOK
2 .  t á b l a

Olajmárka SAE viszkozitási 
fokozat 

Csoport
Gyártó Szabályzó hatósági dokumen-

tumAES AEI

LUKOIL LUXE 15W-40 Б5/Д3 SL/CF LLC «LLK-International» JSC «Lukoil» STO 00044434-003

LUKOIL LUXE  
part synthetic

5W-30, 5W-40 
10W-40

Б5/Д3 SL/CF LLC «LLK-International» JSC «Lukoil» STO 00044434-003

LUKOIL LUXE  
synthetic

5W-40, 5W-30 Б6/Д3 SN/CF   
SL/CF

LLC «LLK-International»  
JSC «Lukoil»

STO 00044434-003

ROSNEFT   
MAXIMUM

5W-40, 10W-40 Б5/Д3 SL/CF JSC «Novokuibyshevsk oils  
and additives plant», 

Novokuibyshevsk

TU 0253-063-48120848

ROSNEFT   
MAXIMUM

5W-40, 10W-40 Б5/Д3 SL/CF JSC «Angarsk petrochemical  
company», Angarsk

TU 0253-391-05742746

ROSNEFT   
PREMIUM

5W-40 Б6/Д3 SM/CF JSC «Angarsk petrochemical  
company», Angarsk

TU 0253-390-05742746

TNK MAGNUM 
SUPER

5W-30, 5W-40 
10W-40,15W-40 

15W-50

Б5/Д3 SL/SJ/CF LLC «TNK-Lubricants», Ryazan TU 0253-008-44918199  
TU 0253-025-44918199

GAZPROMNEFT  
PREMIUM

10W-40 B5/D3 SL/CF LLC «Gazpromneft-SM»,  
«Omsk lubricants plant», Omsk

STO 84035624-057

G-ENERGY S 
SYNTH
G-ENERGY S 
SYNTH

10W-40,  
5W-40

Б5/Д3 SL/CF LLC «Gazpromneft-SM»

G-ENERGY  
EXPERT L

5W-30, 5W-40 
10W-40

Б5/Д3 SL/CF LLC «Gazpromneft-SM» STO 84035624-034

ESSO ULTRA 10W-40 Б5/Д3 SL/SJ/CF Exxon-Mobil Corporation, USA
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A  2 .  t á b l a  f o l y t a t á s a

Olajmárka SAE viszkozitási 
fokozat 

Csoport
Gyártó Szabályzó hatósági dokumen-

tumAES AEI

MOBIL 1 ESP  
FORMULA

5W-30 Б6/Д3 SN/SM/CF Exxon-Mobil Corporation, USA

MOBIL 1  
NEW LIFE 0W-40 Б6/Д3

Exxon-Mobil Corporation, USA

MOBIL 1 
PEAK LIFE 5W-50 Б6/Д3

SN/SM/  
SL/SJ/CF

MOBIL  
SUPER 2000 X1 10W-40 Б6/Д3 SL/SJ/CF
MOBIL  
SUPER 3000 X1 5W-40 Б6/Д3 SN/SM/SL 

SJ/CF
SHELL HELIX 
PLUS 10W-40 Б5/Д3 SL/CF

Shell East Europe Co, 
Great Britain

SHELL HELIX 
PLUS EXTRA 5W-40 Б6/Д3 SM/CF

SHELL HELIX 
ULTRA 5W-40 Б6/Д3 SM/CF

SHELL HELIX 
HX7 5W-40 

10W-40
5W-40

Б6/Д3 SM/CF Shell East Europe Co,  
Great BritainSHELL HELIX 

HX8

ZIC A PLUS 5W-30, 10W-30 
10W-40

Б5 SL SK Corporation, Korea

Megjegyzés.  Az olajcserék gyakoriságát a szervizkönyv határozza meg.
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A MOTOROLAJOKHOZ AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNYOK
3 .  t á b l a

Minimum hőmérséklet a hideg motor indításához,  oC SAE J 300 viszkozitási fokozat Maximum külső hőmérséklet, oC

-35 alatt 0W-40 30
-30 5W-30 25
-30 5W-40 35
-25 10W-30 25
-25 10W-40 35
-20 15W-40 45
-15 20W-50 45 felett

VÁLTÓMŰOLAJOK KÉZI VÁLTÓHOZ
4 .  t á b l á z a t

Olajmárka SAE viszkozitási 
fokozat API-csoport Gyártó Szabályzó hatósági doku-

mentum

LUKOIL   
transmission TM 4

75W-80, 75W-
85 75W-90, 

80W-85 80W-90
GL-4 JSC «Lukoil» STO 00044434-009

ROSNEFT  KINETIC 80W-85 GL-4 JSC «Angarsk petrochemical company», 
Angarsk TU 0253-386-05742746

ROSNEFT  KINETIC 80W-85 GL-4 JSC «Novokuibyshevsk oils and additives 
plant», Novokuibyshevsk TU 0253-059-48120848

ROSNEFT  KINETIC 75W-90 GL-4/5 JSC «Novokuibyshevsk oils and additives 
plant», Novokuibyshevsk TU 0253-030-48120848

TATNEFT   
TRANSLUX   
ТМ4-12

75W-85 GL-4 JSC «Tatneft-Nizhnekamskneftekhim-Oil», 
Nizhnekamsk ТУ 38.401-58-400-2010

TNK TRANS KP 80W-85 GL-4 LLC «TNK - Lubricants», Ryazan TU 38.301-41-191
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A  4 .  t á b l a  f o l y t a t á s a

Olajmárka SAE viszkozitási 
fokozat API-csoport Gyártó Szabályzó hatósági doku-

mentum

TNK TRANS KP 
SUPER

75W-90 GL-4 LLC «TNK - Lubricants», Ryazan TU 0253-003-44918199

G-BOX EXPERT GL-4 75W-90, 80W-85 GL-4 LLC «Gazpromneft-SM» STO 84035624-040

Gazpromneft GL-4 80W-85, 80W-90 GL-4 LLC «Gazpromneft-SM» STO 84035624-069

SHELL SPIRAX 
S5 ATE (SHELL 
TRANSAXLE OIL)

75W-90 GL-4/5 Shell East Europe Co, Great Britain

Megjegyzés.  Az olajcserék gyakoriságát a járműnapló határozza meg. 
Ha olajat kell  cserélni vagy utántölteni a váltóban javítás után, akkor az SAE 75W-85 (75W-90) viszkozitású olaj  ajánlott .

A VÁLTÓOLAJOKHOZ AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNYOK
5 .  t á b l a

Minimum hőmérséklet az alkatrészek kenéséhez, °C SAE J 306 viszkozitási fokozat Maximum külső hőmérséklet, °C

-40 75W-80 35
-40 75W-85 35
-40 75W-90 45
-26 80W-85 35
-26 80W-90 45
-12 85W-90 45 és felette

FIGYELEM!
Ne használjon olajadalékokat vagy más módszereket a jármű motorjának, rendszereinek vagy meghajtási berendezéseinek mű-

ködése fokozására.
A jármű működéséhez a korszerű, nagy tel jesítményű motor- és váltóolajok ajánlottak. Ezért nincs szükség semmilyen kiegészítő 

adalékra, sőt,  bizonyos esetekben ez még a motor vagy a meghajtás berendezései olyan károsodását okozhatja,  amelyet a JSC «AV-
TOVAZ» szavatossága nem fed.
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HŰTŐFOLYADÉKOK
6 .  t á b l a

Folyadékmárka Gyártó Szabályzó hatósági dokumentum

Alkalmas hűtőfolyadékok, kék vagy zöld színűek

TOSOL-TS FELIX LLC «Tosol-Sintez», Dzerzhinsk TU 2422-006-36732629

Cool Stream Standard JSC «Technoform» Klimovsk, 
Moscow region TU 2422-002-13331543

G-Energy Antifreeze JSC «Technoform» Klimovsk, 
Moscow region TU 2422-002-13331543

Alkalmas hűtőfolyadékok, piros színűek

ANTIFREEZE SINTEC CJSC «Obninskorgsintez», Obninsk TU 2422-047-51140047

Cool Stream Premium JSC «Technoform» Klimovsk, 
Moscow region TU 2422-001-13331543

FELIX CARBOX LLC «Tosol-Sintez», Dzerzhinsk TU 2422-068-36732629

Megjegyzés.  A hűtőfolyadékok üzemideje és cseréje a szervizkönyv szerint történik.

FÉKFOLYADÉKOK
7 .  t á b l á z a t

Folyadékmárka Gyártó Szabályzó hatósági dokumentum

ROSDOT LLC «Tosol-Sintez», Dzerzhinsk TU 2451-004-36732629

KAPROS-DOT LLC «Sibur-Neftehim», Dzerzhinsk TU 2451-030-52470175

Megjegyzés.  A fékfolyadékok üzemideje és cseréje a járműnapló szerint történik, de 3 évnél nem ritkábban.
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ÜVEGTISZTÍTÓK
8 .  t á b l a

Folyadékmárka Gyártó Szabályzó hatósági dokumentum

OBZOR-E LLC «ASD», Togliatti TU 2421-001-55894651
OBZOR OJSC «Orsknefteorgsintez», Orsk TU 38.302-20-20
ISKRA SPE «Macromer», Vladimir TU 2451-007-10488057

CHISTAJA MILJA 40 LLC «Tosol-Sintez», Dzerzhinsk TU 2384-071-36732629

ZSÍROK
9 .  t á b l a

Zsírmárka Gyártó Szabályzó hatósági dokumentum

Technical petroleum jelly VTV-1 JSC «Rikos», Rostov-on-Don TU 38.301-40-21

Technical petroleum jelly ONMZ VTV-1 JSC «Neftemaslozavod», Orenburg TU 0255-195-05767887

Grease AZMOL Grafitol JSC «Azmol», Berdyansk TU U 23.2-00152365-178

Grease LIMOL TU 38.301-48-54

Grease Rovel Grafitol JSC «Perm Lubricants Plant», Perm TU 0254-121-00148843

Grease LITA JSC «Rikos», Rostov-on-Don TU 38.101.1308

Grease LITOL-24 JSC «Azmol», Berdyansk GOST 21150

Grease Agrinol LSC-15 LLC «TPK Agrinol», Berdyansk TU U 23.2-30802090-069

Grease UNIROL-1 JSC «Rikos», Rostov-on-Don TU 38.301-40-23

Grease AZMOL LSC-15 JSC «Azmol», Berdyansk TU U 23.2-00152365-180

Grease UNIOL-2M/1 TU 38.5901243

Grease AZMOL FIOL-1 TU U 23.2-00152365-173
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A  9 .  t á b l a  f o l y t a t á s a

Zsírmárka Gyártó Szabályzó hatósági dokumentum

Grease AZMOL SHRB-4 JSC «Azmol», Berdyansk TU У 23.2-00152365-172

Grease AZMOL SHRUS-4 TU У 23.2-00152365-182

Grease AZMOL SITOR TU У 24.6-00152365-123

Grease SHRUS-4 JSC «Rikos», Rostov-on-Don TU 0254-001-05766706

Grease SHRUS-4M JSC «Perm Lubricants Plant», Perm TU 38.401-58-128

Grease Ortol SH JSC «Neftemaslozavod», Orenburg TU 0254-166-05767887

Grease CIATIM-201 JSC «Azmol», Berdyansk

JSC «Rikos», Rostov-on-Don

LLC SPC «RUSMA», St. Petersburg GOST 6267

JSC «Neftemaslozavod», Orenburg

Grease CIATIM-221 JSC «Azmol», Berdyansk

JSC «Rikos», Rostov-on-Don GOST 9433

LLC SPC «RUSMA», St. Petersburg

Hard Grease Molibdol M3 CJSC «Technologia», St. Petersburg TU 301-02-63

Lubricating graphite «P» JSC «Azmol», Berdyansk GOST 8295

Grease Ditor JSC «Rikos», Rostov-on-Don TU 0254-007-05766706

Grease CASTROL S-058 «Castrol» (Germany) ТТМ 1.97.0733

Grease MOLYKOTE X-106 «Daw Corning» (USA) ТТМ 1.97.0115

Grease Renolit JP 1619 «Fuchs» (Germany) ТТМ 1.97.0800

Grease Lucas PFG-111 «Lucas TRW» (Germany) ТТМ 1.97.0733

Grease Shell Alvania Grease EP(LF) 1 «Shell» (Germany) ТТМ 2.97.1321
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2 .  m e l l é k l e t

IZZÓK 

Telepítés helye Izzó típusa

Első fényszóró*
- országúti fény izzója H1
- tompított fény izzója Н7
- irányjelző izzója PY21W
- helyzetjelző és hátsó világítás izzója W21/5W

Hátsó lámpa*
- féklámpa és hátsó világítás izzója P21W
- tolatólámpa izzója R10W
- ködlámpa izzója P21/4W
- irányjelző izzója PY21W

Ködlámpa izzója* H11
Irányjelző izzó* W5W
Rendszámtábla-világítás izzója* C5W
Belső általános világítás izzója C10W
Külön világítások a vezető- és első utasoldali ülésekhez T4W
Kesztyűtartó világítás C5W
Csomagtér világítás C5W

FIGYELEM!

*A jármű első lámpái és fényjelző berendezései egységesítettek («E» jelzésűek), hogy megfeleljenek a fényre, színjellemzőkre és fényforrásokra (izzók 
és lámpák) vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak. Más fényforrás nem megengedett egyik világítási berendezésre sem, mert a berendezés hibás 
működését és a biztonsági előírások megsértését okozhatja.
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3 .  m e l l é k l e t

GYÚJTÓGYERTYÁK* 

Motortípus Gyújtógyertya típusa

8-szelepes motor A17 Д BPM JSC «Robert Bosch Saratov»
LR15YC-1 BRISK
WR7DCX Bosch

16-szelepes motor AУ17ДBPM JSC «Robert Bosch Saratov» 
DR15YC-1 BRISK  
FR7DCU Bosch

*A gyújtógyertya hézag tartománya 1...1,15 mm között kell, hogy legyen.
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