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Üdvözöljük új gépkocsijában!
Köszönjük, hogy a LADA gépkocsit választotta!
Ez a használati és karbantartási útmutató tartalmaz
minden olyan tudnivalót, ami segít Önnek abban, hogy:
– megismerje gépkocsiját, annak használati módját,
maximálisan kihasználhassa tulajdonságait és kiváló műszaki jellemzőit;
– gyorsan elvégezhesse gépkocsijának karbantartását;
– gyorsan elhárítsa azokat a hibákat, melyek nem igényelnek különleges ismeretet.
Azért a kis időért, melyet Ön e használati útmutató elolvasására fordít, bőven kárpótolják azok az ismeretek, melyeket gépkocsija használati lehetőségeiről, a gyártásához
felhasznált technikai újdonságokról megszerez.
Ha Önnek a gépkocsijáról szóló további kiegészítő információkra van szüksége, forduljon bizalommal értékesítőink szakembereihez, akik szívesen adnak felvilágosítást.
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A
szimbólum veszélyt, vagy kockázatot, továbbá a
biztonsági rendszabályok foganatosításának szükségességét jelenti.
A jelen használati útmutató a modellek e dokumentum
megírásakor érvényes műszaki-technikai adatai alapján
készült. Az útmutató minden, az adott modellbe beépíthető széria,és kiegészítő berendezés leírását tartalmazza,
ugyanakkor az Ön járművén meglétük a választott konfigurációtól, opcióktól és az értékesítési országtól függ. Az
útmutatóban találkozhat olyan berendezésekről szóló információkkal, melyek a járművekben csak a következő időszakban jelenhetnek meg.

A TULAJDONOS FIGYELMÉBE!
Mielőtt használni kezdené gépkocsiját, figyelmesen
olvassa el ezt a használati útmutatót! Így megismerheti gépkocsija felépítését, kezelőszerveit és berendezéseit,
valamint a biztonsággal kapcsolatos követelményeket és
használatának szabályait.
Gépkocsija erőteljes dinamikával rendelkező jármű,
ezért javasoljuk, hogy – függetlenül gépkocsivezetői tapasztalataitól és gyakorlottságától – kezdetben óvatosan
közlekedjen, tapasztalja ki gépkocsija vezetési sajátosságait.
A gépkocsi mozgása közben a biztonságos vezetés, valamint a balesetek elkerülése érdekében ne engedje el a
kormányt!
A LADA Vesta gépkocsi a „A gépkocsi műszaki adatai”
című fejezetben meghatározott számú és súlyú személy,
valamint csomagjaik szilárd burkolatú közúton történő
szállítására készült mínusz 40 és plusz 45 °С közötti környezeti hőmérsékleten.
Amennyiben gépkocsijával zúzottkő burkolatú, vagy
kátyús úton közlekedik, ügyeljen arra, hogy:
– megóvja a kerékfelfüggesztés és az első meghajtás
gumiharangjait és gumiharmonikáit, valamint a kocsiszekrény korrózióvédő burkolatát a kerekek által felvert
kövektől;
– kerülje, vagy a legmesszebbmenőkig csökkentse a
felfüggesztés ütésszerű terhelését és a kocsiszekrény elcsavarodását okozó terheléseket.

Legnagyobb leküzdhető emelkedő 30%, gázlómélység
300 mm.
A gépkocsi használata közben óvja, ne engedje meg
annak mechanikai-, vegyi-, vagy hőhatás, valamint külső
behatások, például közlekedési baleset miatti rongálódás,
sérülés, mivel ezek károsan befolyásolják a gyártó által
meghatározott futási teljesítményt, a jármű általános műszaki állapotát, használatának biztonságát, tulajdonságait
és rendeltetés szerinti felhasználását.
Gépkocsija rendszeres és gondos ápolása hozzájárul
annak jó külső megjelenéséhez és megóvásához. Ezen kívül ez feltétele a fényezés és a korrózióvédő bevonat hibái
garanciális kijavításának is. Rendszeresen porszívózza és
tisztítsa az utasteret és az üléseket.
Gondosan őrizze meg gépkocsija részegységein és alkatrészein azok élettartama végéig (garanciális cseréjéig)
a gyári jelzéseket, azonosító címkéket és szimbólumokat.
Ellenkező esetben a gyártó, vagy az általa megbízott fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a jármű tulajdonosának a hibás részegység, vagy alkatrész javítására, vagy cseréjére
vonatkozó igényét.
A gépkocsi gyártó által meghatározott élettartama alatt
annak rendeltetésszerű használatra való alkalmassága érdekében tartsa be a gyártó által a tárolásra, használatra, a
napi ápolásra előírtakat.
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A gyári garancia megőrzése érdekében gépkocsijának
szervizelését, javítását és üzembe helyezését a gyártó értékesítési hálózatának (minősített) értékesítőivel (szervizeivel) végeztesse el, melyet jegyeztessen be a szervizkönyvbe. A magyarországi minősített értékesítők és szervizek
jegyzéke a szervizkönyv 1. sz. mellékletében található. A
minősített értékesítők és szervizek gépkocsijának műszaki
kiszolgálásakor és javításakor az AVTOVAZ által kifejlesztett technológiát alkalmazzák és rendelkeznek minden, ehhez szükséges berendezéssel és felszereléssel.
A műszaki átvizsgálás és javítás időbeni végrehajtása lényegesen befolyásolja gépkocsija műszaki állapotát,
biztosítja tervezett élettartamát és használati jellemzőit. A
szervizelés, javítás befejeztével a szerviz ezzel megbízott
munkatársával közösen ellenőrizze, hogy azt bejegyezték
a gépkocsi szervizkönyvébe.
Gépkocsija használatakor és technikai kiszolgálásakor
(karbantartásakor) csak az AVTOVAZ által javasolt anyagokat használja. Ezekről felvilágosítást a gépkocsi márkakereskedőitől kap.
Kerüljük az ismeretlen eredetű, vagy rossz minőségű
benzin, valamint motorolaj használatát, mely megnöveli
a lerakódást a motor alkatrészein, a motor és részegységei
ki- és átömlő csatornáiban, a vezérlőrendszer elemeiben és
a kipufogó rendszer katalizátorában.
Ne használjon fémtartalmú kopogáscsökkentő adalékot (ólomtetraetilt), vasat (ferrocianidot), mangánt, nikkelt és más fémes adalékot tartalmazó benzint!
A gépkocsi motorját a gyártó gyártáskor SAE 5W-30
viszkozitási fokú olajjal töltik fel, mely megfelel a motor -30
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és +25 °С közötti környezeti hőmérsékleten történő üzemeltetésére. Ha az új gépkocsit ettől eltérő hőmérséklet-tartományban üzemelteti, az olajt a gépkocsi üzembe helyezésekor cseréltesse ki a szervizben a megfelelő (lásd később)
viszkozitású olajra. Az olajcsere megtörténtét jegyeztesse
be a gépkocsi szervizkönyvébe. Tilos a benzinhez és a kenőolajhoz bármiféle adalékot keverni.
Rossz minőségű benzin és olaj felhasználásáért a gépkocsit használó viseli a felelősséget. A járműbe bármilyen
kiegészítő berendezést csak a márkaszerviz építhet be és
szerelhet fel; ugyancsak a márkaszerviz cserélheti és/vagy
módosíthatja az elektronikus motorvezérlő egységet és
annak szoftverét, melyet köteles bejegyezni a szervizkönyv
„különleges bejegyzések” rovatába. A márkakereskedők
rendelkeznek azon márkaszervizek jegyzékével, melyek
jogosultak AVTOVAZ engedélyével kiegészítőberendezéseket beépíteni, és ismerik az erre kidolgozott speciális
technológiát. Ha mással végezteti el ezeket a műveleteket,
az AVTOVAZ nem felel azokért az esetleges következményekért, melyek a kiegészítő berendezés beépítését követően jelentkeznek.
Ne feledje: az Ön, és a közlekedés más résztvevőinek
biztonsága, a környezet megóvása, valamint gépkocsija
magas használati értéke és élettartamának a gyártó által
megadott hossza függ annak kifogástalan műszaki állapotától, valamint a jelen kezelési útmutatóban, valamint a
szervizkönyvben leírtak betartásától.
A „Figyelmeztetés” felirat tájékoztatja a gépkocsit használót a helytelen cselekedetekről, amelyek sérülésekhez
vezethetnek. A „Figyelem!” felírat és az
jel tájékoztatja

a gépkocsit használót a helytelen cselekedetekről, amelyek
az Ön autója károsodásához vezethetnek.
A gépkocsi szerkezete állandóan korszerűsödik, ezért
egyes alkatrészei és részegységei valamint változatai és
készletezése lehet, hogy idővel eltér a kezelési utasításban
leírtakhoz képest. Részletes információt ezzel kapcsolatban
a márkaképviseleteknél kaphat.
A sebességmérő adó kiiktatása, kilométeróra által mért
adatok megváltoztatása maga után vonja a gyártó által
vállalt garanciális kötelezettség elvesztését, és a gépkocsi,
vagy részegységei rendkívüli meghibásodást okozhatja.
Ha a gépkocsi meghibásodása a közlekedés biztonságát
veszélyezteti, hívjon autómentőt.
LADA gépkocsijával és annak szervizelésével kapcsolatos kérdéseinek gyors tisztázása érdekében keresse fel:
– a Lada Hungary Kft. honlapját: www.lada.hu;
Szerencsés utat kívánunk Önnek új gépkocsijával!
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ISMERKEDJEN MEG GÉPKOCSIJÁVAL
FIGYELEM!
* Az immobilizer letiltja a motor indító áramkörét, ezzel
kiegészítő védelmet nyújt a gépkocsi illetéktelen használata ellen. Ne feledje, az immobilizer csak kiegészítő
védelmet nyújt, és nem védi meg gépkocsiját teljes mértékben az illetéktelen használat ellen.
A kulcs összecsukásához vagy kinyitásához nyomja meg
az (1) gombot a távirányító házán. Kényelmesebb hordani
a kulcsot összecsukott állapotban a zsebben, táskában stb.

KULCSOK

A távirányító hatótávolsága
1. ábra: a gépkocsi kulcsai

A gépjárműhöz két indítókulcs tartozik: az egyik távirányítóval 1 összecsukható kulccsal, a másik - irányítógombok
nélküli. A távirányítóval rendelkező kulcs két funkciót lát
el:
– ajtók- és csomagtérzár működtetését;
– gyújtáskapcsoló és kódolt motorindítás-gátló működtetését.
A nyitógomb nélküli kulccsal az alábbi műveletek végezhetők:
– ajtózár nyitása;
– gyújtáskapcsoló és kódolt motorindítás-gátló működtetése*.
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A távirányító hatótávolságát a környezeti viszonyok befolyásolják. Az ajtók nem szándékos kinyitásának, illetve
bezárásának elkerülése érdekében óvatosan kezelje a kulcsot, nehogy véletlenül megnyomja valamelyik gombot.
Fémtárgy, mobiltelefon, elektromágneses világító eszközök közelsége megnehezítheti, akár meg is akadályozhatja
a távirányító működését.
Az (1) gomb a távirányító házán a kulcs kinyitására/összecsukására szolgál.
Az ajtók távolról történő kinyitásához és a védelmi rendszer egyidejű kikapcsolásához nyomja meg a gombot. A
csomagtartó kinyitásához nyomja meg a kulcs
jelzésű
gombját.
A kulcs kódja (2) kártyán található.

FIGYELEM!
A kulcsot csak a használati utasításban előírt esetekben használja (ne használja üvegpalackok nyitásához
stb.). A kulcs profiljának mindig tisztának kell lennie,
mivel az elszennyeződése kedvezőtlenül befolyásolhatja
a zárbetét működését.
JAVASLAT
Ne tegye ki a távirányítót magas hő, alacsony hőmérséklet és nedvesség hatásának.
A GÉPKOCSIVEZETŐ FELELŐSSÉGE
Rövid időre se hagyja el a gépjárművét, amelyben gyermek
(vagy állat) tartózkodik, úgy, hogy az indítókulcs a gyújtáskapcsolóban van.
Ilyenkor a gyermek veszélynek teheti ki magát vagy másokat azáltal, hogy elindítja a motort vagy más berendezéseket, például
ablakemelőt kapcsol be, vagy lezárja az ajtót. Fennáll a súlyos sérülés veszélye!
FIGYELEM!
A kulcs kódját tartalmazó címkét otthon, biztonságos helyen tárolja. Szüksége lesz a kulcs kódjára kulcsmásolás
vagy kulcspótlás esetén.
Kulcspótlás esetén az új készlet inicializálásához vigye el
az autót, a kulcs kódját tartalmazó 2 címkét az autókereskedőhöz. A gépjármű típusától függően akár négy távirányító konzolt is inicializálhat a gépkocsihoz.
Az új kulcsok előállításának és inicializálásának a költsége a gépjármű tulajdonosát/üzembentartóját terheli.

A GYÚJTÁSKAPCSOLÓ

STOP-kikapcsolva. Rögzített állás. A kulcs kivehető.
Ha kihúzza a kulcsot a gyújtáskapcsolóból, működésbe
lép a kormányzár mechanikus szerkezet. A kormánytengely teljes reteszeléséhez
fordítsa kissé jobbra, vagy
balra a kormánykereket, míg
kattanó hangot nem hall.
A mechanikus kormányzár
kioldásához helyezze be a
2. ábra: a gyújtáskapcsoló
gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóba, majd jobbra / balra kissé elmozdítva a kormánykereket, fordítsa a kulcsot ON állásba.
+АСС – a segédberendezések (például a rádióvevő) működnek, a gyújtás kikapcsolva, a motor nem jár. Rögzített
állás. A kulcs nem vehető ki.
ON – gyújtás bekapcsolva. Rögzített állás. A kulcs nem
vehető ki.
START (indítás). Nem rögzített állás. A kulcs automatikusan visszatér ON állásba. A kulcs nem vehető ki. Ha a
motor nem indul az első kísérletre, fordítsa a kulcsot az ON
állásból a STOP állásba, és mintegy 40 másodperc múlva
indítson újra.
FIGYELEM!
Ne tartsa tovább a kulcsot a START állásban 10 másodpercnél hosszabb ideig.
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A gyújtáskapcsoló olyan mechanizmussal van ellátva,
amely nem engedi ismételten elfordítani a gyújtáskulcsot
az ON (gyújtás bekapcsolva) állásból a START (indítás)
állásba.
Ha a gyújtáskulcsot az ON (gyújtás bekapcsolva) állásból újra a START (indítás) állásba akarja fordítani, előtte
fordítsa a gyújtáskulcsot a STOP (gyújtás kikapcsolva)
állásba, majd indítsa újra a motort.
Figyelmeztetés
1. A gépjármű mozgása, gurulása közben NE KAPCSOLJA KI A GYÚJTÁST ÉS NE VEGYE KI A GYÚJTÁSKULCSOT A GYÚJTÁSKAPCSOLÓBÓL! Ha ezt
teszi, jelentősen megnöveli a fékpedál benyomásához
kifejtendő erőt és reteszeli a kormányzárat!
2. Ha a motor nem működik, ne hagyja a gyújtáskapcsolót ON (gyújtás bekapcsolva) állásban. Az akkumulátor
lemerülhet.
A TÁVIRÁNYÍTÓ
A távirányító rendeltetése:
– a gépjármű és az üzemanyag beöntőnyílás fedél zárjának
távoli zárása/nyitása (ld. „Üzemanyagtartály” fejezet) az
autó védelmi rendszerének egyidejű be-/kikapcsolásával;
– a csomagtartó kinyitása
– a gépkocsivédelem ki/be kapcsolása
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Az ajtózárak reteszelése és a gépkocsivédelem bekapcsolása a távirányítóval
Az ajtózárak reteszeléséhez és a gépkocsivédelem bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a gombot. Ekkor
reteszelődnek az ajtózárak és bekapcsol a gépkocsivédelem, amit a műszerfalon az (1) gomb (lásd a 3. ábrát), valamint az irányjelzők kétszeri felvillanása jelez.
Ha a gépkocsivédelem bekapcsolásakor valamelyik ajtó, a
csomagtartófedél, vagy a motorháztető nyitva van, a rendszer reteszeli, majd kioldja az ajtózárakat, de a gépkocsivédelmet nem kapcsolja be. Zárja be a gépkocsi mindegyik ajtaját (a csomagtér fedelét és a motorháztetőt), majd nyomja
meg a távirányítón a gombot (lásd a fent leírt sorrendet).
A gépkocsivédelem bekapcsolása után a rendszer ellenőrzi:
– az oldalsó ajtókat;
– a motorháztetőt;
– a csomagtartó fedelét.
Az ajtózárak kireteszelése és a gépkocsivédelem feloldása a távirányítóval
Az ajtózárak kireteszeléséhez és a gépkocsivédelem kikapcsolásához nyomja meg a távirányítón a gombot. Ekkor
kireteszelődnek az ajtózárak és kikapcsol a gépkocsivédelem, amit az irányjelzők egyszeri felvillanása jelez. Ha az
ajtózárakat a távirányító gombját megnyomva kireteszelte,
de 2 percen belül nem nyitotta ki
– sem valamelyik ajtót,
– sem a csomagtartó fedelét,
– sem a motorháztetőt,

a rendszer automatikusan reteszeli a zárakat, ha azok kireteszelése előtt a gépkocsivédelem be volt kapcsolva.
Ha a zárak kireteszelése után bármelyik ajtót (csomagtartó
fedelet, motorháztetőt) kinyitja, a zárak kireteszelve maradnak.
A csomagtartó fedelének kinyitása a távirányítóval
A csomagtartó fedelét a távirányítóval csak akkor tudja kinyitni, ha a gyújtást kikapcsolta. A csomagtartófedelének
kinyitásához nyomja meg és tartsa pár másodpercig lenyomva a távirányítón a
jelű gombot.
Ha a gépkocsivédelem be van kapcsolva, a csomagtartó fedelének távirányítóval történő kinyitásakor a gépkocsivédelmet is kikapcsolja.
A csomagtartó fedelének lecsukása után a gépkocsivédelem bekapcsolásához a távirányítón meg kell nyomnia a
gombot.
A gépkocsivédelem távirányítóval történő kikapcsolása
Ha a gépkocsivédelem be van kapcsolva, és kinyitja
– valamelyik ajtót,
– a csomagtartó fedelét, vagy
– a motorháztetőt,
a riasztó megszólal, amennyiben a gépjármű fel van szerelve kiegészítő kürttel A riasztót a távirányító gombját
megnyomva kapcsolhatja ki. Ezzel egyidőben a rendszer
kireteszeli az oldalsó ajtók zárját is.
A gépjármű ajtózárainak központi és automatikus zárása/
nyitása utastérből és kívülről

– A gépjármű ajtózárainak központi zárása/nyitása. Az összes
ajtózár utastérből történő zárásához nyomja meg a műszerfalon található
(3) gombot, ezután az (1) gomb jelzőfénye (3. sz. ábra) rövid időre világít majd utána kialszik.
Amennyiben a
gombnyomás pillanatában a motorháztető, a csomagtér vagy az egyik utastér ajtó nyitva volt, az
ajtók lezárása nem történik meg, miután újra kinyílnak.
Csukja be az összes ajtót, a motorháztetőt, a csomagtér ajtaját, nyomja meg a
blokkoló gombot és az összes ajtó
lezár. Bármelyik első ajtó utastérből történő megnyitása az
oldalajtózárak kinyitását is eredményezi.
Ha bármelyik ajtó nyitva van, és valamilyen okból mégis
reteszelnie kell a zárakat és be kell kapcsolnia a gépkocsivédelmet, nyomja meg a
kapcsolót, és tartsa pár másodpercig benyomva.

3. ábra: a kapcsolók a műszerfalon

1 – ajtóreteszelő kapcsoló
2 – ESC kapcsoló (elektronikus stabilitásszabályozó rendszer ),
részletekért ld. „Korrekciós és támogató rendszer vezetés közben”.
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Megjegyzés: a kényszerű reteszelés bekapcsolása előtt
minden utasnak el kell hagynia gépkocsit, és a gyújtáskulcsot ki kell vennie a gyújtáskapcsolóból.
A GÉPKOCSIVEZETŐ FELELŐSSÉGE
Ha bereteszelt ajtókkal vezet, ne feledje: ezzel megnehezíti, hogy baleset esetén a mentők bejussanak a gépkocsiba.
– Az oldalsó ajtó zárak reteszelésének automatikus bekapcsolása
menet közben
Járó motornál nyomja be a műszerfalon a központi zár
kapcsolóját (lásd (1) a 3. ábrán), és tartsa benyomva 5 másodpercig. Közvetlenül a kapcsoló benyomása után a kapcsolóba épített LED felgyullad. Az ajtózárak reteszelődnek.
Állítsa le a motort. Az ajtózárak mozgás közbeni automatikus reteszelését bekapcsolta.
Indítsa be a motort és induljon el a gépkocsival. Kb. 10 km/h
sebességnél a rendszer reteszeli az oldalsó ajtók zárját, ha
azok nem voltak reteszelve
Az ajtók zárja kireteszelődik, ha megnyomja a központi zár
kapcsolóját, vagy a gépkocsi álló helyzetében bármelyik oldalsó ajtót belülről kinyitja.
– Az oldalsó ajtó zárak automatikus reteszelésének kikapcsolása
menet közben
Járó motornál nyomja be a műszerfalon a központi zár
kapcsolóját (lásd (1) a 3. ábrán), és tartsa benyomva 5 másodpercig. Az ajtózárak mozgás közbeni automatikus reteszelését kikapcsolta.
– Az oldalsó ajtó zárak automatikus reteszelésének kikapcsolása
baleset bekövetkeztekor
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Ha baleset bekövetkeztekor bármelyik légzsák működésbe
lép, mindegyik oldalsóajtó reteszelése kiold.
Megjegyzés
A központi reteszelés védi az ajtózárakat a túlmelegedés
ellen. Ha az ajtózárakat rövid időn belül többször be- és
kireteszeli, a rendszer egy idő után nem reagál sem a műszerfalon lévő
kapcsoló, sem a távirányító , vagy
gombjának megnyomására. Ha ez bekövetkezik, ne nyomja
meg sem a műszerfalon a
kapcsolót, sem a távirányító
, vagy gombját. Kis idő múlva a rendszer működőképessége helyreáll.
Figyelmeztető jelzés a gyújtáskapcsolóban hagyott indítókulcsról és a bekapcsolt külső világításról
Ha a gyújtást kikapcsolta, és a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, a vezetőoldali ajtó kinyitásakor folyamatos
zümmögő hangot hall, ami figyelmezteti arra, hogy a gyújtáskulcs a gyújtáskapcsolóban van.
Ha a motor le van állítva és az indítókulcs el lett távolítva
a gyújtáskapcsolóból, de a külső világítás bekapcsolva maradt, a vezetőoldali ajtónyitáskor két szaggatott hangjelzést
fog hallani, amely figyelmezteti a vezetőt a bekapcsolva
maradt külső világításra.
A távirányító hatótávolsága
A távirányító hatótávolsága néhány méter, amit a környezet befolyásolhat. Ezért az ajtók nem szándékolt kinyitásának, vagy bezárásának elkerülése érdekében óvatosan
kezelje a távirányítót, lehetőleg hogy véletlenül ne nyomja
meg egyik gombját sem!

A távirányító üzemképessége
Győződjön meg arról, hogy a távirányítóban az elem nem
merült le, és megfelelően helyezték be. Az elem élettartama
kb. 2 év.
Az elem cseréjének módját az „A távirányítóban lévő elem
cseréje” részben olvashatja el.
A motor elektronikus indításgátlója (immobilizer)
A gépkocsiba elektronikus immobilizert építettek, mely
kiegészítő védelmet nyújt gépkocsija illetéktelen használat
ellen azzal, hogy megakadályozza a motor indítását.
Gépkocsijához 2 (kettő) gyújtáskulcsot kap. (Lásd a „Kulcsok” c. fejezetet.

AZ AJTÓK KÉZZEL TÖRTÉNŐ NYITÁSA ÉS
ZÁRÁSA

Helyezze be a kulcsot az
ajtózárba, és nyissa ki az
ajtót.
Első ajtók: fogja meg kézzel felülről a fogantyút,és
húzza maga felé.

FIGYELEM!
Ha a vezetőoldali első aj4. ábra: az ajtók kézi nyitása/zárása tót mechanikusan, kulc�csal akarja kinyitni, a
kulcsnyílásról először el kell távolítania a zárófedelet. A
zárófedelet vékony, tompa élű eszközzel (például a gyújtáskulcs pengéjével) pattintsa le.
Az ajtók kinyitása az utastérből
Első ajtók: húzza meg befelé az ajtó (1) nyitó fogantyúját (lásd az 5., 6. ábrán).
Hátsó ajtók: ugyancsak
húzza meg befelé az ajtó (2)
nyitó fogantyúját (7. ábra).

5. ábra: bal oldali első ajtó

Hátsó ajtó lezárása kulcs
nélkül
A gépkocsi lezárása a távirányító meghibásodása,
illetve áramellátás hiánya
(lemerült
akkumulátor)
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6. ábra: jobb oldali első ajtó

esetén. Az ajtók zárszerkezetében található biztosító
fület (3) (7. sz. ábra), vékony, tompa élű eszközzel
(például a gyújtáskulcs
pengéjével) mozdítsa fenti
pozíciójából lefelé ütközésig. A rögzítő fül a zár mechanizmus hátulsó részén
(fekete műanyag) található,
majd csukja be az ajtót. Ezt
a folyamatot mind a négy
ajtón szükséges elvégezni,
a gépkocsi teljes lezárása
érdekében. Az akkumulátor eltávolítása vagy lemerülése esetén a bekapcsolt
gyerekzárral ((1) kar, 7. sz.
ábra) maradt ajtók kinyitása lehetetlenné válik belülről és kívülről egyaránt!
Az ajtó/ajtók kinyitásához
csatlakoztasson akkumulátort a gépkocsihoz.

A gyermekek biztonsága
Hogy az hátsó oldalsó ajtók belülről történő kinyitását megakadályozza, nyomja le az (1) kart (7. ábra) mindkét ajtón,
majd csukja be az ajtókat. Ezután ellenőrizze, hogy belülről
nyithatók-e.

Különböző felszereltségű gépkocsinál az első ajtók kinyitása esetén, a vezető- és az utasoldali ki- és beszálló terület
megvilágításra kerül, az ajtók alsó részében elhelyezkedő
speciális izzók segítségével.
A vezetőoldali első ajtó ablakemelő kapcsolóegysége
Az első (és felszereltségtől függően a hátsó) ajtók elektromos ablakemelői az ajtók kartámlájába épített billenő kapcsolóval vezérelhetők.
A kívánt ablak leeresztéséhez húzza felfelé a megfelelő oldali elektromos ablakemelő billenő kapcsolóját az utasok
ajtajának karfáján (12. ábra), vagy a vezetőoldali ajtó kapcsolóegységén (9, 10, 11. ábra (3)-(6) kapcsoló)
A kívánt ablak felhúzásához nyomja lefelé a megfelelő oldali elektromos ablakemelő billenőkapcsolóját.
Ha lenyomás közben elengedi a billenőkapcsolót, az automatikusan visszatér középállásba, és az ablak a kívánt
helyzetben megáll.

7. ábra: a hátsó ajtó nyitása és zárása
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8. ábra: a vezetőoldali első ajtó kapcsolói

Az ablakemelő kapcsolóegység kapcsolói (Felszereltségtől
függően) (11. ábra):
1 – külső visszapillantó-tükör vízszintes és magassági beállítása;
2 –Tükör kiválasztó kapcsoló (jobb-, vagy bal oldali);
3...6 – ablakemelő billenő kapcsoló(elhelyezésük megfelel az ablakokénak);
7 –a hátsó ablakemelők zárolásának be- és kikapcsolója
A tükrök vezérléséhez be kell kapcsolnia a gyújtást, és a
(2) tükörkiválasztó kapcsolót arra az oldalra kell húznia,
amelyik oldali tükröt be akarja állítani. Ekkor a megfelelő
oldali kapcsoló melletti LED sárgán világít, jelezve, hogy a
tükröt beállíthatja. A tükröt csak a 11. ábrán (1) számmal

9. ábra: ablakemelő
kapcsolóegység

10. ábra: ablakemelő kapcsolóegység
(kiviteltől függően)

jelzett joystickkel tudja beállítani. Ha a másik oldali tükröt
is be kell állítania, az (2) kapcsolót húzza át a másik oldalra.
Az ablakemelő billenő kapcsolók kezelése
Az ablakemelő billenő kapcsolóknak három állása van:
1. „Ablak felemelés” (rögzítetlen végállás).
2. „Kikapcsolva (rögzített középső állás)
3. „Ablak leengedés” (rögzítetlen végállás).
Ablaküveg leengedéséhez folyamatosan nyomja, felemeléséhez pedig folyamatosan húzza az ablakemelő gombot.
Ha elengedi az ablakemelő gombját, az ablaküveg megáll a
kiválasztott pozícióban.
Az ablaküveg túl gyakori felhúzása vagy leengedése, illetve az ablaküveg mozgásának akadályozása esetén működésbe léphet a túlmelegedés elleni védelem. Az elektromos
ablakemelő ilyen esetben az adott ajtón egy időre kikapcsol.
A hátsó elektromos ablakemelők zárolása (különböző felszereltségnél), nyomja
meg a (7) gombot a kapcsolómodulon (11. sz. ábra),
ezután a gombon találha12. ábra: utasoldali ablakemelő
kapcsoló
tó szimbólum piros színű
(felszereltségtől függően)
megvilágítást kap.
Különböző felszereltségnél
a hátsó elektromos ablakemelő, zárolásra kerülhet, a vezetőoldali kapcsolómodulon.
A hátsó elektromos ablakemelők irányításának visszaállításához ismételten nyomja meg a (7) gombot a kapcsolómo-

11. ábra: ablakemelő kapcsolóegység (kiviteltől függően)
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dulon. Ez esetben a szimbólum piros színű megvilágítása
kialszik.
Az alapváltozatú gépkocsik ablakait az (1) kézi karral
(13. ábra) lehet leengedni és felemelni.
FIGYELEM!
Az ablakemelő sérülésének
elkerülése érdekében ne helyezzen tárgyakat a nyitott
(leeresztett) ablakba.
Az elektromos ablakemelővel felemelt ablak beszoríthatja ujjait és más testrészeit,
ami súlyos sérülést okozhat.
Ezért az elektromos ablak13. ábra: kézi ablakemelő
emelőt nagyon figyelmesen
használja, különösen akkor, ha gyermekek vannak a gépkocsiban, vagy annak közelében. Ügyeljen arra, hogy a
felemelt ablak ne csípjen be semmit. Ha az ablak bármit
becsíp, azonnal engedje fel a billenőkapcsolót, és engedje le az ablakot. Az ablakemelők helytelen használatáért
a gépkocsi vezetője viseli a felelősséget. Köteles elmagyarázni az utasoknak az elektromos ablakemelő használatát
és figyelmeztetni őket használatának veszélyeire.
Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak az ablakemelővel!
Minden esetben zárolja az elektromos ablakemelők működtetését, ha a hátsó ülésen gyerek/gyerekek utaznak.
Így megóvhatja őket a sérülésektől.
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Amikor kiszáll a gépkocsiból, feltétlenül vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból; ezzel kikapcsolja az elektromos
ablakemelőket, és elkerüli a véletlen sérüléseket. A gyújtáskapcsolóban hagyott indítókulcsra a vezetőoldali ajtó
nyitásakor megszólaló hangjelzés figyelmeztet. A hangjelzés akkor is megszólal, csak más hangfrekvencián, ha
az indítókulcs el lett távolítva a gyújtáskapcsolóból, de a
helyzetjelző lámpák bekapcsolva maradtak.
Ne dugja ki sem kezét, sem más testrészét a gépkocsi nyitott ablakán; ügyeljen arra, hogy a gyermekek sem tegyék.
A csomagtérzár nyitó kapcsolója
A LADA Vesta egyes kivitelénél („SW” és „SW
Cross” kivitel esetében)
a csomagtérajtó nyitása
kívülről történik, egy beépített kapcsoló segítségével (14. sz. ábra).
A csomagtértető nyitása
„SE” (Sedan) kivitelnél is
a csomagtértetőbe integrált kapcsoló segítségével
történik.
14. ábra: a csomagtérzár nyitó
kapcsolója

A VILÁGÍTÁSKAPCSOLÓ

I – Alapállás.
II – Bal oldali irányjelző fények bekapcsolva.
Nem rögzített helyzet.
III – Bal oldali irányjelző
fények bekapcsolva. Rögzített helyzet.
IV – Jobb oldali irányjelző fények bekapcsolva.
Nem rögzített helyzet.
V – Jobb oldali irányjelző
fények bekapcsolva. Rögzített helyzet
VI – Maga felé húzva:
15. ábra: a világításkapcsoló karja
fénykürt. Rövid időre bekapcsolja a fényszóró távfényét, függetlenül a külső világításkapcsoló kar helyzetétől. Nem rögzített helyzet.
VII – Magától eltolva: bekapcsolja a fényszóró távfényét,
ha a külső világításkapcsolóval bekapcsolta a fényszórót.
Rögzített helyzet.
A külső világítás bekapcsolásához fordítsa el az (1) külső
világítás kapcsológyűrűt. A gyűrű minden állása rögzített:
– kikapcsolva. Rögzített állás.
– helyzetjelző lámpák bekapcsolva. Rögzített állás;
– tompított/országúti fényszóró világít. Rögzített helyzet;
– automata üzemmód bekapcsolva, Rögzített üzemmód
(felszereltségtől függően).

Ebben az üzemmódban
járó motornál az eső- és
fényérzékelő adója bekapcsolja a tompított fényszórót.
A ködlámpa bekapcsolásához fordítsa el a (2)
ködlámpakapcsoló vezér16. ábra: a bal oldali kapcsolókar
lőgyűrőjét:
kapcsológyűrűje
– kikapcsolva. Rögzített
1 – Külső világítás kapcsológyűrű
állás.
2 – Ködlámpa kapcsológyűrű
– hátsó ködlámpa világít. Bekapcsolása csak a felkapcsolt helyzetjelző lámpák
vagy tompított fényszóró mellett lehetséges. Rögzített
helyzet („Auto” funkció megléte esetén a helyzet nem rögzített),
– első ködlámpák világítanak (egyes változatoknál). A
bekapcsolás csak a felkapcsolt helyzetjelző lámpák vagy
tompított fényszóró mellett lehetséges. Rögzített helyzet
(„Auto” funkció megléte esetén a helyzet nem rögzített).
FIGYELEM!
Az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében
hosszabb állásnál, vagy parkolásnál, nem járó motor
mellett, ne hagyja bekapcsolt állapotban a külső világító
berendezéseket (helyzetjelző, tompított fény) A vezetőoldali ajtó kinyitásakor és kiszálláskor hangjelzés szólal
meg, amely figyelmezteti a gépjárművezetőt ha bekapcsolva maradt a világítás. Kapcsolja ki azokat mielőtt leállítja, vagy hosszabb időre elhagyná a gépjárművet.
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ABLAKTÖRLŐ KAPCSOLÓ

I – alapállás. Az ablaktörlők
és az ablakmosó kikapcsolva. Rögzített helyzet.
II – a szélvédő ablaktörlő
szaggatott, vagy automata üzemmódra kapcsolva.
Rögzített helyzet.
III – a szélvédő ablaktörlő
alacsony sebességfokozatra
kapcsolva. Rögzített állás.
IV – a szélvédő ablaktörlő
nagy
sebességfokozatra
kapcsolva. Rögzített állás
17. ábra: ablaktörlő kapcsolókar
Felszereltségtől függően az
ablaktörlő nagy sebességfokozatra csak járó motornál kapcsolható; ellenkező esetben
az ablaktörlőlapátok alaphelyzetből az ablaktörlőlapát cseréjéhez szükséges megfelelő helyzetbe állnak.
V – maga felé, szélvédőmosó szivattyú bekapcsolva. Nem
rögzített állás.

18. ábra: a kormány alatti jobb oldali
kapcsolókar
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Ablaktörlőlapát kapcsolókar
Az első és a hátsó ablaktörlő lapát vezérlésére a jobb
oldali kormány alatti kapcsoló karon található gombok és gyűrűk szolgálják:
1 – Szabályozó gyűrű –
szünetek hosszának szabályozása szakaszos üzem-

módban. „Automatikus” üzemmódban az ablaktörlőlapát
bekapcsolási szenzor érzékenységének a szabályozását
szolgálja. Az első ablaktörlő lapátok járó motor esetén lépnek működésbe.
2 – A hátsó ablaktörlőlapát szabályozó gyűrűje (egyes típusoknál).
A hátsó ablaktörlőlapát szabályozó gyűrűje három állásba
állítható:
- kikapcsolt, rögzített állás;
- a hátsó ablaktisztító működésben van, rögzített állás;
- a hátsó ablakmosó működésben van, nem rögzített állás.
3 – Fedélzeti számítógépet irányító gombok.
A fedélzeti számítógép mutatóinak leolvasásához használja a 3 felsorolás nem rögzített gombjait, amelyekkel ki tudja
választani a fedélzeti számítógép megfelelő funkcióját felvagy lefelé mutató nyilak segítségével.
FIGYELEM!
Tilos újra bekapcsolni a szélvédőmosó szivattyút miután
kifogyott az ablakmosó folyadék a folyadéktartályból. . A
szélvédőmosó rendszert csak a mosófolyadék utántöltését követően lehet újra használni (ld. „Ablakmosó folyadék tartálya” alfejezet, „Autóápolás” fejezet).
Az „SW” és „SW Cross” kivitelű gépjárművek esetén a hátsó ablaktisztító vezérlése a hátsó ablaktisztító vezérlőgyűrű
segítségével történik (a 18. sz. ábrán a számozás és képjel
nélküli gyűrű az (1) és a (2) pozíciók között), amely 3 állásba állítható:
– kikapcsolt, rögzített állás;
– a hátsó ablaktisztító működésben van, rögzített állás;
- a hátsó ablakmosó működésben van, nem rögzített állás.

PEDÁLTÉR
Pedálok
A gáz-, a fék- és a tengelykapcsoló- (kuplung) pedál mozgását semmi sem zavarhatja, és nem akadályozhatja!
A padlóra csak olyan szőnyeget helyezzen, melyek nem zavarják a pedálok mozgását és megbízhatóan rögzíthetők.
FIGYELEM!
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a padlóra a vezetőülés
elé vagy alá. A padlón elhelyezett tárgy a pedálzónába kerülhet és megakadályozhatja a pedálok rendeltetésszerű
használatát. Ütközés elkerülésekor vagy manőver végrehajtásakor képtelen lesz hirtelen lefékezni, kinyomni a
kuplungot vagy felgyorsulni.
A gépkocsi vezetésekor viselt lábbeli
Olyan kényelmes, lábára illő lábbelit viseljen, melyben biztonságosan képes vezeti a gépkocsit.
Manuális sebességváltó
Manuális sebességváltó esetén a sebességváltó kar állásait a
váltógomb tetején található ábra ábrázolja (19. sz. ábra):
1, 2, 3, 4, 5 – első, második, harmadik, negyedik, ötödik sebesség.
R – hátramenet.
Üres állás – a harmadik és a negyedik sebesség között.
Motor indítása előtt bizonyosodjon meg, hogy a sebességváltó kar üres állásban van.

A hátramenet bekapcsolásához állítsa meg a gépjárművet, nyomja ki a kuplungot és rövid szünet után
(legalább 3 mp) húzza el a
sebességváltó kart az üres
állásból ütközésig jobbra és
utána a gépjármű haladási
iránynak megfelelően hátra.
Ha nem sikerül bekapcsolni a hátramenetet, helyezze
19. ábra: manuális
vissza a sebességváltó kart
sebességváltó kar
az üres állásba, engedje el a
kuplungot, ezután újra nyomja ki a kuplung pedált és ismételten próbálja meg bekapcsolni a hátramenetet. Sebességváltáskor ügyeljen arra, hogy a tengelykapcsoló teljesen
ki legyen oldva, amit úgy érhet el, hogy ütközésig kinyomja
a kuplungot. Csak a hátramenet teljes bekapcsolása után
engedje el a kuplungpedált és kezdje el a hátrafelé menetet.
A gépjármű használata részben bekapcsolt hátramenet
mellett a sebességváltó alkatrészeinek meghibásodásához vezethet.
FIGYELEM!
A hátramenet bekapcsolását mindig az autó állóhelyzetében végezze és nem korábban, mint 3 másodperccel azután, hogy kinyomta a kuplungpedált.
A robotizált (automata) sebességváltó (АМТ) kezelése
A robotizált sebességváltó a 2180 típusjelű ötfokozatú
manuális sebességváltó robotizált változata, ahol a sebes-
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ségváltást két, szinkronban működő elektromechanikus
aktuátor (elektromotor) végzi, melyeket egy elektronikus
egység (Transmission Control Unit – TCU) vezérel. Az aktuátort a szabványos váltóbowdenes sebességváltó mechanizmus helyére építettük.
A robotizált sebességváltóval szerelt gépkocsiban nincs
tengelykapcsoló (kuplung-) pedál. A tengelykapcsoló minden műveletét automatizáltuk: a műveleteket elektromos
jelekkel vezérelt aktuátor (elektromotor) végzi.
Az automata sebességváltóval szerelt gépkocsikban a pedálokat kizárólag jobb lábbal kezelje!
A hátrameneten kívül a robotizált sebességváltó két üzemmódban használható:
– automata (A) üzemmód, melyben a sebességváltást a
mozgás sebességét, a motor fordulatszámát és más tényezőket figyelembe véve a gépkocsi vezetőjének közbeavatkozása nélkül az automatika végzi.
– manuális (kézi) üzemmód (M), melyben a gépkocsi vezetője a szelektort (váltókart) könnyedén megérintve (megnyomva) válthat sebességet:
+ – magasabb sebességi fokozatba kapcsol,
– – alacsonyabb sebességi fokozatba kapcsol.
A szelektor (váltókar) kezelése könnyű, helyzete rögzített,
(M) állásban csak könnyedén meg kell érintenie (+és-).
A sebességváltó minden üzemmódját jelöljük a szelektor
fedelén és számokkal a műszerfal elektronikus tablóján:
– Az üzemmódot: N, R, А, М.
– A bekapcsolt sebességfokozatot: 1, 2, 3, 4, 5.
– Az üzemmódon kívül – kivéve az R üzem-
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módot – egyidejűleg jelezzük a bekapcsolt sebességfokozatot is, például:
A vagy M
1
1
– Jelző ikon ha benyomta a fékpedált
– Jelző ikon, ha a tengelykapcsoló túlmelegedett, vagy az
erőátvitel meghibásodott:
A motor csak a fékpedál benyomása után, a szelektort N
állásba állítva indítható. Ez biztonsági követelmény. Ha a
szelektort más helyzetbe állítja, a motor nem indítható. Ha
e két követelmény közül valamelyik nem tejesül, a kijelzőn
a nem teljesített követelmény szimbóluma jelenik meg:
N vagy
A gyújtáskulcs elfordítása után a motor 2-3 másodperccel
később is indulhat; ez az idő az erőátviteli rendszer öntesztjéhez és aktiválásához szükséges.
A elindulás megkezdéséhez nyomja be a fékpedált, majd
állítsa a szelektort A, M, vagy R helyzetbe.
Kizárólag csak az 1,8 literes motorral felszerelt gépjárművek esetén az AMT szoftverek rendelkeznek CREEPING
MODE - önálló araszolómód funkcióval (továbbiakban:
СМ), amely stabilizálja az egybefüggő kocsisorban történő
haladást és az alábbiak mellett lép működésbe:
– a motor indítása után a СМ funkció inaktív, az aktivizálásához kapcsolja be az A vagy az M, vagy az R;
vezetési üzemmódot és engedje el a fékpedált;
– a СМ funkció aktív a mozgás teljes időtartama alatt;
– a gépjármű önálló mozgása megvalósul üresjáratban,
A1 és A2 első és második sebességállásban, és R hátramenetben, első sebességállásban a sebesség 7-8 km/h, a má-

sodik sebességállásban 14-15 km/h, hátramenetben pedig
5-6 km/h;
– a СМ funkció kikapcsol kézifék behúzása, vezetőoldali ajtó kinyitása, váltókar N üres sebességállásba való
állítása esetén, ami biztosítja az adott funkció biztonságos
alkalmazását, továbbá a tengelykapcsoló hőmérsékletének
bizonyos, beállított érték fölé emelkedése (tengelykapcsoló
túlmelegedését jelző villogó fény a műszercsoportban) és
gyújtás kikapcsolása esetén is.
FIGYELEM!
1. A forgalom intenzitásától függetlenül, az ütközések
elkerülése érdekében mindig tartsa be a biztonságos követési távolságot. Akár nappal (eső, köd stb.), akár éjszaka romló látási viszonyok esetén növelje a követési távolságot.
2. Amennyiben már nem tudja megkülönböztetni az Ön
előtt haladó gépjárműveket és az úttestet, parkoljon le és
várjon az időjárási viszonyok javulásáig. Akkor is álljon
meg, ha a szembejövő gépjármű elvakította, és várjon,
amíg a látása helyre nem áll.
3. A követési távolságot szintén érdemes növelni havas
és jeges úton történő haladás esetén is.
Az 1,6 l motorral rendelkező gépjárművek esetén az autó
nem indul el míg gázpedál megnyomásra nem kerül, viszont szabadon tud gurulni a bekapcsolt menet üzemmód
és sebesség ellenére. A jelen változat nem támogatja a СМ
üzemmódot. A gázpedál megnyomása esetén a gépjármű
elindul a gépjárművezető által diktált tempóban.
Ha a motor beindítása után a szelektort M helyzetbe állítja,
bekapcsol az 1. sebességfokozat. A továbbiakban a sebes-

ségfokozatok kézzel kapcsolhatók. Magasabb sebességfokozatba M üzemmódban a szokásos sorrendben (1-2-3-4-5)
és vissza csak a gépkocsi vezetője kapcsolhat.
A sebesség csökkenésekor a váltó a sebesség csökkenésétől
függően visszavált úgy automata, mint kézi üzemmódban.
Ez folyamatosan történik a gépkocsi és a motor leállásig.
Automata üzemmódban a gépkocsi a motorfékkel, vagy üzemi fékkel történő lassításakor a váltó a gépkocsi sebességétől függő szükséges legalacsonyabb sebességfokozatra vált.
Ügyeljen arra, hogy az automata üzemmódban az első sebességfokozat kapcsolásakor és az abban történő mozgáskor a
motor felpöröghet a maximális fordulatszámra. Ennek célja,
hogy leküzdhesse azokat a meredek és hosszú emelkedőket,
melyek leküzdésére a gépkocsi csak első sebességfokozatban
képes. Ha a motor a második és a további sebességfokozatokban eléri a maximális fordulatszámot, a rendszer a következő
sebességfokozatba kapcsol, hogy elkerülje a motor meghibásodását.
Minden mozgásmódban érzékelhető a sebességváltás késése,
melynek oka a sebességváltó forgó alkatrészeinek szinkronizálásához szükséges idő sebességváltáskor. A legkényelmesebb
vezetési mód az A (automata) üzemmód, ugyanakkor a váltó
késése ekkor kicsivel nagyobb, mint kézi (M) üzemmódban.
Az A és M üzemmódban is csak ritkán kell hirtelen gyorsítani és ehhez visszakapcsolni. A visszakapcsolást a gázpedál gyors, intenzív lenyomása váltja ki.
Gyorsan és intenzíven ütközésig nyomja le a gázpedált;
ekkor az automatika a gépkocsi sebességétől és a motor
fordulatszámától függően az optimális alacsonyabb sebességfokozatra kapcsol vissza. A következő magasabb
sebességfokozatot az automatika akkor kapcsolja, ha a
motor az adott sebességfokozatban elérte a megfelelő fordulatszámot.
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FIGYELEM!
Mindenképpen vegye figyelembe, hogy a síkos és csúszós útburkolaton történő mozgás közbeni visszakapcsoláskor a hajtott kerekek megcsúszhatnak, kipöröghetnek!
Mozgás közben a szelektort átkapcsolhatja A helyzetből M
helyzetbe és vissza.
Ha manuális (M) üzemmódot kell választania, vagy automata (A) üzemmódban például előzéskor a szembejövő
forgalom miatt több sebességfokozatot szükséges visszaváltania, a manőver végrehajtásához átkapcsolhat manuális (M), majd a manőver végrehajtása után vissza automata
(A) üzemmódba; ekkor a váltó automatikusan a megfelelő
magasabb sebességfokozatba kapcsol.
Ha automata (A) üzemmódban előremozgás közben helytelenül hátramenetbe (R) kapcsol, az automatika reteszeli
a hátramenet sebességfokozatot. A kijelzőn a hátramenetet
jelző „R” betű villog, jelezve a vezetőnek, hogy a művelet
nem végezhető el.
A sebességváltó tönkremenetelének elkerülése érdekében
a rendszer minden esetben megakadályozza a hibás sebességváltást.
Ha a gépkocsit mindenképpen mozgatni kell, például vontatják, a sebességváltó üres (N) álláson keresztül átkapcsolható hátramenetből (R) automata (A)üzemmódba és vissza,
amennyiben a gépkocsi sebessége kisebb, mint 3 km/h. Átkapcsolás közben az (N) állásban ne álljon meg a szelektorral, és a féket sem nyomja be, de ügyeljen arra, hogy a
gépkocsi sebessége a 3 km/h-t ne lépje túl! Ha a gépkocsi
sebessége túllépi a 3 km/h-t, nem tud hátramenetből átkapcsolni automata üzemmódba, sem vissza. A hátramenet sikeres kapcsolásához az esetek többségében kis időt ki kell
várnia, amíg a rendszer átáll a hátramenet kapcsolásához.
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A gyújtás a szelektor bármely állásában kikapcsolható.
Ezek után az automatikus erőátviteli rendszer (AMT) vezérlője 60 másodperc eltelte után áramtalanítja az aktuátorokat; erre az időre megjegyzi az aktuátorok legutolsó
aktuális helyzetét, és zárja a tengelykapcsolót. Ugyanakkor
abban az esetben, ha a gyújtást kikapcsolta, és kb. 5 másodpercen belül újra benyomja a fékpedált, a szelektor átkapcsol például a semleges (N) állásból A, vagy M üzemmódba, vagy hátramenetbe (R), az automatikus erőátviteli
rendszer pedig bekapcsolja az első, vagy a hátramenet sebességfokozatot, és csak azután kapcsol ki. Ez azért történik, hogy a vezetőnek ne kelljen újra indítania a motort, ha
állás közben sebességbe téve is rögzíteni akarja a gépkocsit.
A szelektor N állásában a gépkocsi elgurulhat és vontatható; a szelektor többi állásában a sebességváltó a kiválasztott
üzemmódban, sebességben (R állásban hátramenetben, A
és M üzemmódban I. sebességfokozatban), a tengelykapcsoló zárva van. Minden esetben, ha lejtőn indul, a kéziféket behúzva akadályozza meg, hogy induláskor a gépkocsi
visszaguruljon.
Az M kézi üzemmódban második sebességállásban aktiválásra kerül az elindulási üzemmód, amely komfortosabb
indulást biztosít az alacsony tapadási együtthatóval rendelkező útburkolatokon (téli üzemmód).
Az M kézi üzemmódban a sebesség automatikusan eggyel
feljebb vált az optimális motor fordulatszám elérése után,
kivéve az elsőből a másodikba történő átváltást,
ami biztosítja a folyamatos mozgást első sebességállásban
hosszú és meredek emelkedőn (felüljárók).
Meredek emelkedőkön kis sebességgel történő haladáskor
(mint például parkolóhelyre történő beállás, kikötőhídra
történő felhajtás)előfordulhat, hogy a motor fordulatszáma
a minimális (650 fordulat/perc) alá esik, és a tengelykap-

csoló automatikusan kiold, hogy elkerülje a motor leállását.
Lejtőn ez ahhoz vezethet, hogy a gépkocsi legurul. Ennek
megakadályozása céljából szükség esetén növelje meg a
motor fordulatszámát.
FIGYELEM!
Ha bonyolult útviszonyok között (hegyi utakon, földúton, behavazott úton, vagy rossz állapotban lévő burkolatú úton) közlekedik, a fékezetlen vontatmány tömege nem haladhatja meg a 450 kg-ot, fékezett vontatmányé
a 900 kg-ot. Javasoljuk, hogy a váltót kézi (M) üzemmódban használja.
Csúszós (vizes, sáros, jeges, stb.) úton automata (A) üzemmódban egyenletes gázzal haladjon, hogy elkerülje a kerekek kipörgését és megcsúszását.
Ha meredek hegyi utakon történő mozgás közben automata (A) üzemmódban egyszer benyomja a fékpedált, a motor
fordulatszáma lecsökken, és az automatika egy sebességi
fokozatot visszakapcsol. Ez alól kivétel a csúszós úton történő haladás biztonsága érdekében a 2. sebességfokozatból
az 1. sebességfokozatba történő visszakapcsolás. Ez nagyobb biztonságot nyújt a fentnevezett útviszonyok között.
Az automatika magasabb sebességi fokozatba a lejtő elhagyása és a gázpedál fokozatos lenyomása után kapcsol.
A lejtőn helyből történő elinduláskor 2 másodpercre bekapcsol
a visszagurulás gátló, ami segíti a lejtőn történő elindulást.
Ha az akkumulátor lemerült, a gépkocsi behúzható/betolható. Ehhez adja rá a gyújtást, állítsa a szelektort N állásba, és a gépkocsit legalább 7 km/h sebességre gyorsítsa fel
(húzza, vagy tolja be). Ekkor állítsa a szelektort A állásba.
Az erőátvitel vezérlése rögzíti a sebességet, és zárja a tengelykapcsolót.

Az automatikus erőátviteli rendszer (AMT) a sebességváltó, vagy a gépkocsi elektromos rendszerének bármely
meghibásodása esetén vészüzemmódba kapcsol, melynek
célja a rendszer üzemképességének helyreállítása. Ebben
az esetben a kijelzőn egy „fogaskerék”, benne egy felkiáltó
jellel ( ) jelenik meg azért, hogy megelőzze az erőátviteli
rendszer súlyosabb meghibásodását. A rendszer megpróbálja önállóan kijavítani a hibát, vagy automatikusan semleges (N) állásba kapcsol. Ebben az esetben a motort le kell
állítani és újra kell indítani. Ha a meghibásodás csak átmeneti, az automatikus erőátviteli rendszer normál üzemmódra vált.
Ha a kijelzőn a „fogaskerék” szimbólum folyamatosan világít, ez az erőátviteli rendszer hibáját jelzi. Ebben az esetben
az erőátviteli rendszert speciális diagnosztikai berendezéssel kell ellenőrizni. A sebességváltás ebben az esetben lehetetlen, nagyon lassú, vagy ugrásszerű.
Ha a tengelykapcsoló nagyon túlmelegedett, a „fogaskerék”
( ) szimbólum villog a kijelzőn, és a tengelykapcsoló is
rángat; a rendszer ezzel figyelmezteti a vezetőt. Ha az 1600
cm3-es motorral szerelt gépkocsik tengelykapcsolója eléri a
szimtúlmelegedés első küszöbértékét, a „fogaskerék”
bólum lassan villog; ha a hőmérséklet magasabb, és a tengelykapcsoló eléri a túlmelegedés második küszöbértékét, a
szimbólum gyorsabban villog. Az 1800 cm3-es motorral szerelt gépkocsiknál a rendszer csak a túlmelegedés második
küszöbértékét jelzi a kijelzőn. Ez nem a túlmelegedés kritikus értékét jelzi, csupán tájékoztató a vezető számára. A tengelykapcsoló lehűlése után a jelzés minden esetben kialszik.
Vegye figyelembe, ha a környező hőmérsékletet mérő érzékelő adója hibás, a tengelykapcsoló túlmelegedését mérő
rendszer pontatlanul működik és pontatlanul tájékoztatja a
gépkocsi vezetőjét. Ebben az esetben sürgősen cseréltesse ki
a hőmérséklet jeladót.
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FIGYELEM!
Ha a kijelzőn villogni kezd a sebességváltó hibáját jelző jelzőfény, a gépjárművezetőnek meg kell változtatni
a vezetési módot, amely kiváltotta a kuplung túlmelegedését (meg kell állni vagy állandó sebességgel kell haladni a fokozatok kapcsolásának elkerülése érdekében).
Ha a sebességváltó hibáját jelző jelzőfény folyamatosan
világít, a gépjármű vezetőnek minél előbb el kell hagyni a sűrű forgalmat és megállítani a gépjárművet, hogy a
tengelykapcsoló lehűljön. A sebességváltó működtetése
állandó világító jelzőfény mellett sajátos égett kuplung
szag megjelenéséhez vezethet, ami nem számít hibának.
A tengelykapcsoló lehűlése után a szag eltűnik.
Rossz időjárási viszonyok között az elárasztott utakon a
gázlókon való átkelést csak akkor javasolt megkísérelni,
ha a víz szintje nem haladja meg az abroncs alsó peremét.
A robotizált (automata) sebességváltó
Az automata sebességváltó
használatának vázlata
kapcsolás
magasabb
sebességfokozatba
kézi
üzemmód
kapcsolás
alacsonyabb
sebességfokozatba

hátramenet
semleges állás
automata
üzemmód

A robotizált (automata) sebességváltóval szerelt gépkocsikban csak fék- és gázpedál van.
Az első sebesség minden esetben a helyből történő elindulásra szolgál. Ha a motor beindítása után a szelektort R, A
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vagy M állásba kapcsolja, lábát leveszi a fékpedálról és a
gázpedálra helyezi, majd kiengedi a kéziféket (ha az be volt
húzva) és gázt ad, a gépkocsi elindul. Automata üzemmódban (ha a szelektor (A) állásban van), az első és további sebességfokozatokat a váltó teljesen automatikusan kapcsolja.
A vezető a szelektorral bármikor átkapcsolhatja a sebességváltót automatikus üzemmódból kézi vezérlésű üzemmódba. Megtarthatja a tényleges sebességfokozatban a váltót,
vagy kézzel átkapcsolhat úgy magasabb, mint alacsonyabb
sebességfokozatba.
Ha a magasabb, vagy alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolás a motor túl magas, vagy túl alacsony fordulatszámát
okozza, a fedélzeti számítógép az indokolatlan sebességváltást megakadályozza (letiltja).
A fedélzeti számítógép a műszerfalon (kijelzőn) az automata (robotizált) sebességváltó alábbi adatait jeleníti meg:
– automata, vagy kézi üzemmód(AUTO vagy MANUAL);
– a bekapcsolt sebességfokozat;
– fékpedál lenyomásának érzékelése
A robotizált (automata) sebességváltó szelektora
A sebességváltó szelektorának karja 2 pályán mozoghat (lásd
a rajzot) – az egyik a semleges állásból (N) hátramenetbe (R),
vagy automatikus üzemmódba, a másik a magasabb, vagy
alacsonyabb sebességfokozat kapcsolása kézi üzemmódban
(M). A két pálya a szelektor automata üzemmód (A) és a kézi
üzemmód (M) állása között kapcsolódik egymáshoz.
A kézi üzemmódra csak a szelektor„A” állásából tud átkapcsolni. Hátramenetbe csak a szelektor semleges állásából tud
kapcsolni. Magasabb (+), vagy alacsonyabb (–) sebességfokozatot csak kézi üzemmódban (М) tud kapcsolni. A szelektor
az (N), (R), (А), és (М) rögzített állásban van, a (+) és (–) állás
nem rögzített.

ÜLÉSEK
AZ ELSŐ ÜLÉSEK
Az ülés hosszirányban, kézzel történő beállítása
Az ülés hosszirányban előre, vagy hátracsúsztatásához tegye a következőt:
– Húzza fel az ülés
csúszószánjának rögzítőkarját és tartsa
meg;
– Csúsztassa az ülést
a kívánt helyzetbe;
– Engedje el a rögzítőkart, és ügyeljen arra, hogy az rögzüljön az új helyen.
Az ülést a gépkocsival történő elindulás előtt állítsa be.
Győződjön meg arról, hogy az ülés megbízhatóan rögzült-e. Ehhez próbálja meg előre-hátra mozgatni az ülést
úgy, hogy nem nyúl az ülésrögzítő karhoz. Ha az ülés mozog, akkor nem rögzült megfelelően.
Figyelmeztetés
Tilos a gépkocsi mozgása közben állítani a vezetőülés
helyzetén. Az ülés hirtelen kimozdulhat a helyéről, minek eredményeként elveszítheti uralmát a jármű felett.
Az ülés háttámlája dőlésszögének beállítása
Az ülés háttámlája dőlésszögének beállításához tegye a következőt:
1. Hajtsa kissé előre az ülést és húzza fel az ülés háttámlája
dőlésszögét beállító kart.

2. Óvatosan hajtsa
hátra az ülést, majd
tartsa meg a megfelelő helyzetben.
3. Engedje el a kart, és
győződjön meg arról,
hogy az ülés háttámlája rögzült-e az új
helyzetben.
Az ülés magasságának beállítása

A vezető oldali ülés
magasságának állításához nyomja meg
az ülés külső részén
található kart. A vezető oldali ülés leengedéséhez, tolja a kart
lefelé. A vezető oldali
ülés felemeléséhez,
húzza a kart felfelé.

Kartámasz
A beépített vezetői kartámasz (könyöklő) (3) rögzített, függőleges állásban állítható a gépkocsivezető jobb karjának
kényelmes pozíciójának biztosítása érdekében, illetve (1)
függőleges állásban (könyöktámasz felemelve) kézifék karjához történő hozzáférés céljából.
A függőleges állás kiválasztásához némileg húzza fel a könyöktámaszt a rögzítőszerkezet kioldásához, majd pedig
húzza fel vagy tolja le a következő rögzített állás eléréséig.
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FIGYELEM!
Tilos nagy erővel
hátrafelé (hátsó ülés
irányába) húzni a
felemelt könyöktámaszt meghibásodás
elkerülésének érdekében.

dali ülés fűtésének bekapcsolásához nyomja meg a bal oldali, a jobb oldali ülés fűtésének
bekapcsolásához a jobb oldali
kapcsolót. A fűtés kikapcsolásához ismételten nyomja meg
a kapcsolókat. A kapcsolókba
épített LED mindaddig világít,
amíg a fűtés be van kapcsolva.

A LADA Vesta egyes kivitel („SW” és „SW Cross” karos�szériák) magasabb komfortosságú és funkcionalitású (1)
könyöktámasszal rendelkeznek, amely (3) mágneses rögzítővel fixálható. A könyöktámasz felnyitása függőleges állásig folyamatosan
történik köztes rögzítés
nélkül. A felnyitott könyöktámasz alatt helyezkedik el
a (2) tároló kisebb tárgyak
tárolásához.

LADA Vesta egyek típusainál („SW” és „SW Cross” kivitelnél) az első ülések több fokozatban állítható elektromos
fűtéssel rendelkeznek, amelyet csak járó motornál lehet
bekapcsolni az ülésfűtés vezérlő pultján található kapcsolók segítségével. A vezetőoldali ülésfűtés bekapcsolásához nyomja meg az (1) kapcsolót (ld. ábra), az utasoldali
ülésfűtés bekapcsolásához - a (2) gombot.
A fűtés és a fényjelzők működési algoritmusa:
Maximális fűtési fokozat - gomb első megnyomása, (3) jelzőfény világít.
Közepes fűtési fokozat - gomb
másodszori megnyomása, jobb
oldali jelzőfény elalszik, marad
a bal oldali és a középső jelzőfény.
Legkisebb fűtési fokozat - gomb
harmadszori megnyomása, a
középső jelzőfény elalszik és
csak a bal oldali marad.

hirtelen hátracsapná.

A könyöktámasz felnyitásához fogja meg és emelje meg
az elülső részét anélkül, hogy

Egyes változatoknál („SE” karosszéria) elektromos fűtés
került beépítésre az első ülésekbe, amelyet járó motornál
lehet bekapcsolni (1) és (2) kapcsoló segítségével. A bal ol-
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A gomb negyedszeri megnyomásával az ülésfűtés kikapcsol. Az ülésfűtés első alkalommal történő bekapcsolásakor automata üzemmódban indul el. Ebben az üzemmódban az elektromos ülésfűtés teljesítménye egy ideig
automatikusan csökkenni fog a környezeti hőmérséklet
figyelembevételével.
Az ülésfűtés jobb vagy a bal oldali gombjának ismételt
megnyomásakor bekapcsol a kézi üzemmód. Kézi üzemmódban az ülésfűtés korlátlan ideig fog működni a gomb
ismételt megnyomásáig, amikor az aktuálishoz képest egy
fokozattal lejjebb fog kapcsolni, vagy a motor leállításáig.

FEJTÁMLÁK

A vezető, és a vezető melletti utas üléséhez fejtámla
tartozik.
A fejtámla magasságának
beállítása.
A fejtámla magasságának
beállításához húzza a fejtámlát a kívánt magasságba (2).
A fejtámla leengedéséhez
nyomja be a fejtámla rúdjának rögzítő gombját (1)
és nyomja le a fejtámlát a
kívánt magasságba (3). A
fejtámla akkor van az optimális magasságban, ha

felső éle egy magasságban van az ülésen helyet foglaló személy feje tetejével. Ha ez nem lehetséges, a nagyon magas
emberek részére a legfelső, a nagyon alacsonyak részére a
legalsó helyzetbe kell állítani a fejtámlát.
A fejtámla kiemelése és visszahelyezése
Ha ki akarja emelni a fejtámlát, egészen húzza fel, majd
nyomja meg a (2) rögzítőgombot, és húzza ki a fejtámla
tartórúdjait az üléstámla furataiból. A fejtámla behelyezéséhez illessze a fejtámla tartórúdjait az üléstámla furataiba,
nyomja be az (1) rögzítőgombot, majd nyomja le a fejtámlát. Ezután állítsa be a fejtámla magasságát.

A HÁTSÓ ÜLÉSEK
A hátsó üléstámlák lehajtása
A hosszú és nagyméretű tárgyak szállításának megkön�nyítése, és a csomagtér térfogatának megnövelése céljából
a hátsó üléstámlák lehajthatók.
1. Ügyeljen arra, hogy a hátsó biztonsági övek hevedere
ne legyen megcsavarodva és ne legyen becsatolva.
2. Az első ülések háttámláját állítsa függőleges helyzetbe.
Ha szükséges, tolja előre az első üléseket.
3. Húzza fel az (A) rögzítőgombot és hajtsa előre vízszintes helyzetbe a hátsó üléstámlákat.
4. Ha utasokat akar szállítani a hátsó üléseken, húzza ki
az (A) rögzítőgombot, és hajtsa fel a hátsó üléstámlákat.
Nyomja hátra az üléstámlát, amíg a rögzítés be nem kattan.
5. Helyezze a hátsó biztonsági öveket alaphelyzetbe.
6. A hátsó üléstámlák alaphelyzetbe állítása után ellenőrizze a rögzítőgomb helyzetét.
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nyomja meg a kapcsolót vagy állítsa le a motort. A kapcsoló
billentyű jelzőfénye világítani fog az ülésfűtés működésének egész ideje alatt.
A hátsó ülések rendelkeznek könyöktámasszal, amelyet
egy pánt segítségével lehet kihúzni a háttámlából.

PASSZÍV BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
Figyelmeztetés
Amikor felhajtja a hátsó ülést, ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv hevedere ne kerüljön az ülés és a rögzítőelem
mögé!
LADA Vesta egyes típusainál a hátsó ülésekbe elektromos
ülésfűtés került beszerelésre, amelyet csak járó motornál
lehet bekapcsolni a központi könyöktámasz hátsó falán található kapcsoló segítségével (ld. 1 sz. ábra). A bal oldali
ülésfűtés bekapcsolásához nyomja meg az (1) kapcsolót, a
jobb oldali ülésfűtés bekapcsolásához – a (2) gombot. Az ülésfűtés kikapcsolásához ismételten
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Gépkocsijába passzív biztonsági berendezéseket (biztonsági övet, légzsákot) építettünk. A biztonsági berendezések
száma és elhelyezése gépkocsija felszereltségétől függ:
– Hárompontos, tehetetlenségi reteszelő szerkezettel szerelt biztonsági öv minden üléshez.
– Hárompontos, tehetetlenségi reteszelőszerkezettel, és
terheléstől függő előfeszítővel szerelt biztonsági öv a vezető, és az első utas üléséhez(Felszereltségtől függően).
– Vezetőoldali légzsák.
– Első utasoldali légzsák (Felszereltségtől függően).
– Oldallégzsák a vezető és az első utas számára (Felszereltségtől függően).
– A vezető biztonsági övének becsatolására figyelmeztető
rendszer.
– A vezető és az első utas biztonsági övének becsatolására figyelmeztető rendszer(Felszereltségtől függően).
– Frontális ütközés jeladó.
– Oldalütközés jeladók(Felszereltségtől függően).
– Az első utas légzsákját kikapcsoló kapcsoló(Felszereltségtől függően).
Az ütközés erejétől és irányától függően a következő pas�szív biztonsági berendezések lépnek működésbe:

– Gyenge frontális, vagy oldalirányú ütközéskor, a kerék
alacsony akadályba (pl. járdaszegély) ütközésekor, kátyúba futásakor a hárompontos, tehetetlenségi zárószerkezettel szerelt biztonsági öv lezár;
– Közepes erejű frontális, vagy oldalirányú ütközéskor
kiegészítőleg működésbe lép a vezető és az első utas biztonsági övének feszítő szerkezete;
– Erős frontális ütközéskor működésbe lép a vezetőoldali
és az első utasoldali légzsák;
– Erős oldalirányú ütközéskor működésbe lép a vezetőoldali, vagy az első utasoldali oldallégzsák.
FIGYELEM!
A légzsákok, valamint a vezető és az első utas övfeszítői
csak akkor lépnek működésbe, ha a gyújtás be van kapcsolva.
A légzsákok, valamint a vezető és az első utas övfeszítői
akkor is működésbe lépnek, ha az üléseken nem ül senki.
A légzsákok, illetve a vezető- és az utasoldali övfeszítők
működésbe léphetnek hátulról történő ütközés, felborulás, alvázra mért ütés, padkára való felhajtás, kátyúval
való találkozás, magaslatról bekövetkező zuhanás stb.
esetén, amennyiben a gépjármű frontális vagy oldalról
történő ütközéskor fennálló erőhatáshoz hasonló hatásnak van kitéve.
Minden olyan esetben, ami a passzív biztonság berendezés, a kormánymű, a műszerfalba épített rendszerek, és/
vagy ülések javítását, ellenőrzését, cseréjét igényli, forduljon márkakereskedői szakszervizhez.

Ha a gépkocsit kivonatja a forgalomból, kötelezőn fel
kell keresnie a forgalmazó szervizét, ahol a passzív biztonsági berendezéseket kiszerelik a gépkocsiból.

BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

Gépkocsijába hárompontos, tehetetlenségi reteszelő szerkezettel szerelt biztonsági öveket építettünk a vezető és az
utasok számára.
A biztonsági övek hatékonyan védik a vezetőt és az utasokat súlyos közlekedési baleset esetén.
A gépkocsi felszereltségétől függően az első ülések biztonsági öveihez előfeszítőt építhetünk be, melyek ütközéskor
megfeszítik a biztonsági öv hevederét, ezzel csökkentik az
ütközéskor az emberi testre ható tehetetlenségi terhelést,
és növelik a biztonságot baleset bekövetkeztekor. Az övfeszítő attól függetlenül működésbe lép, be volt-e csatolva a
biztonsági öv, vagy sem.
Gépkocsijába a vezető biztonsági övének becsatolására
figyelmeztető rendszert építettünk. A gyújtás bekapcsolásakor – ha a biztonsági övet még nem csatolta be – a műszerfalon kigyullad a „Biztonsági öv” jelzés (lásd a „Kezelőszervek és műszerek” c. fejezetet); ha a gépkocsival
elindul, figyelmeztető hangot is hall. A gépkocsi felszereltségétől függően ugyanez történik, ha az első utas biztonsági öve nincs bekapcsolva.
Amint beül a gépkocsiba, feltétlenül kapcsolja be biztonsági övét. Ne szállítson utasokat anélkül, hogy bekapcsolnák
biztonsági övüket - tartsák be a KRESZ előírásait. Minden
utas – felnőtt és gyerek – saját biztonsági övét használja.
Mielőtt beindítaná a motort, állítsa be a vezető- és utas
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üléseket, valamint a biztonsági öveket védelmük érdekében. Gyermeket váró (terhes) nők is használják a biztonsági övet: az öv medencéjüket tartó ágát a lehető legalacsonyabbra és a legkényelmesebbre állítsák, és ne helyezzék a
vállukon át vezető ágát a hasukra!
Ha a biztonsági öv beszennyeződik, puha, szappanos vizes
szalvétával törölje le. Ne használjon agresszív, dörzsölő hatású anyagot.
Ha a biztonsági övet javítani kell, vagy ki kell cserélni, forduljon márkaszervizekhez.
SZIGORÚAN TILOS:
– az övet önhatalmúlag kiszerelni, szétszerelni, házilag
javítani, lecsatlakoztatni, kikötni a gépkocsi fedélzeti elektronikus rendszeréről;
– az övet házilag kicserélni;
– megváltoztatni a biztonsági öv alkatrészeit (a hevedert
és annak rögzítését);
– az övet magas hőmérséklet hatásának kitenni (például
vasalóval kisimítani, öngyújtóval, vagy izzó cigarettával
megolvasztani, stb.);
– az övet becsatoláskor végállapotáig kihúzni;
– bármilyen tárgyat, eszközt (például ruhacsipeszt, szorítót) alkalmazni az öv lazán tartására; a laza biztonsági öv
ütközés esetén sérülést okozhat;
– az öv átlósan, a válltól a csípő felé futó ágát a karja alatt,
vagy a háta mögött vezetni, a medencéjét tartó ágára ráülni.
– egy övvel több embert bekötni;
– felnőttet ölében ülő gyermekkel együtt bekötni;
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– az övet használni, ha kopott, vagy sérült (kidörzsölődött, beszakadt, repedt és más sérülések esetén);
– baleset után a márkaszervizben végzett ellenőrzés és/
vagy csere nélkül tovább használni;
– másik öv csatjába csatlakoztatni;
– idegen tárgyat helyezni az öv rögzítési pontjához és az
öv hevedere nyílásába;
– az övet más, e kezelési útmutatóban nem szereplő célra
használni.
Ahhoz, hogy az öv diagonális ágát válla magasságához igazítsa (csak az első üléseknél) a (2) magasságszabályzó betétet (lásd a 2. ábrát) húzza abba a legfelső rögzítőfészekbe
(állásba), ahol a heveder felső része nem érinti a nyakát, és
nem nyomja a vállát.
Ha lejjebb akarja húzni a magasságszabályzó betétet,
nyomja meg az (1) billentyűt (lásd a 2. ábrát) és húzza lefelé
a szabályzót. Ha feljebb akarja húzni a szabályzót, nem kell
az (1) billentyűt megnyomnia. Ha a biztonsági öv beállítását befejezte, győződjön meg arról, hogy a szabályzó betét
beugrott-e a rögzítő fészekbe.

A BIZTONSÁGI ÖVEK BECSATOLÁSA

Ha a biztonsági övet be akarja csatolni, fogja meg a csat (2)
nyelvét (1. ábra) és egyenletesen húzza ki a hevedert, majd
illessze a csat nyelvet az (1) zárba és ütközésig (kattanó
hangot hall) tolja be. Ügyeljen arra, hogy a heveder ne csavarodjon meg. Ellenőrizze, hogy a nyelv biztosan rögzült-e
a zárban.
A hátsó ülések biztonsági öveinek becsatolásakor ügyeljen arra, hogy a csatok nyelvét a megfelelő zárba helyezze!

1. ábra: a biztonsági öv becsatolása

A szélső ülések (3) biztonsági övei csatjának nyelvét a (4)
zárba, az középső ülés (5) öve csatjának nyelvét a (6) zárba illessze és ütközésig tolja be. Ha a hevedert kihúzását a
reteszelő szerkezet megakasztja, engedje vissza, és húzza
ki újra.
Ha a biztonsági öv hevedere már a kihúzás kezdetén megakad, ellenőrizze, vízszintes felületen áll-e a gépkocsi (a
reteszelő szerkezet lejtőn, vagy egyik oldalával járdán álló
gépkocsiban lezárhat). Ebben az esetben engedje vissza az
övet, majd óvatosan, lassan húzza ki, és időnként kissé engedje vissza kb. 3-5 cm-t. Ne rángassa az övet, mert a reteszelő szerkezet azonnal lezár!

A BIZTONSÁGI ÖVEK BEÁLLÍTÁSA

Üljön be a gépkocsiba az ülésre és teljesen dőljön hátra a
háttámlára. A biztonsági öv hevedere felső testét rögzítő
ágának a nyaka tövéhez a lehető legközelebb kell futnia, de
ne érje el azt. A medencéjét rögzítő ágnak teljesen fel kell
feküdnie a csípőjére.

A biztonsági öv medencéjét tartó ága nem feküdhet sem felsőtestén, sem a hasán (terhes nőknél a magzaton). Az öv medencéjüket tartó ágát a lehető legalacsonyabbra helyezzék.
A gépkocsiban menet közben ne viseljen bő, vastag és laza
anyagból készült ruhát (nagykabátot, dzsekit, kezeslábast),
és ügyeljen arra, hogy sem alkarja, sem valamilyen tárgy
ne kerüljön teste és a biztonsági öv hevedere közé. A biztonsági öv beállításakor (lásd a (2) ábrát) az öv medencéjét
tartó ágát a lehető legalacsonyabban, combjaihoz a lehető
legközelebb, a mellkasán át vezető (diagonális) ágát a válla
fölött úgy vezesse, hogy az felsőtestére végig felfeküdjön.

2. ábra: a biztonsági öv beállítása

Ahhoz, hogy az öv diagonális ágát válla magasságához igazítsa (csak az első üléseknél) a (2) magasságszabályzó betétet (lásd a 2. ábrát) húzza abba a legfelső rögzítő fészekbe
(állásba), ahol a heveder felső része nem érinti a nyakát, és
nem nyomja a vállát.
Ha lejjebb akarja húzni a magasságszabályzó betétet,
nyomja meg az (1) billentyűt (lásd a 2. ábrát) és húzza lefelé
a szabályzót. Ha feljebb akarja húzni a szabályzót, nem kell
az (1) billentyűt megnyomnia. Ha a biztonsági öv beállítá-
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sát befejezte, győződjön meg arról, hogy a szabályzó betét
beugrott-e a rögzítő fészekbe.

A BIZTONSÁGI ÖV KICSATOLÁSA

A biztonsági öv kicsatolásához nyomja meg a zár piros
gombját. A heveder automatikusan visszahúzódik. A heveder visszahúzódását a csat nyelvét megfogva segítheti.
A gépjárműből történő kiszállás előtt bizonyosodjon meg
róla, hogy a biztonsági öv visszatért a kiinduló helyzetbe,
hogy elkerülje az öv becsípődését az ajtó és a karosszéria
közé. Emiatt ajtózáráskor a biztonsági öv megsérülhet. Előfordulhat, hogy ilyen esetben a biztonsági öv használhatatlanná válik.

LÉGZSÁKOK

Gépkocsijába a vezetőt frontális ütközéstől védő légzsákot
építettünk. Felszereltségtől függően gépkocsijába frontális
ütközéstől védő utasoldali légzsákot, valamint a vezetőt és
az első utast védő oldallégzsákokat is építhetünk. A légzsákok kiegészítik a biztonsági öveket, megnövelik a vezető és
az első utas biztonságát, védik őket a közlekedési balesetek
súlyos következményeitől. A légzsákok erős frontális és oldalütközéskor lépnek működésbe.
A vezetőt frontális ütközés ellen védő légzsákot a kormány
középső paneljába, az első (vezető melletti) utast frontális
ütközés ellen védő légzsákot a műszerfalba, közvetlenül az
első utas ülése elé, a vezetőt és az első utast védő oldallégzsákokat az első ülések háttámlájának oldalsó részébe (karosszéria felé eső része) építettük. A légzsákokat a beépítés
helyén (a kormány középső panelén, a műszerfalon és az
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A vezetőoldali légzsák
beépítési helye

Az utasoldali légzsák
beépítési helye

első ülések külső oldalán) az „AIRBAG” felirat jelzi. Ezen
kívül a műszerfal oldalsó felületén és az utasoldali napellenzőn piktogramok figyelmeztetnek a légzsákra.
Gépkocsijába automatikus légzsák önellenőrző rendszert
építettünk. A rendszer a gépkocsi motorjának beindításakor minden esetben ellenőrzi a légzsákokat, melyről a műszerfalon jelzőfények tájékoztatják (lásd a „Kezelőszervek
és műszerek” fejezetet).
Az ellenőrzés befejeztével (kb. 3 másodperc) a jelzőfény kialszik. Ha a gyújtás bekapcsolásakor az ellenőrző fény nem
gyullad fel, vagy 3 másodperc leteltével tovább világít, ez a
légzsákok hibáját jelzi. Ebben az esetben keresse fel a márkaszervizek valamelyikét.
A légzsákot egy pirotechnikai eszköz hozza működésbe,
amely levegővel tölti meg a szövetzsákot, ami magyarázattal szolgál a durranással járó hangra, illetve a meleg és füst
megjelenésére légzsák kinyílásakor (ami nem jelenti a tűz
kezdetét).
A felfúvódó légzsák bőr- és szemirritációt, valamint belső
sérülést okozhat. Az irritált bőrfelületet szappanos vízzel
mossa le, szemét tiszta folyóvízzel mossa ki. Ha a tünetek
nem szűnnek, menjen orvoshoz.

Ha gépkocsija közúti baleset részese volt, feltétlenül ellenőriztesse a légzsákok működőképességét.
Minden olyan esetben, mely a légzsákok javítását, cseréjét, vagy ellenőrzését igényli, forduljon a márkakereskedői hálózat márkaszervizeihez.
FIGYELEM!
A légzsákok akkor nyújtanak optimális védelmet, ha
helyesen állítja be az üléseket, azok háttámláját és fejtámaszát. Hátát teljesen támassza a háttámlának. Az ülést
annyira tolja hátra, hogy vezetés közben, törzsét (függőlegesen) a háttámlának támasztva lazán kinyújtott karral
kényelmesen elérje a kormányt. A vezető melletti utasülést annyira tolja hátra, és állítsa függőleges helyzetbe az
ülés háttámláját úgy, hogy az ne legyen kényelmetlen. A
biztonsági öveket csatolja be, és állítsa be azokat a vezető
és az utas testmagasságához. Ha rosszul állítja be, és/vagy
nem csatolja be a biztonsági övet, az esetleges ütközéskor működésbe lépő légzsák súlyos, vagy halálos sérülést
okozhat.
TILOS:
– a légzsákot önhatalmúlag kiszerelni, szétszerelni, házilag javítani, lecsatlakoztatni, kikötni a gépkocsi fedélzeti
elektromos rendszeréről;
– a légzsákot, a kormánykereket, az első üléseket és az
utastér rögzítő elemeit házilag kicserélni, és/vagy javítani;
– megváltoztatni a biztonsági rendszer alkatrészeit (a légzsákot és annak rögzítését);

– tárgyak (matricákat, órát, telefon vagy navigációs készülék tartóját stb.) elhelyezése a kormányon, illetve a műszerfalon az első légzsákok helyén tilos.
– idegen tárgyakat (esernyőt, botot, ruhát, stb.) az első
ülés háttámlájára, valamint az első ülés külső széle és a
gépkocsi oldalfala közé az oldallégzsákok működési zónájában;
– bármilyen tárgyat, kisgyermeket, vagy háziállatot kézben tartani;
– az oldallégzsákkal szerelt első ülésre üléshuzatot húzni.
(Csak speciális huzat helyezhető az ülésekre. Kérjen tájékoztatást a forgalmazó képviselőjétől);
– a vezetőnek és az első utasnak a gépkocsi mozgása közben közel hajolni a kormánykerékhez és/vagy a műszerfalhoz. Az első utas ne tegye fel lábát sem a műszerfalra, sem
az ülésre.
– az első ülésen utast szállítani, ha az utasoldali légzsák
ki van kapcsolva (lásd a „Gyermekülések beszerelése” c. fejezetet).
A vezető és az első utas passzív biztonsági rendszerének
működésbe lépésével kapcsolatos helyzetek
A légzsákok egy kiegészítő biztonsági eszközt jelentenek
a biztonsági övvel bekötött gépjárművezető és az első utas
részére. A légzsákok kinyílása az ütközés erejétől és irányától, illetve más tényezőktől függ (a gépjármű sebességétől,
az ütközésben résztvevő másik tárgy sűrűségétől és merevségétől stb.). E tényezők bizonyos kombinációja esetén
az érzékelők elektromos indítójel segítségével működésbe
hozzák (kinyitják) a légzsákokat. A légzsákok működésbe
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lépnek: Erős frontális ütközéskor - frontális légzsákok, erős oldalról történő
ütközéskor – ütközés oldali légzsák:
- az ütközés bizonyos
fokú súlyossága esetén;
- a rajzon nyilakkal és
színnel megjelölt helyeken
kifejtett hatás következtében. Ugyanakkor a légzsákok más vészhelyzetekben is
működésbe léphetnek, ha a gépjármű az erős frontális vagy
oldalról történő ütközéskor keletkező erőhatáshoz hasonló
hatásnak van kitéve.
Példák a vezetőt és az első utast védő passzív biztonsági
rendszer működésbe lépésének eseteire:
– nem rögzített, deformálható akadállyal történő ütközésnél (pld. egy másik gépjárművel): a légzsák csak a nagyobb utazási sebességen a hatásnak kitett zónában lép
működésbe,
– rögzített, nem eldeformálható akadállyal történő ütközésnél (pld. egy másik gépjárművel): a légzsák csak a
nagyobb utazási sebességen a hatásnak kitett zónában lép
működésbe;
– az ábra bemutat néhány esetet, amely a frontális ütközés megfelelő erőssége esetén következik be.
A rendszer nem lép működésbe, ha:
– a gyújtás ki van kapcsolva;
– a frontális, vagy az oldalütközés ereje kicsi;
– a gépkocsi felborul;
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Ütközés járdaszegéllyel,
padkával vagy kemény
tárggyal

Esés vagy rázkódás a
kátyúkon

Kemény landolás vagy esés egy magas útszakaszról

– hátulról, vagy olyan irányból éri ütés a gépkocsit, ami
nem hozza működésbe az érzékelőt, azaz olyan esetben,
amikor a rendszer nem tudja növelni a biztonságot.
Alacsony haladási sebességen előfordulhat, hogy a légzsákok nem lépnek működésbe. A légzsákok működésbe
lépése ilyen esetekben nincsen biztosítva, mivel ez nem
járul hozzá a biztonsági övek áltat biztosított biztonsági
szint növeléséhez.
Előfordulhat, hogy az első légzsákok nem lépnek működésbe oldalról történő ütközéskor, mivel ilyenkor a gép-

járműben tartózkodó utasok az ütközés irányába mozdulnak el, és az első légzsákok működésbe lépése nem járul
hozzá a biztonsági szint növeléséhez. Ugyanakkor az oldallégzsákok a haladási sebesség, az ütközés intenzitása
és szöge függvényében működésbe léphetnek.
Bizonyos szögben bekövetkező ütközés esetén a gépjárműben utazó utasok az ütközés irányába mozdulnak el.
Amennyiben a légzsákok nem biztosítanak kiegészítő védelmet ebben az irányban, az ütközésérzékelők nem hozzák működésbe a légzsákokat.
Előfordulhat, hogy a
gépjármű egy másik,
magasabb padlózattal
rendelkező gépjármű
alá kerül. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy
a légzsákok nem nyílnak ki, mivel az ütközésérzékelő által regisztrált lassulás ilyenkor
viszonylag csekély.
Előfordulhat, hogy a
légzsákok nem lépnek
működésbe olyan tárgyakkal bekövetkezett
frontális
ütközéskor,
mint oszlop vagy fa, mivel a koncentrált ütközőerő iránya
a karosszéria erősítő elemein kívül helyezkedik el. Ebben
az esetben előfordulhat, hogy az érzékelők által regisztrált
ütközés ereje nem éri el a légzsákok kinyitásához szükséges szintet.

A karosszéria ütközéskor bekövetkezett károsodásának
mértéke (vagy a komoly károk hiánya) nem tekinthető
mérvadó mutatójának a passzív biztonsági rendszer megfelelő vagy nem megfelelő működésének. Bizonyos esetekben a karosszériában bekövetkezett jelentős deformálódás
azt jelzi, hogy az ütközés energiájának nagyobb részét az
eldeformált karosszéria részei nyelték el. Ebben az esetben
előfordulhat, hogy a gépjármű nem lépte túl a lassulás határértékét, amelyre az érzékelők be vannak programozva és
amely működésbe hozza a légzsákokat. Más esetekben, amikor a becsapódás a gépjármű szilárdabb részét érte (például,
az alvázát) és jelentősebb lassulással járt, a karosszéria nem
sérül meg, de a légzsákok kinyílnak.
A légzsák működésbe lépése a vezető látását gyakorlatilag
nem korlátozza, mivel csak nagyon rövid időre töltődik fel,
és gyorsan le is ereszt.
A légzsákok akkor nyújtanak optimális védelmet, ha helyesen állítja be az üléseket, azok háttámláját és fejtámaszát.
Hátát teljesen támassza a háttámlának. Az ülést annyira tolja hátra, hogy vezetés közben törzsét (függőlegesen) a háttámlának támasztva lazán kinyújtott karral kényelmesen
elérje a kormányt. A vezető melletti utasülést annyira tolja
hátra, és állítsa függőleges helyzetbe az ülés háttámláját
úgy, hogy az ne legyen kényelmetlen. A biztonsági öveket
csatolja be, és állítsa be azokat a vezető és az utas testmagasságához. Ha rosszul állítja be, és/vagy nem csatolja be
a biztonsági övet, a gépkocsi ütközésekor működésbe lépő
légzsák súlyos, vagy halálos sérülést okozhat.
Ha helytelen testtartással ül, a kinyíló légzsák súlyos, akár
halálos sérülést is okoz-hat. A légzsákot egy piropatron
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gázzal tölti fel. A gépkocsivezető és az első utas passzív
biztonsági rendszere egyszer használható. Elműködés után
a vezérlőegységet, a légzsák elemeit és az előfeszítővel szerelt biztonsági övet a márkakereskedői hálózat szakszerviz
valamelyikében ki kell cseréltetnie.
FIGYELEM!
1. A felfúvódó légzsák nem helyettesíti a biztonsági
övet, csupán kiegészíti azt; ezért a biztonsági övet mindig
kapcsolja be. Ha nem használja a biztonság övet, közlekedési baleset bekövetkeztekor sokkal súlyosabb sérülés
veszélyének teszi ki magát, akár ki is repülhet a gépkocsiból, ami halálos következménnyel is járhat. A biztonsági
öv a sokkal biztonságosabb ülő helyzetben tartja, melyben a légzsák hatékonyan megnöveli az Ön védettségét.
2. Soha ne erősítsen semmilyen idegen tárgyat sem a
kormánykerékre, sem a műszerfalra, mivel ezek a légzsák
működésbe lépésekor sérülést okozhatnak. Ugyanez a
veszély áll fenn, ha a gépkocsi mozgása közben a vezető,
vagy az utas pipázik, vagy a mobiltelefont használja.
3. A gépkocsi vezetése közben ne helyezze sem alkarját,
sem tenyerét a légzsák panelre.
4. A gépkocsi mozgása közben az első ülésen ülő utas
ne helyezzen a műszerfalra, és ne tartson kezében / karjaiban semmilyen olyan tárgyat, mely a légzsák működésbe lépésekor sérülést okozhat. Ugyancsak ne helyezze lábát a műszerfalra vagy az ülésre, mivel a légzsák
működésbe lépésekor súlyosan megsérülhet. Azt javasoljuk, hogy az utas mindig úgy üljön, hogy testrészei
(végtagjai és feje, stb.) mindig elegendő távolságban
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legyenek a műszerfaltól. Ha gyermeket szállított, amint
kiveszi a gyermekülést az első ülésről, azonnal kapcsolja be az utasoldali légzsákot.
5. Az első ülésre a menetiránynak háttal csak akkor szerelhető be gyermekülés, ha az utasoldali légzsákot kikapcsolta!
6. A gépkocsi motorjának beindítása után a légzsák ellenőrző fényének 3-4 másodpercig kell jeleznie; ha nem
alszik ki, ez azt jelenti, hogy a légzsák vezérlője hibás,
és frontális, vagy oldalütközés esetén működése nem
garantált.
7. Önhatalmúlag ne próbálkozzon a passzív biztonsági
berendezések javításával. Bármilyen beavatkozást csak a
márkaszervizek erre kiképzett szakemberei végezhetnek!
8. Közvetlenül a légzsák működésbelépése után annak
néhány alkatrésze nagyon forró lehet. Azért, hogy az égési sérülést elkerülje, ne érintse meg a forró alkatrészeket.
9. Az irritált bőrfelületet szappanos vízzel mossa le, szemét tiszta folyóvízzel mossa ki. Ha a tünetek nem szűnnek, menjen orvoshoz.
10. Ha a gépkocsit kivonatja a forgalomból, keresse fel a
márkaszerviz valamelyikét, ahol a passzív biztonsági berendezéseket kiszerelik a gépkocsiból.
Figyelmeztetés
Az oldallégzsák kiegészítő védelmet nyújt a gépkocsi vezetője és az első utas számára, oldalütközés esetén, ha a
biztonsági övüket becsatolták!
Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat az első ülések
külső széle és az első ajtó kárpitja / burkolata közé!

Ne húzzon az oldallégzsákkal szerelt vezető- és első
utasülésre semmilyen üléshuzatot!
Ne helyezzen, és ne erősítsen semmilyen idegen tárgyat a kartámlákra!
Ha bekapcsolta a gyújtást,
az oldallégzsákok nem
szándékolt működésének
elkerülése érdekében ne
ütögesse a középső (B) oszlop azon részét, ahol az oldallégzsák ütközésérzékelőjét elhelyeztük.
A passzív biztonsági rendszerbe történő bármilyen beavatkozás működési hibához és súlyos sérüléshez vezethet!
Felszereltségtől függően a gépkocsi utasoldali első légzsákja
kikapcsolható. Ha kikapcsolta
ezt a légzsákot, akkor az első
ülésre e célra készült speciális
gyermekülés rögzíthető. Ha
a légzsák be van kapcsolva
és működésbe lép, gyermeke
súlyos sérülését okozhatja! A
légzsák kapcsolója a műszerfal
jobb oldalán található és csak akkor fér hozzá, ha gépko-

csi áll és az utasoldali első
ajtót kinyitja. (lásd a „Műszerfal” c. fejezetet).
A légzsák kikapcsolásához nyomja be a kapcsoló
gombját (lásd az ábrát), és
fordítsa el „OFF”, állásba,
bekapcsolásához
vissza
„ON” állásba.
A kapcsoló állását az utastér-világítás panelen a világító „Utasoldali frontális
légzsák kikapcsolva” (Отключена подушка безопасности
переднего пассажира») felirat jelzi (lásd a „Az utastér világítása” c. fejezetet). A gyermekülés utasoldali első ülésre
bekapcsolt légzsáknál történő behelyezésének tilalmára vonatkozó figyelmeztető táblát az utasoldali napellenzőn, valamint a műszerfal jobb oldalán helyeztük el.
FIGYELEM!
Mindig kapcsolja ki az utasoldali első ülés légzsákját, ha
gyermekét az első ülésen a menetiránynak háttal elhelyezve
e célra készült gyermekhordozóban / ülésben szállítja.
A gyermekhordozó /ülés kiszerelése után azonnal kapcsolja be az utasoldali első
ülés frontális légzsákját!

Az utasoldali légzsák kapcsolója
(egyes változatoknál)
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A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE

Gépkocsijában a gyermeküléseket a felnőttek bekötésére
használt szabványos biztonsági övvel rögzítse.
Gyermekek a gépkocsiban csak az ECE R44/04 irányelv követelményeinek megfelelő gyermekhordozóban és gyermekülésben szállíthatók.
A gépkocsijában használni kívánt gyermekvédelmi eszközöket a következő táblázat alapján választhatja ki. A gyermekvédelmi eszközöket a gyermekülést gyártó útmutatójában leírtak szerint használja.
Figyelmeztetés
Tilos a gépkocsi bekapcsolt légzsákkal védett jobb oldali
első ülésén a menetiránynak háttal behelyezett gyermekülésben gyermeket szállítani.
Tilos a gyermeket a mozgó gépkocsiban ölben (karjaiban) tartani.
Gyermekét 12 éves koráig a legbiztonságosabban a hátsó
ülésen, korának és testtömegének (testsúlyának) megfelelő gyermekülésben szállíthatja.
Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a gépkocsiban!
ISOFIX gyermekvédelmi rendszer
Gépkocsijának két hátsó oldalsó ülését láttuk el az ISOFIX
gyermekvédelmi rendszer rögzítési pontjaival (elemeivel).E rögzítő pontokhoz az ECE R44/04 követelményeinek
megfelelő ISOFIX gyermekülések rögzíthetők.
Az ISOFIX rögzítőrendszer két alsó, valamint egy, a biztosító heveder részére szolgáló felső rögzítőcsapból áll.
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Az alsó ISOFIX rögzítőcsapok, melyekbe az ISOFIX
gyermekülés rögzítő sínjei kapcsolódnak,a hátsó üléssor
alapjához csatlakoznak és kör alakú piktogramok jelölik
azokat. Mielőtt a gyermekülés rögzítősínjeit az ISOFIX
rögzítőpontokhoz csatlakoztatja, tegye szabaddá azok helyét: húzza félre a biztonsági övek zárját. A felső ISOFIX
biztonsági heveder rögzítőcsapok a hátsó üléstámla csomagtér felőli oldalán,a két szélső ülés középvonalában
helyezkednek el. A felső biztonsági hevedert csatlakoztatása után az ISOFIX gyermekülés gyártójának útmutatója
szerint húzza szorosra.
Az ISOFIX gyermekülés kiválasztása előtt tanulmányozza az 1. számú „Az ISOFIX gyermekülés elhelyezése a
gépkocsiban” című táblázatot. Az ISOFIX gyermekülés
csak akkor helyezhető el gépkocsijában, ha az megfelel az
ECE R44/04 irányelv követelményeinek.
Figyelmeztetés
Ügyeljen arra, hogy az ISOFIX rögzítősínjei ne károsítsák
a hátsó ülések biztonsági övének hevederét.
Az ISOFIX gyermekvédelmi rendszert a gyártó útmutatójában leírtak szerint használja.

A gyermekülés megengedett elhelyezése
A gyermek
testtömege

A gyermekülés fajtája

A gépkocsi ülése
Első utasülés

Hátsó utasülés

Légzsák
nélküli

Légzsákkal
ellátott

Bármelyik
szélső

Középső

<10 kg

Keresztben elhelyezhető bébihordozó

Х

X

U

Х

<13 kg

A haladási iránynak háttal behelyezhető

U

X

U

Х

9-18 kg

A haladási iránynak háttal behelyezhető

U

X

U

X

A haladási irányba nézve behelyezhető

U

UF

U

UF

15-25 kg

A haladási irányba nézve behelyezhető

U

UF

U

UF

22-36 kg

A haladási irányba nézve behelyezhető

U

UF

U

UF

A gyermekülés fajtája:
U – univerzális gyermekülés a haladási iránynak háttal, vagy a haladási irányba nézve elhelyezve
UF – univerzális gyermekülés a haladási irányba nézve elhelyezve
X – nem helyezhető el
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Az ISOFIX gyermekbiztonsági rendszer elhelyezése a gépkocsiban
1. táblázat

A gyermek
testtömege

„0”
10 kg-ig

”0+”
13 kg-ig

„I”
9-18 kg

Az ISOFIX rögzítőrendszer elhelyezése a gépkocsiban
Az ISOFIX szerinti méretosztály

Jobb oldali
hátsó ülés

Középső hátsó
ülés

Bal oldali hátsó
ülés

F (Keresztben elhelyezett hordozó )

Х

Х

Х

G (Keresztben elhelyezett hordozó)

Х

Х

Х

E(A haladási iránynak háttal elhelyezve)

IL(1)

X

IL(1)

E(A haladási iránynak háttal elhelyezve)

IL(1)

X

IL(1)

D(A haladási iránynak háttal elhelyezve)

Х

Х

Х

C(A haladási iránynak háttal elhelyezve)

Х

Х

Х

D(A haladási iránynak háttal elhelyezve)

Х

Х

Х

C(A haladási iránynak háttal elhelyezve)

Х

Х

Х

B(A haladási irányba nézve elhelyezve)

IUF

Х

IUF

B1 (A haladási irányba nézve elhelyezve

IUF

Х

IUF

A(A haladási irányba nézve elhelyezve)

IUF

Х

IUF

IUF – a hely megfelel az ISOFIX adott testtömegosztályú „univerzális” gyermekbiztonsági rendszerének elhelyezésére.
Х – a hely NEM felel MEG az ISOFIX adott testtömegosztályú „univerzális” gyermekbiztonsági rendszerének elhelyezésére.
IL – a hely megfelel az ISOFIX adott testtömegosztályú „féluniverzális” gyermekbiztonsági rendszerének elhelyezésére.
(1) – az ISOFIX adott testtömegosztályú gyermeküléseként a „Britax Romer Baby Safe” gyermekülést ajánljuk.
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A MŰSZERFAL
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KEZELŐSZERVEK ÉS MŰSZEREK

1 – csomagtér zár elektromos működtető kapcsolója (egyes változatoknál);
A csomagtartó fedelét a gombot megnyomva nyithatja ki. Tartsa a gombot
benyomva kb. 1 (egy) másodpercig.
2 – elektromos fényszóró állító kapcsoló;
A fényszóró állító kapcsoló csak járó
motor és bekapcsolt tompított vagy reflektor fényszórók mellett működik és
a fényszórók világítási szögének kézi
beállítására szolgálnak a gépjármű terhelésétől függően.
Amennyiben a gépjármű nem szállít
nehéz terhet és utasokat, állítsa be a 0
kapcsolóállást.
Amennyiben a teher súlya és az utasok
száma változik, a fényszóró fénycsóvái az átlagosnál feljebb irányulnak és ebben az esetben a
fényszórók elvakíthatják a szembe haladó gépjárművek vezetőit, főleg a dombos útszakaszokon történő haladáskor.
A fényszóró fénycsóváinak megfelelő világítási szögének
kiválasztásához, fordítsa el a kapcsolót a megfelelő állásba. Minél nagyobb a kapcsolón feltüntetett szám, annál
nagyobb a fénysugár dőlésszöge. Válassza ki a kapcsoló
állását a lent látható táblázat alapján.
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A gépjármű terhelési
fokozatok
Csak a gépjárművezető, nincsen további
rakomány
A gépjárművezető és
az utas első ülésen,
nincsen további
rakomány
A gépjárművezető és
4 utas, nincsen további rakomány
A gépjárművezető, 4
utas és a rakomány a
csomagtérben 50 kg
súlyhatárig
Csak a gépjárművezető és a rakomány a
csomagtérben 100 kg
súlyhatásig

A fényszóró állító kapcsoló pozíciója
LADA Vesta SE
LADA Vesta
gépjárművek
SW, SW Cross
esetén
gépjárművek esetén
0

0

0

0

1

0,5 (közbenső pont
0 és 1 között)

1

1

1

1

Amennyiben a skálán feltüntetett értékeken (1,5-től 3-ig)
kívül eső állást választ a fényszóró állító kapcsolónak, előfordulhat, hogy a jobb és bal oldali tompított fényszóró
más-más dőlésszögben fog világítani (ami nem tekinthető
hibának), illetve jelentősen csökken az úttest megvilágítottsága.
3 – központi ajtózár reteszelő kapcsoló;
4 – ESC be- és kikapcsoló (lásd az „Elektronikus menetstabilizáló rendszer” című fejezetet);

5 – szélvédő fűtés;
Egyes változatoknál a LADA gépjárművekbe szélvédő
fűtés került beépítésre. A szélvédő fűtés bekapcsolásához
nyomja meg a műszerfalon található vezérlőt
gombját.
A kapcsoló gombon található jelzőfény világítani fog a fűtés működésének egész ideje alatt. A fűtés kikapcsolásához
ismételten nyomja meg a kapcsolót vagy állítsa le a motort,
ilyenkor a jelzőfény kialszik.
6 – vészvillogó be- és kikapcsoló;
A vészvillogó bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolót; a
kapcsoló ismételt megnyomására a vészvillogó kikapcsol.
A vészvillogó bekapcsolásakor minden irányjelző fény
(lámpa) villog. A villogó irányjelző lámpák azt jelzik, hogy
az adott időben a jármű a közlekedésben résztvevő többi
jármű részére veszélyt jelent. A vészvillogó a gyújtáskapcsoló minden állásában működik.
7 – utasoldali légzsák ki- és bekapcsoló;
8 – első ülésfűtés kapcsoló (felszereltségtől függően), lásd az
„Ülések” c. fejezetet);
9 – kézifék kar (lásd a „Fékezés és megállás” c. fejezetet).

A MŰSZEREK ÉS JELZŐFÉNYEK (LÁMPÁK)

A műszerek és jelzőfények elhelyezkedése:
1 – Fordulatszámmérő. A motor főtengelyének fordulatszámát mutatja (x 1000 fordulat/perc).Ha a mutató a vörös
színű számtartományban áll, ez azt jelenti, hogy a motor
fordulatszáma túl magas. Annak érdekében, hogy a túl magas fordulatszám következtében a motor nem károsodjon,
a motorvezérlő elektronika korlátozza a motor fordulatszá-

mát. Ha a motor fordulatszáma meghaladja a 6200 fordulat/
perc értéket, a motorvezérlő korlátozza a befecskendezendő üzemanyag mennyiségét. Ez nem befolyásolja károsan
sem a motor működését, sem a gépkocsi mozgását. Amint a
motor fordulatszáma lecsökken,a motor újra kap megfelelő
mennyiségű üzemanyagot. Ugyanígy ügyeljen arra, hogy a
motor fordulatszáma sem üresjáratban, sem menet közben
ne csökkenjen 800 fordulat/perc alá.
FIGYELEM!
Ne üzemeltesse a motort 6200 fordulat/perc feletti és
800 fordulat/perc alatti fordulatszámon.
2–
„Fékpedál benyomva” (lásd az „A gépkocsi használata” c. fejezetet);
3–
„A biztonsági öv nincs becsatolva” (lásd az „A légzsákok” c. fejezetet);
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4–
„Légzsák hiba” (lásd az „A légzsákok” c. fejezetet);
5 – tartalék.
6–
„Kézifék behúzva” (lásd az „A gépkocsi vezetése”
és a „Fékezés és megállás” c. fejezeteket);
7–
„Csomagtartó nyitva” (lásd az „A kocsiszekrény és
az utastér” c. fejezetet);
8–
„Motorháztető nyitva” (lásd az „A kocsiszekrény
és az utastér” c. fejezetet);
9 – sebességmérő (km. óra), a gépkocsi sebességét mutatja
km/h-ban;
10 –
„Vészjelzés” (lásd a „Kezelőszervek és műszerek”
c. fejezetet);
11 –
„Nyitott ajtók” (lásd az „A kocsiszekrény és az
utastér” c. fejezetet);
12 –
„Tempomat” (lásd az „A gépkocsi használata” c.
fejezetet);
13 –
„Sebességhatároló”(lásd az „A gépkocsi használata” c. fejezetet);
14 –
„Hűtőfolyadék hőmérséklet” mutató és kijelző
(lásd az „A motor túlmelegedése” c. részt). Ne használja a
gépkocsit hibás hőmérséklet kijelzővel. Ha a hűtőfolyadék
hőmérséklete meghaladja az üzemi hőmérsékletet (magasabb, mint 115 °С), ezt a kijelző folyamatos vörös fénnyel,
ezen kívül rövid ideig zümmögő hanggal is jelzi. Álljon
meg a gépkocsival, de ne állítsa le a motort; hagyja alapjáraton kissé hűlni, és csak ezután állítsa le.
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FIGYELEM!
Ne használja a gépkocsit túlmelegedett motorral. Szállítsa be a gépkocsit a márkaszervizbe, ahol megállapítják,
és meg is szüntetik a túlmelegedés okát.
15 – tartalék.
16 –
„Helyzetjelző fények”(lásd a „Kezelőszervek és
műszerek” c. fejezetet);
17 –
„Tompított fényszóró” (lásd a „Kezelőszervek és
műszerek” c. fejezetet);
18 –
„Országúti fényszóró / távfény” (lásd a „Kezelőszervek és műszerek” c. fejezetet);
19 –
„Első ködfényszóró”(lásd a „Kezelőszervek és műszerek” c. fejezetet);
20 –
„Hátsó ködlámpa”(lásd a „Kezelőszervek és műszerek” c. fejezetet);
21 –
„ESC bekapcsolva” (lásd a „Vezetéstámogató rendszer” c. fejezetet);
22 –
„ESC kikapcsolva” (lásd a „Vezetéstámogató rendszer” c. fejezetet);
23 –
„Üzemanyagszint” (lásd az „A gépkocsi használata” c. fejezetet);
24 –
„Még rendelkezésre álló (tartalék) üzemanyag”
(lásd az „A gépkocsi használata” c. fejezetet);
25 – folyadékkristályos kijelző (leírását lásd a folytatásban);
26 –
”Jobb oldali irányjelző” (lásd a „Kezelőszervek és
műszerek” c. fejezetet);
27 – „Bal oldali irányjelző” jelzőfény (ld. „Kezelőszervek
és műszerek” fejezet), Amennyiben valamelyik irányjelző
lámpa a gépjármű jobb vagy bal oldalán kiég, a megfelelő

irányjelző jelzőfénye gyorsabb villogási számmal fog működni a megszokottól, ezzel jelezve, hogy izzó cserére van
szükség.
28 –
„Hibás a blokkolásgátló ABS” (lásd a „Vezetéstámogató rendszer” c. fejezetet);
29 –
„Akkumulátor” (lásd az „A gépkocsi használata”
c. fejezetet);
30 –
„Veszélyes abroncsnyomás-csökkenés” (lásd az „A
gépkocsi használata” c. fejezetet);
31 –
„Hiba az erőátviteli rendszerben” (lásd az „A gépkocsi használata” c. fejezetet);
32 –
„Motorhiba” (lásd az „A gépkocsi használata” c.
fejezetet);
33 –
„Elektromechanikus kormányrásegítő” (lásd az
„A gépkocsi használata” c. fejezetet);
34 –
„Alacsony olajnyomás” (Vörös színű; kigyullad,
ha bekapcsolta gyújtást, és kialszik, ha a motor beindult.
Ha járó motornál is világít és zümmögő hang is hallatszik,
akkor a motor kenőrendszerében alacsony az olajnyomás).
Műszercsoport (egyes változatoknál)
Egyes változatoknál a műszercsoportba az alábbi műszerek tartoznak:
1 – fordulatszámmérő. A motor főtengelyének fordulatszámát méri (х1000 fordulat/perc). A fordulatszámmérő piros
mezeje a motor főtengelyének kritikus forgási fordulatszámára figyelmeztet. A motor meghibásodásának elkerülése érdekében a főtengely fordulatszámát a motorvezérlő
rendszer programja korlátozza. A 6200 fordulat/perc for-

dulatszám elérése esetén az üzemanyag ellátást a rendszer
korlátozni fogja. Az ilyenkor fellépő motorteljesítmény csökkenés és menet közben érezhető rángatások nem számítanak
működési hibának. A fordulatszám csökkentésével helyreáll az üzemanyag ellátás. Ezenkívül, ügyeljen arra, hogy a
főtengely forgási sebessége elinduláskor és utazás során ne
süllyedjen 800 fordulat/perc alá.
FIGYELEM!
Tilos a motor működtetése veszélyes üzemmódban (6200
fordulat/perc fordulat felett és 800 fordulat/perc fordulat
alatt).
2–
„Nyomja meg a fékpedált” jelzőfény (ld. „Útmutató
a robotizált sebességváltó (AMT) használatához” fejezet).
3–
„Motorhiba” jelzőfény (ld. „Benzinbefecskendezővel szerelt motor üzemeltetési sajátosságai” fejezet),
4–
„Alacsony olajnyomás” jelzőfény.
Két másodpercig (vagy motorindításig) világít piros fén�nyel gyújtáskapcsoló bekapcsolásakor. Járó motornál a világító jelzőfény és a szaggatott hangjelzés az alacsony nyomásra figyelmeztet a motor kenőrendszerében.
5 – sebességmérő, jelzi a gépjármű haladási sebességét
(km/h).
6 –
„Légzsákrendszer meghibásodása” jelzőfény (ld.
„Légzsákok” fejezet),
7–
„Csomagtér ajtó nyitva” jelzőfény.
8–
„Motorháztető nyitva” jelzőfény.
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9–
„Vészjelzés” (ld. „Kezelőszervek és műszerek” fejezet);
10 –
„Ajtók nyitva” jelzőfény;
11 –
„Sebességtartó automatika” jelzőfény (ld. „Gépkocsi használata” fejezet);
12 –
„Sebességkorlátozó automatika” jelzőfény (ld.
„Gépkocsi használata” fejezet);
13 –
„Veszélyes abroncsnyomás csökkenés” jelzőfény
(ld. „Gépkocsi használata” fejezet);
14 –
„Elektromechanikus kormányrásegítő” jelzőfény
(ld. „Gépkocsi használata” fejezet);
15 – hűtőfolyadék hőmérséklet kijelző. A hűtőfolyadék
megfelelő hőmérséklete esetén a kijelző mutatója a skála
közepén helyezkedik el. A motor felmelegedéséig, illetve
megnövekedett motorhőmérséklet esetén a mutató az aktuális értéket mutat (egyes esetekben mindig az aktuális értéket mutat). A hűtőfolyadék hőmérsékletének üzemi érték
fölé emelkedése esetén (a kijelző mutatója a piros mezőre
mutat) rövid időre bekapcsol a hangjelzés. Kerülje el a motor működtetését túlmelegedés esetén.
FIGYELEM!
Tilos használni a gépjárművet túlmelegedett motorral. A
gépjárművet el kell juttatni a kereskedőhöz, márkaszervizbe, aki megállapítja és elhárítja a motor túlmelegedésének okát.
16 –
„Akkumulátor” jelzőfény (ld. „Gépkocsi használata” fejezet);
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„Hiba az erőátviteli rendszerben” jelzőfény
17 –
(ld. „Gépkocsi használata” fejezet);
18 –
„Helyzetjelző lámpák” jelzőfény;
19 –
„Tompított fényszóró” jelzőfény;
20 –
„Reflektor fényszóró” jelzőfény;
21 –
„Első ködlámpa” jelzőfény;
22 –
„Hátsó ködlámpa” jelzőfény;
23 –
„ESC” jelzőfény (ld. „Korrekciós és támogató rendszer vezetés közben” fejezet);
24 –
„ESC OFF” jelzőfény (ld. „Korrekciós és támogató
rendszer vezetés közben” fejezet);
25 –
Üzemanyagszint-jelző (ld. „Gépkocsi használata”
fejezet);
26 –
„Üzemanyag tartalék” jelzőfény (ld. „Gépkocsi
használata” fejezet);
27 –
„Jobb oldali irányjelző” jelzőfény (ld. „Kezelőszervek és műszerek” fejezet);
28 – folyadékkristályos kijelző (ld. Leírás lejjebb);
29 – „Bal oldali irányjelző” jelzőfény (ld. „Kezelőszervek
és műszerek” fejezet);
30 –
„Fékhiba” jelzőfény (ld. „A gépkocsi vezetése”,
„Fékezés és megállás” fejezetek);
31 –
„ABS blokkolásgátló fékrendszer hiba” jelzőfény
(ld. „Korrekciós és támogató rendszer vezetés közben” fejezet);
32 –
„A biztonsági öv nincsen rögzítve” jelzőfény (ld.
„Légzsákrendszer” fejezet);
33 –
„A vezető oldali biztonsági öv nincsen rögzítve”
jelzőfény (ld. „Légzsákrendszer” fejezet).

A kijelzőpanel és a jelzések
A folyadékkristályos kijelzőn
megjelenő jelzések

A folyadékkristályos kijelző
A folyadékkristályos kijelzőn
mutatott érték
legkisebb
legnagyobb

A folyadékkristályos kijelzőn
megjelenő jelzések

Összes megtett távolság
(km-ben)

Az aktuális úton felhasznált
üzemanyag l-ben

Napi megtett távolság
(km-ben)

Még megtehető út km-ben

Idő (óra, perc, másodperc)

A robotizált sebességváltó
üzemmódja és a kapcsolt
sebességfokozat

Az úton töltött idő (óra, perc)

Külső hőmérséklet°С

Átlagsebesség, km/h

A sebességhatárolón
beállított érték kijelzése
A tempomaton
(CruiseControl) beállított
érték kijelzése
Sebességváltást jelző
hangjelzés be- és
kikapcsolása

Ajánlott sebességfokozat
Akkumulátor feszültsége, V
Pillanatnyi üzemanyag
fogyasztás l/100 km
Átlagos üzemanyag
fogyasztás, l/100 km

A folyadékkristályos kijelzőn
mutatott érték
legkisebb
legnagyobb

R; N; А1; А2; АЗ; А4; А5;
М1; М2; М3; М4; М5;

________
* Amennyiben a környezeti hőmérséklet érzékelőt nem ér megfelelő
légáramlat (parkolóban, araszoláskor stb.) a mért hőmérséklet eltérhet a
valódi hőmérséklettől.
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A fedélzeti számítógép
A folyadékkristályos kijelzőn kijelzett értékek sorrendje
Megjegyzések a kezelési algoritmushoz:
- „röviden” – 1,5 másodpercnél rövidebb ideig tartó
megnyomás, a kioldó működésbe lép.
- „hosszan” – 1,5 másodpercnél hosszabb ideig tartó
megnyomás, a kioldó egy idő elteltével lép működésbe.
- sárga szín – mező villog.
- az útvonal paramétereinek nullázásakor (3d pont) a következő paraméterek lenullázódnak: átlagfogyasztás, felhasznált üzemanyag, utazási idő, átlagsebesség.
1. A fedélzeti számítógép funkcióinak kiválasztása (a ñ
és ò gombok megnyomásával történik a jobb oldali kormányoszlop kapcsolón.

Pillanatnyi üzemanyag fogyasztás

vagy (ha>20km/h)
Átlagfogyasztás az úton

Az úton elfogyasztott üzemanyag

Fedélzeti feszültség.
Az úton eltelt idő

Még megtehető út.
Átlagsebesség
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2. A kilométerszámláló és az óra/hőmérséklet funkció
kiválasztása (a jobb oldali kormányoszlop kapcsolón található ñ és ò gombok egyidejű megnyomásával történik).

Összes megtett út és idő

Összes megtett út és idő

Összes megtett út és a külső hőmérséklet

Az aktuálisan megtett út és a külső hőmérséklet

Az aktuálisan megtett út és idő
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3. Belépés az értékek beállítása menübe; értékek kiválasztása. Kiinduló állás

a) fedélzeti számítógép funkciója, kilométeróra, óra-átlagsebesség stb.

hosszan

röviden

b) a megtett napi távolságszámláló
lenullázása mód

a megtett napi távolság lenullázása

hosszan

kilépés a megjelenítés módba

röviden

röviden
c) időszinkronizálás be-/kikapcsolása mód időszinkronizálás be-/kikapcsolása mód kilépés a megjelenítés módba

hosszan

röviden
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röviden

röviden

röviden

d_1) Időzóna beállítás mód
továbbiakban ld. 3.2 Időzóna beállítás

vagy (d_2) időbeállítás mód
továbbiakban ld. 3.1 Időbeállítás

röviden

röviden
(e) Útvonal paramétereinek nullázása
mód

hosszan

Útvonal paramétereinek
nullázása

Kilépés a megjelenítés módba

röviden

röviden
(f) Sebességváltás hangos támogatása
be-/kikapcsolása mód

hosszan

röviden

Sebességváltás hangos támogatása
be- vagy kikapcsolása

Kilépés a megjelenítés módba

röviden

röviden
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(h) TPMS kalibrálás (választható)

villog 5 másodpercig
(Kalibrációs művelet megerősítése)

hosszan
röviden
(b) a megtett napi távolságszámláló lenullázása mód
(és tovább az ismétlődő funkciók mentén)
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röviden

Kilépés a megjelenítés módba

3.1 Az idő beállítása (csak az aktív időszinkronizálás
funkció „UTC SYNC OFF” esetén érvényes)
a) Kiinduló helyzet az idő
beállításához
(belépés –lásd a 3.1 (a-e) pontot)

3.2. Időzóna beállítása (csak az aktív időszinkronizálás
funkció „UTC SYNC ON” esetén érvényes)

b) Első számjegy (óra) beállítása
(a) Az időzóna beállítás kezdő módja
(belépés - ld. a 3a-3d pontok)
röviden nyomja meg az értéket ñ vagy ò

hosszan ñ ↓

hosszan ñ ↓

c) Második számjegy (óra) beállítása d) Első számjegy (perc) beállítása

röviden nyomja meg az értéket ñ vagy ò

hosszan ñ ↓

hosszan ñ ↓

(b) Időzóna beállítási mód

röviden nyomja meg az értéket ñ vagy ò

hosszan ñ ↓

e) Második számjegy (perc) beállítása a) Kiinduló helyzet az idő beállításához.

röviden nyomja meg az értéket ñ vagy ò

hosszan

röviden nyomja meg az értéket ñ vagy ò

röviden ò ↓

Kilépés a kijelző üzemmódból Az idő beállítása menüpontból tör-

a megadott érték
módosítása: röviden - vagy

hosszan
(a) Kilépés az időzóna beállítás kezdő módjába
(új időzóna érték megadása)

ténő kilépéskor a perc beállítása nullára áll vissza (visszaugrik kerekítés
nélkül).
Ha 60 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, a program automatikusan kilép az idő beállítása
menüből. (a 3.1 pont bármelyik ((a) – (d)) menüpontjából)
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4. A „Sebességtartó automatika” vagy a „Sebességkorlátozó automatika” funkció beállításainak megjelenítési
módja.

Egyes változatoknál a gépjárműbe módosított mutató dizájnnal és LED-es jelzőfényekkel rendelkező műszercsoport került beépítésre.

A „Sebességtartó automatika” vagy a „Sebességkorlátozó
automatika” sebesség megjelenítése funkció automatikusan kapcsol be a „Sebességtartó automatika” vagy a „Sebességkorlátozó automatika” funkció bekapcsolásakor,
azonban ilyenkor a külső hőmérséklet és az idő (2 pont),
valamint a paraméterbeállító funkció (3 pont) nem érhetők
el.
(a) A Sebességkorlátozó automatika funkció kijelzése

Sebességváltást támogató funkció (egyes változatoknál)

(b) A Sebességtartó automatika funkció kijelzése

Általános megjegyzés:
– „röviden”–kevesebb, mint 1,5 másodperc a felengedésig.
– „hosszan”–több, mint 1,5 másodperc a felengedésig.
– sárga fény–a LED villog (frekvencia 1 Hz).
– a megtett út adatainak nullázásakor (3 (e) pont)a következő adatok törlődnek (lenullázódnak): átlagos üzemanyagfogyasztás, a felhasznált üzemanyag mennyisége, a
menetidő, és az átlagsebesség.
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A sebességváltást támogató funkció megállapítja és tájékoztatja a gépjárművezetőt az eggyel magasabb vagy alacsonyabb fokozatba történő váltás szükségességéről (ezzel
biztosítva a motor leggazdaságosabb üzemmódban történő
működését).

- A funkció működésbe lépésekor a folyadékkristályos kijelzőkkel rendelkező műszercsoporton villogó „▲” jelzés
(amennyiben magasabb fokozatba javasolt kapcsolni) és
„▼” jelzés (amennyiben alacsonyabb fokozatba javasolt
kapcsolni) lesz látható. A sebességváltást támogató funkció
mezejének helye a folyadékkristályos kijelzővel rendelkező
műszercsoportban az alábbi ábrán látható. Az „▲” vagy a
„▼” jelzések bekapcsolását hangjelzés is kísérheti. A bekapcsolt hangjelzésre a folyadékkristályos kijelzőn látható
jelzés utal. A hangjelzés be- és kikapcsolásához ld.
„Paraméterek beállítása” pontot a „Fedélzeti számítógép”
fejezetben (48. old.).

A kürt használatához a vezető kormányba épített légzsák-moduljának fedelét kell megnyomnia. A légzsák modul fedelét a későbbiekben leírt módon nyomja meg, ezzel
megnöveli a légzsák-modul élettartamát. Ha nem a leírt
módon nyomja meg a légzsák fedelét, a gyártó nem vállal
felelősséget a gépkocsija kormányba épített légzsák-modul
állapotáért és kifogástalan működéséért
A kormány vezérlőpaneljein végezhető műveletek

Kormánykerék
1. Hagyományos
(a Classic és Comfort változathoz)

2. Multifunkciós
kormánykerék
(a Lux változathoz
választható)

A vezető légzsák-moduljába
„Kasztanyett” típusú kűrt
kapcsoló került beépítésre.
A kormánykerék a felszereltségtől függően színes betéttel is
készülhet.

Bal oldalt: tem- Jobb oldalt:
pomat vezérlő multimédia
panel
rendszer
vezérlő panel
(ММС)

Minden kormánykerék légzsákkal készül.
A gépkocsikba kétféle kormánykerék építhető.

1. ábra: a tempomat és a sebességhatároló vezérlőpanelje

A tempomat vezérlőpaneljén végezhető műveletek (lásd: 1.
ábra):
(3)
kapcsoló: a tempomat be- és kikapcsolása
(6)
kapcsoló: a sebességhatároló be- és kikapcsolása
(1)„SET+” kapcsoló: a sebesség növelése
(4) „SET-” kapcsoló: a sebesség csökkentése
(2) „CAN” kapcsoló: a tempomat és a sebességhatároló ideiglenes kikapcsolása;
(5) „RES” kapcsoló: - a memóriába korábban bejegyzett sebesség behívása
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Visszapillantó tükör
A kézzel állítható külső visszapillantó tükrök az (1) karral állíthatók.
Felszereltségtől függően a külső
visszapillantó tükröket a vezető
elektromosan, vezérlő-gombokkal
állíthatja be.
2. ábra: a multimédia-rendszer vezérlőpanelje

A multimédia-rendszer vezérlőpaneljén végezhető műveletek (lásd: 2. ábra):
(12)
kapcsoló –forrás kiválasztása (rádió/USB/SD)
(lásd: 2. ábra);
kapcsoló: hang némítása;
(7)
(8)
kapcsoló: léptetés a menüben, csatorna kiválasztása,
hívás/hívásfogadás 8;
(10)
kapcsoló: léptetés a menüben, csatorna kiválasztása, hívás/hívás visszautasítása;
(9) és (11) „+”és„-”kapcsoló: hangerő növelése (9) és csökkentése (11)
FIGYELEM!
1. A kürt használatához a légzsák-modul fedelének csak felső részét nyomja meg (sárga színnel jelölt felület)!
2. A kürt használatához ne nyomja
meg a légzsák-modul felületének az
ábrán nem jelzett részét!
3. Ne ütögesse a légzsák- modul fedelét!
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Behajtható külső visszapillantó
tükrök
A külső visszapillantó tükrök kézzel, kis erőkifejtéssel hátrafelé, az
ajtóüveg mellé hajthatók be.
3. ábra: külső bal oldali
visszapillantó tükör

4. ábra: belső visszapillantó tükör

Belső visszapillantó tükör
A visszapillantó tükör pozíciója állítható. A sötét
napszakban történő közlekedés során nyomja meg
az (1) kart (ld. ábra), amely
a tükör test alsó részén található és szükség esetén
állítsa be a tükör pozícióját, hogy a hátulról közeledő gépjármű ne vakítsa el.

Üzemanyagtartály
A gépjármű jobb oldalán (menetiránynak megfelelően),
hátsó részében helyezkedik el az üzemanyagtartály töltőnyílásának a fedele, amely fel van szerelve az illetéktelen
hozzáférést akadályozó blokkoló rendszerrel. A fedél nyi-

tásának- és bezárásának
blokkolása a gépjármű ajtóinak kinyitásával- és bezárásával egy időben történik. Ha ki akarja nyitni a
fedelet, nyissa ki a gépkocsit távirányító, vagy kulcs
segítségével majd nyomja
meg az üzemanyagtartály
töltőnyílás fedél bal alsó
sarkát, amelynek hátol5. ábra: a töltőnyílás fedele és
dalán egy toló szerkezet
tanksapka
helyezkedik el, amely kis
szögben kinyitja a fedelet. Ezután a fedelet kézzel ki kell
nyitni teljesen. A tanksapkát óramutató járásával ellenkező
irányban tudja letekerni. A betekerése óramutató járásával
megegyező irányban történik. A tanksapka ideiglenes rögzítése a fedél belső paneljén található tartó segítségével történik. Miután befejezte az üzemanyag töltést, csavarja rá a
tanksapkát és könnyű érintéssel nyomja vissza a fedelet a
kiinduló pozícióba, amíg az nem rögzül.
FIGYELEM!
Ne kísérelje meg becsukni a nyitott üzemanyag töltőnyílás fedelet távirányítóval, vagy kulccsal bezárt gépkocsiajtók mellett, mert ez a blokkolási mechanizmus
és a fedélen található rögzítő konzol meghibásodásához
vezethet. A fedelet csak a távirányítóval, vagy kulccsal
kinyitott gépkocsiajtók kinyitása után csukja be. A fedél
véletlen megnyomása bezárt gépkocsiajtók mellett láthatóan nem fog változtatni a pozícióján, de a gépkocsiajtó

zárak következő kinyitásakor a fedél enyhén kinyílik.
Legyen óvatos és figyelje az üzemanyagtartály töltőnyílás fedelének helyzetét, amikor felügyelet nélkül hagyja
a gépjárművet.
Téli időszakban történő használat során törekedjen arra,
hogy víz ne kerüljön az üzemanyagtartály töltőnyílása közelébe. Autómosás után törölje szárazra ezt a helyet, hogy
elkerülje a töltőnyílás záró rendszerének működtetéséért
felelős mechanizmus rúdjának a befagyását.
Ha a mechanizmus beragadt vagy ha az elektromos
működtető nem lép működésbe, az „SW” karosszériával rendelkező gépjárművek esetén a csomagtérben
hátul jobb oldalt vegye le
az (1) kárpit fedelét (6 sz.
ábra), ahonnan hozzá lehet
férni a 2 elektromos mű6. ábra: hozzáférés a működtető
ködtető mechanizmushoz
kapcsolóhoz (SW alváz)
és húzza meg a (3) vészkart.
A vészkar útjának hossza 20 mm. A vészkar kioldja a
fedelet és hozzáférést biztosít az üzemanyagtartály
töltőnyílásához.
Az „SE” karosszériával rendelkező gépjárművek esetén nyissa ki a csomagtér
7. ábra: hozzáférés a működtető
jobb oldalán csomagtér burkapcsolóhoz (SE alváz)
kolatán található (1) lenyíló
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borítást (7 sz. ábra), ahonnan szintén hozzá lehet férni a
(2) elektromos működtetőhöz és a (3) vészkarhoz, amelyet
meghúzva ki tudja oldani az töltőnyílás fedelét.
Napellenzők
A napellenzőt a napsugarak beesési szögének
függvényében I, II vagy
III állásba lehet helyezni
(ld. ábra). Egyes változatoknál a napellenző belső
oldalán kozmetikai tükör
található elhúzható fedéllel. Menet közben mindig
húzza vissza a kozmetikai tükör fedelét a figyelemelterelés
és a vakító napfény tükröződés elkerülése érdekében.
Kesztyűtartó
A klímaberendezéssel készült Komfort és Lux modellekbe hűtött kesztyűtartót
építettünk. A kesztyű-tartó
hűtését a fedél felnyitása
után az ábrán látható forgó
csappantyúval szabályozhatja. A felkapcsolt külső világítás esetén a kesztyűtartó
belső terében a kesztyűtartó fedél lenyitásakor bekapcsol
a világítás.
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A GÉPKOCSI VEZETÉSE
A gépkocsi biztonságos vezetésének alapjai
Az Ön biztonsága és a környezet védelme gépkocsija technikai állapotától és használati szabályainak betartásától
függ. Az alábbi javaslatok betartása jelentős mértékben növeli az utakon az Ön biztonságát, és lehetővé teszi gépkocsija kifogástalan állapotának megtartását.
A gépkocsi használata közben betartandó megelőző rendszabályok
A gépkocsi terhelése ne haladja meg a jelen utasításban leírtakat. A túlterhelés a felfüggesztő elemek meghibásodásához, a gumiabroncsok idő előtti elhasználódásához és a
gépkocsi stabilitásának elvesztéséhez vezethet.
Megrongálódott burkolatú utakon ne hajtson gyorsan, mivel a keletkező nagyobb ütések deformálhatják az erőátviteli egység elemeit, a kocsiszekrényt és a felfüggesztéseket.
Ha a gépkocsit erős ütés éri (például elüt egy vadat), a váratlan veszélyhelyzet elkerülése érdekében a gépkocsi állapotát
ellenőriztesse a márkakereskedői hálózat valamelyik márkaszervizével. Rendszeresen ellenőrizze a kormánymű gumiharmonikái, a gömbcsapok, a sebességváltó rudazat, az első
kerék kihajtás csuklóit, védő gumiharangjait, valamint a kormányrudazat gömbcsuklók porvédő gumijának állapotát.
Ha a gumiharang, vagy a porvédő sérült, helytelenül van
felszerelve, elcsavarodott, a csuklóba, vagy a mechanizmusba por, víz, és sár juthat, ami fokozott kopást és meghibásodást okozhat. Ezért a sérült gumiharmonikákat, gumiharangokat, porvédő gumikat cserélje ki újra, a helytelenül
felszerelteket, elcsavarodottakat javíttassa ki.

FIGYELEM!
Az alkatrészek és fődarabok kenésére a gyártó üzem által
javasolt anyagokat használja.
Más anyagok használata az alkatrészek és fődarabok idő
előtti kopását, meghibásodását okozhatja.
Hogy a gépkocsi mozgása közben megóvja a motort a feleslegesen magas fordulatszámon történő működéstől, időben váltson sebességet. Ezzel csökkenti a motor kopását és
a üzemanyag-fogyasztást.
FIGYELEM!
Gépkocsija motorját csak a megadott oktánszámú benzinnel üzemeltesse. Ha alacsonyabb oktánszámú benzinnel üzemelteti, az a motor meghibásodását okozza.
Ne felejtse el rendszeres időközönként ellenőrizni a gumiabroncsokban a levegő nyomását, mivel az előírtnál alacsonyabb nyomás a gumiabroncs idő előtti elhasználódásához,
az üzemanyag-fogyasztás növekedéséhez és a gépkocsi stabilitásának, valamint irányíthatóságának csökkenéséhez vezet.
Figyelmeztetés
Ha az egy tengelyen levő gumiabroncsokban a levegő
nyomása 0,02-0,03 MPa-al eltér, az rontja gépkocsija irányíthatóságát, hirtelen erős fékezésnél a gépkocsi kitöréséhez vezethet.
FIGYELEM!
Vezetés közben ne tartsa a lábát a tengelykapcsoló pedálon, vagy a kezét a sebességváltó karon; ez a tengely-
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kapcsoló, vagy a sebességváltó sérüléséhez, és idő előtti
meghibásodásához vezethet.
A karbantartási munkák elvégzése után mindig ellenőrizze
az akkumulátor pólusai és a saruk közti megfelelő csatlakozást, és vékony kenőanyag-filmréteg meglétét. Ne feledkezzen el róla, hogy a saruk és az akkumulátor pólus
oxidálódása, illetve nem megfelelő csatlakozása szikrázást
okozhat a nem megbízható csatlakozás helyén, ami a gépjármű elektronikai berendezésének leállásához vezethet.
Ezenkívül tilos levenni a sarut az akkumulátor pólusairól
járó motornál a generátor működőképességének ellenőrzése céljából.
Figyelmeztetés
Gépkocsija gyújtási rendszere nagyfeszültséggel működik, ezért a motor működése közben a gyújtási rendszer
elemeinek érintése életveszélyes.
Ezen kívül nem javasoljuk, hogy a nagyfeszültségű gyújtótrafót és a a gyújtógyertyát kiszerelve a gyújtószikrát
megfigyelve ellenőrizze, mivel ez a gyújtásrendszer elemeinek meghibásodását okozhatja.
Az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében, ha a
motort leállította, kapcsolja ki a gyújtást és vegye ki a gyújtáskulcsot.
Megállás után óvatosan nyissa ki az ajtót. Ne hagyja kitárva
az ajtókat, ha erősen fúj a szél; a kicsapódó ajtó csuklópántjai
a túlterhelés miatt deformálódhatnak. Télen, amikor a szélvédőre és a hátsó ablakra rakódott jég, vagy a hó akadályozza az ablaktörlők mozgását, ne erőltesse túlzott erővel azok
mozgatását, így elkerülheti azok meghibásodását. Az elekt-
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romos ablakemlők meghibásodásának megelőzése érdekében mindig tisztítsa meg az ajtóüvegeket a jégtől és a hótól.
Az új gépkocsi üzemeltetése
Az új gépkocsi üzemeltetése az első 2000 km futásig:
– egyenletesen induljon, gyorsuljon és fékezzen;
– az első ezer kilométer megtétele után ellenőrizze a kerékcsavarok meghúzását - ha szükséges, húzza utána;
– gépkocsijával menet közben ne lépje túl a 110 km/h sebességet, a motor fordulatszáma ne haladja meg a 3500 fordulat/percet;
– a motor túlterhelésének elkerülése érdekében az útviszonyok függvényében megfelelő időben kapcsolja a magasabb, vagy alacsonyabb sebességi fokozatot.
– ne vontasson utánfutót, vagy másik gépkocsit;
2000 km futásteljesítmény után fokozatosan növelhető a
motor fordulatszáma és a gépkocsi haladási sebessége.
FIGYELEM!
A kipufogócsőből kicsepegő folyadék kondenzáció során
jön létre és része a normál üzemmódnak, nem számít működési hibának.
Figyelmeztetés
Az új gumiabroncsok, fékbetétek és féktárcsák, valamint
a tengelykapcsoló tárcsa működése csak a bejáratás után
lesz optimális. Ezért az első 500 km megtétele közben
legyen mértéktartó, és kerülje az intenzív gyorsítást. Ha
később ezeket az alkatrészeket cserélik, ismét tartsa be a
fent leírtakat.

Gépkocsija használathoz történő előkészítése.
FIGYELEM!
A garázsból vagy a tároló helyről való kihajtás előtt ellenőrizze a gépkocsi technikai állapotát.
Ennek érdekében:
1. Ellenőrizze és az előírt nyomásra töltse fel sűrített levegővel a gumiabroncsokat. (lásd a 2. táblázatot a „Gumiabroncsok és kerekek” fejezetben).
2. Ellenőrizze a motor olajteknőjében az olajszintet; ha
szükséges, töltsön utána.
3. Ellenőrizze a hűtő és ablakmosó folyadékok szintjét; ha
szükséges, töltsön utána.
4. Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét.
5. Ellenőrizze a külső világítást (fényszórókat, helyzetjelzőket, irányjelzőket, hátramenet és rendszámtábla világítást) és a lámpatestek tisztaságát.
6. Ellenőrizze az ablakmosó rendszer működését.
7. Ellenőrizze a tükrök, az ülések és a biztonsági övek helyes beállítását.
8. Ellenőrizze a fékrendszer működőképességét (a
szimbólum: a fék nem működik) a gyújtás bekapcsolásakor vörös színnel felgyullad és a motor indításakor kialszik
(önellenőrzés). A kézifék behúzásakor felgyullad.)
A gépkocsi alatt megjelenő olajfoltok, vagy más feltöltött
folyadék nyomok a csatlakozások és az alkatrészek tömítetlenségét jelzik. A kiváltó ok feltárása és kiküszöbölése céljából forduljon a márkakereskedői hálózat szakszervizeihez.

FIGYELEM!
Tilos a gépkocsit használni, vagy vontatni, ha a kijelzőn
a vörös
szimbólum felgyullad és folyamatosan világít.
A járművet haladéktalanul szállíttassa be javításra a márkakereskedői hálózat, valamelyik szakszervizébe.
Elhelyezkedés a kormány mögött
Figyelmeztetés
A gépkocsi biztonságos vezetése sokban függ attól, hogy
Ön megfelelően helyezkedik-e el a kormánykerék mögött,
vagy sem. Megfelelően ül akkor, ha derekának és hátának
teljes felületével támaszkodik az ülés háttámláján, lábait
nem kell teljesen kinyújtania ahhoz, hogy teljesen benyomja a pedálokat, mindkét kézzel, karját könyökben kissé
behajlítva, kb. 10 és 14 óra magasságában markolja a kormányt. Testtartása stabil, de nem merev, a merev testtartás
gyors elfáradáshoz vezet.
A motor beindítása
A javasolt eljárás biztosítja a motor biztos indítását, ha az
akkumulátor feltöltöttsége legalább 75%, a motorba a hőmérsékleti viszonyoknak megfelelő minőségű és viszkozitású olajat töltöttek, és megfelelő oktánszámú, ólomtetraetilt nem tartalmazó, télen használható benzinnel (GOSZT
R 51866-2002) töltötték fel (lásd az 1. mellékletet).
Manuális sebességváltóval felszerelt gépkocsiknál:
1. A motor indítása előtt helyezze a gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóba, húzza be a kéziféket, nyomja ki teljesen a
tengelykapcsoló pedált és a sebességváltó kart tegye üres
állásba.
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2. Kapcsolja be a gyújtást és várjon néhány másodpercet,
amíg az elektromos üzemanyag-szivattyú létrehozza a működéshez szükséges nyomást.
FIGYELEM!
A motor indításakor nem szükséges a gázpedált benyomni. A motor –27 °С hőmérsékletig a gázpedál érintése nélküli indításra van optimalizálva. Ha a motor indításakor
a gázpedált teljesen benyomja, az üzemanyag adagolását
a fedélzeti elektronika felfüggeszti, így lehetőség van a
hengerek átszellőztetésére.
3. Fordítsa a gyújtáskulcsot START állásba: az önindító
bekapcsol és megforgatja a motort. A tengelykapcsoló pedált tartsa benyomva, amíg a motor be nem indul, és nem
áll alapjáratra. A motor beindulása után engedje el a gyújtáskulcsot: az önindító forgása leáll.
Megjegyzés. Ne működtesse az önindítót 10 mp-nél hos�szabb ideig!
4. Amennyiben a motor a gyújtáskapcsoló 10 másodpercig tartó működése után sem indul el, az ismételt indítási
kísérletig várjon legalább 40 másodpercig.
5. Ha a második indítási kísérlet is sikertelen, a harmadikkal várjon legalább 40 mp-et. Ezután nyomja be teljesen a
gázpedált (hengerek kiszellőztetése üzemmód), indítson,
és 6-8 mp. eltelte után lassan engedje fel a gázpedált.
FIGYELEM!
Amennyiben a fenti javaslatokat figyelmen kívül hagyja,
ez az önindító túlterhelését és meghibásodását eredmé-
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nyezheti. Az önindító megbízható és tartós működése érdekében fogadja meg ezeket a javaslatokat.
6. Amennyiben a harmadik indítási kísérlet is sikertelen,
akkor vagy a külső hőmérséklet alacsonyabb –27°С–nál (ez
a motor hidegindításának határhőmérséklete kiegészítő
segédberendezések nélkül), vagy a motor nem működik
megfelelően, vagy valamiben eltért a fent javasolt indítási
sorrendtől. A probléma megoldásához forduljon a márkakereskedői hálózat szakszervizeihez.
Figyelmeztetés
Ne próbálkozzon gépkocsija önindító segítségével történő mozgatásával. Ez az önindító és más részegységek
meghibásodását okozhatja. A mozgást mindig a sebességváltó egyes fokozatában, járó motorral kezdje.
Robotizált váltóval szerelt gépkocsiknál:
1. A motor indítása előtt helyezze a gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóba, a szelektort (üzemmód választót) állítsa
„N” állásba, és nyomja be a fékpedált. Az üzemmód választó más állásában a motor nem indítható.
2. Kapcsolja be a gyújtást és várjon néhány másodpercet,
amíg az elektromos üzemanyag-szivattyú létrehozza a működéshez szükséges nyomást a rendszerben.
FIGYELEM!
A motor indításakor nem szükséges a gázpedált benyomni. A motor –27 °С hőmérsékletig a gázpedál érintése nélküli indításra van optimalizálva. Ha a motor indításakor
a gázpedált teljesen benyomja, az üzemanyag adagolását

a fedélzeti elektronika a felfüggeszti, így lehetőség van a
hengerek átszellőztetésére.
Megjegyzés. Ne működtesse az önindítót 10 mp-nél hos�szabb ideig!
3. Fordítsa a gyújtáskulcsot START állásba: az önindító
bekapcsol és megforgatja a motort. A motor beindulása
után engedje el a gyújtáskulcsot: az önindító forgása leáll.
4. Ha a motor 10 mp-en belül nem indul, várjon legalább
40 mp-et az újabb indításig.
5. Ha a második indítási kísérlet is sikertelen, a harmadikkal várjon legalább 40 mp-et. Ezután nyomja be teljesen a
gázpedált (hengerek kiszellőztetése üzemmód), indítson,
és 6-8 mp. eltelte után lassan engedje fel a gázpedált.
FIGYELEM!
Amennyiben a fenti javaslatokat figyelmen kívül hagyja,
ez az önindító túlterhelését és meghibásodását eredményezheti. Az önindító megbízható és tartós működése érdekében fogadja meg ezeket a javaslatokat.
6. Amennyiben a harmadik indítási kísérlet is sikertelen,
akkor vagy a külső hőmérséklet alacsonyabb –27°С-nál (ez
a motor hidegindításának határhőmérséklete kiegészítő
segédberendezések nélkül), vagy a motor nem működik
megfelelően, vagy valamiben eltért a fent javasolt indítási
sorrendtől. A probléma megoldásához forduljon a márkakereskedői hálózat szakszervizeihez.
Figyelmeztetés
A kipufogó gázok mérgezőek! Ezért azt a helyiséget, ahol
a motort indítja és előmelegíti, e műveletek közben folyamatosan szellőztetni kell!

Benzinbefecskendezővel szerelt motor üzemeltetési sajátosságai
„Motorhiba”
jelzőfény kigyulladása (ld. „Műszercsoport” fejezet) járó motornál a motor nem normál üzemű
működésére utal. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a motort azonnal le kell leállítani – a motorvezérlő rendelkezik
alternatív szerviz üzemmóddal, amely lehetővé teszi a motor normálishoz közeli körülmények közötti működését.
FIGYELEM!
A motor leállításakor a motortér felől a kipufogó rendszer alkatrészeinek pattogó reccsenő hangja hallatszódhat, ami nem számít működési hibának.
Az üzemanyag befecskendezővel szerelt motor katalizátora és oxigén jeladója (lambda-szondája), csak akkor működik megfelelően, ha a motor ólomtetraetil mentes benzint
használ. Az ólomtetraetilt tartalmazó benzin égéstermékei
rövid időn belül használhatatlanná teszi a katalizátort és az
oxigén jeladót, amit a kipufogóból kiáramló füst, a motor
jelentősen megnövekedett üzemanyag-fogyasztása és gépkocsija dinamikusságának romlása jelez.
FIGYELEM!
A katalizátor költséges alkatrész, a környezetvédelmet
szolgálja. A katalizátort a motor rajta átáramló égéstermékei elszennyezhetik ennek jele, hogy a motor kihagy, rángat, mivel nem a hengerekben ég el az üzemanyag, hanem
a katalizátorban, ami hirtelen megemelkedő hőmérséklet
a katalizátor meghibásodásához vezet. A motorvezérlő
elektronika megvédi a katalizátort az utógyújtás hatásától.
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Amennyiben egy, vagy két hengerben utógyújtás jelentszimbólum sárgán villog, ezzel egyidőben a
kezik, a
motorvezérlő elektronika megváltoztatja az üzemanyag
befecskendezését azokba a hengerekbe, ahol az utógyújtás
szimbólum folyamatosan
jelentkezett. Ezt követően a
világít, amíg a motort le nem állítja. Ha ilyen jelenséget tapasztal, sürgősen keresse fel gépkocsijával a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizét.
A katalizátorral felszerelt gépkocsikat csak akkor szabad
„behúzni”, ha a motor hideg. Célszerűbb a motort másik
akkumulátorral, vagy más, 12 V= feszültségű áramforrásról
elindítani („bebikázni”). Semmilyen körülmények között
ne mozgassa a gépkocsit az önindítóval!
A kipufogó katalizátorhoz vezető leömlő csonkjának üzemi hőmérséklete nagyon magas, ezért gépkocsija motorterében az öngyulladás elkerülése érdekében szigorúan tilos
gyúlékony anyagokat (rongyot, papírt) elhelyezni és/vagy
ott tárolni.
Az elektromechanikus kormányrásegítővel szerelt gépkocsik használatának sajátosságai.
Az elektromechanikus kormányrásegítővel szerelt gépkocsik (a továbbiakban elektromos kormányrásegítő) kormányzása és vezetése könnyebb. Az elektromos kormányrásegítőt a kormányoszlopra építettük. Az elektromos
kormányrásegítő szinte azonnal reagál minden kormánymozdulatra és megnöveli az Ön által a kormányra gyakorolt, a kormányzott kerekekre ható forgatónyomatékot,
mely a gépkocsihoz kifejlesztett algoritmus szerint figyelembe veszi a gépkocsi haladási sebességét.
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FIGYELEM!
Az elektromos kormányrásegítő csak a motor beindítása
után működőképes. Bizonyos körülmények felléptekor
(például a berendezés túlmelegedése, a gépkocsi fedélzeti feszültségének csökkenése) az elektromos kormányrásegítő által kifejtett nyomaték nagysága lecsökken,
vagy a berendezés kikapcsol. A kikapcsolást a kormányrásegítő algoritmusa vezérli, és nem minősül hibának. A
gépkocsi motorjának ismételt beindítása és az előbb felsorolt körülmények megszüntetése esetén a berendezés
működőképessége helyreáll.
Ha az elektromos kormányrásegítő ki van kapcsolva, például a gépkocsit leállított motorral vontatják, a gépkocsi
kormányozható marad, ugyanakkor jelentősen nagyobb
erő szükséges a jármű irányításához.
Az elektromos kormányrásegítőnek köszönhetően a kormánykerék könnyen és gyorsan elforgatható. Ennek
eredményeként végállásban a fogasléc határolója a kormányműháznak ütközhet. A kormányműház sérülésének
elkerülésére érdekében óvatosan kezelje a kormányt és ne
fejtsen ki nagy erőt a kormány végállásnak közelében.
Nem javasoljuk, hogy gépkocsiját hibás kormányrásegítővel használja (a műszerfalon világít a kormányrásegítő ellenőrző fénye).
A különböző testi felépítésű gépkocsivezetők kényelmes
elhelyezkedése céljából a kormányoszlop négy irányban
állítható. Ehhez nyomja le ütközésig a kormányoszlop rögzítőkarját, a kormánykereket fogva tolja be/húzza ki, és/
vagy döntse felfelé/lefelé a kormányoszlopot, majd húzza
fel ütközésig a rögzítőkart.

A GÉPKOCSI VEZETÉSE
Gépkocsijával csak azután induljon el, miután ablakait megtisztította a kilátást akadályozó jégtől, hótól és lecsapódott párától. Ha a környezeti hőmérséklet nagyon
alacsony, indítsa be a motort, járassa mintegy 30 másodpercig, és csak azután induljon el. Annak érdekében, hogy
a sebességváltóban az olaj legalább részben átmelegedjen,
a motort alapjáraton, a kuplungpedált felengedett állapotban járassa egy ideig. A mennyiben ez nem áll módjában,
és a motort, valamint a sebességváltót a gépkocsi mozgása
közben akarja felmelegíteni, ha a gépkocsi hosszabb ideig
alacsony környezeti hőmérsékleten állt, kis sebességi fokozatban, a motort alacsony fordulatszámon járatva induljon
el és haladjon néhány percig. Amint a sebességváltóban az
olaj felmelegszik, magasabb sebességi fokozatba kapcsolhat.
FIGYELEM!
Hogy a sebességváltó belső alkatrészei megdermedt olaj
okozta sérülését elkerülje, ne erőltesse, ne rángassa, és ne
üsse a sebességváltó karját!
Az első kerék hajtású gépkocsik vezetése kis mértékben
eltér a hátsókerék hajtásúakétól, különösen ívekben (kanyarokban). Az ívbe érkezés (a kanyarodás megkezdése)
előtt időben értékelnie kell, hogy az ív sugarától és az út
felületének állapotától függően milyen sebességgel haladhat, és ha szükséges, csökkentenie kell a gépkocsi sebességét. Az ívben kanyarodás közben a járművet, lassan és
fokozatosan növelve a motor fordulatszámát és sebességét
szükséges vezetni. Ez teszi lehetővé, hogy kanyarodás köz-

ben a jármű még csúszós szakaszokon is stabilan haladjon,
ne kelljen hirtelen fékeznie, vagy gyorsítania kanyarodás
közben, ami a kerék és az út közötti kapcsolat, valamint a
járműve fölötti uralom elvesztéséhez vezethet.
A lehetőségekhez képest kerülje a hirtelen gyorsítást és
lassítást, ami a gumiabroncsok gyorsabb kopását és az
üzemanyag-fogyasztás növekedését okozza. Ugyancsak
az üzemanyag-fogyasztás növekedését okozza, ha a gumiabroncsokban a szükségesnél (előírtnál) alacsonyabb a
levegő nyomása, elhasználódtak, vagy elszennyeződtek a
gyújtógyertyák, vagy a javasoltnál nagyobb viszkozitású
olajat használ a motorban.
FIGYELEM!
A behúzott kézifékkel, feltúráztatott motorral, az első
kerekek kipörgetésével helyből történő hirtelen indulást
nem javasoljuk!
Az üzemanyag-fogyasztás pótkocsi vontatásakor is megnő.
Ezen kívül vontatás közben a karosszéria, a motor, és az
erőátviteli elemek terhelése is megnő, ami a gépkocsi futásteljesítményét csökkenti. A gépkocsi használata közben az
erre szolgáló műszereken és a kijelzőn kísérje figyelemmel
a gépkocsi különböző rendszereinek működését. Normál
üzemi viszonyok között a kijelzőn a vörös színű jelzések
nem gyulladnak ki – ha bekapcsolódnak, feltétlenül ellenőriztesse járművét a márkakereskedői hálózat valamelyik
szakszervizében.
Vizes, tócsákkal borított úton az aquaplanning (felúszás)
– minek következtében gépkocsija irányíthatatlanná válik –
elkerülése érdekében csökkentse gépkocsija sebességét. A kopott gumiabroncsok megnövelik az aquaplanning veszélyét.
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FIGYELEM!
Annak érdekében, hogy a motornak a levegőszűrőn keresztül a hengereibe jutott víz okozta meghibásodását elkerülje, ne hajtson át 300 mm-nél mélyebb gázlón! Vízzel
borított úton a lehető legkisebb sebességgel hajtson, nehogy a felfröccsenő víz a levegőszűrőn keresztül a motor
hengereibe jusson!
Ha a vízzel borított, vagy vizes, sáros útszakaszon átjutott,
ahol a fékrendszert víz érte, mozgás közben többször óvatosan fékezzen (vasalja meg a féket), hogy a féktárcsákat,
fékdobokat és fékbetéteket megszárítsa.
Figyelmeztetés
Különös figyelemmel vezessen az eső kezdete utáni néhány percben, mivel ilyenkor az úton lévő por és víz
nyálkás, csúszós réteget képez az úton, és a kerék és az út
közötti tapadás hirtelen lecsökken.
FIGYELEM!
Amennyiben gázlón, vizes úton közlekedik, és utána,
azonnal hosszabb időre leállítja gépkocsiját, előtte rövid
utat megtéve szárítsa meg a vízben járt, vízzel érintkezett egységeket, hogy megakadályozza az egységeken a
korrózió képződését, és ezáltali összetapadásukat, mint
például a féktárcsák, fékbetétek, fékdob és benne lévő alkatrészek, fékpofák, az első és hátsó kerékagy csapágyak
korrózió okozta meghibásodását.
Ha esőben előz, a szélvédő ablaktörlőjét állítsa a legnagyobb sebességre (lásd az „Az ablaktörlő kapcsoló c. fejezetet), – ezzel megelőzheti, hogy a megelőzni kívánt gépkocsi
kerekei által felvert víz miatt ne lássa az utat és a szembejövő gépkocsikat. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha
Önt előzi másik gépkocsi.
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Vezetés télen
Fagyos időben indulás előtt ellenőrizze, nem fagytak-e az
ablaktörlő lapátok a szélvédőhöz. Ha az ablaktörlő lapátok
hozzáfagytak a szélvédőhöz, az utasteret fűtő meleg levegőt
fúvassa a szélvédőre mindaddig, míg az ablaktörlő lapátok
teljesen el nem válnak a szélvédőtől. Ha hóesésben menet
közben az ablaktörlő nem bírja a havat eltávolítani, és jégkéreg képződik a szélvédőn, irányítsa a meleg levegőt a
szélvédőre (lásd az „Az utastér szellőző és fűtőrendszere” c.
fejezetet). Csak miután a szélvédő kellően felmelegedett és a
jégkéreg teljesen megolvadt, kapcsolja be újra az ablaktörlőt.
Ha gépkocsija hosszabb ideig állt, elindulás után az első
és hátsó lengéscsillapítókból néha kopogó hang (hidraulika-hang) hallható. Ez a gépkocsi mozgása közben halkul,
majd a lengéscsillapítók felmelegedése után teljesen megszűnik.
Figyelmeztetés
Az ablaktörlő karokra rakódó hó megnehezíti azok normális mozgását. Ebben az esetben a közlekedési szabályokat betartva álljon meg, kapcsolja ki az ablaktörlőt, és
távolítsa el a rárakódott havat.
Legyen nagyon óvatos, ha vizes, vagy csúszós úton vezet
– kerülje a hirtelen fékezést, gázadást és gázelvételt, bánjon óvatosan a fék és a gázpedállal. Egyenletes sebességgel vezessen és kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat,
ne nyomja ki a tengelykapcsolót, hagyja azonos sebességi
fokozatban a váltót, és az üzemi fékkel óvatosan, fokozatosan csökkentse a sebességet. Ha a gépkocsi ennek ellenére
megcsúszik (kifarol), a kormányt óvatosan fordítsa a meg-

csúszás irányába, és egyenletes kormánymozdulatokkal,
valamint gázadással/elvétellel hozza egyenesbe a gépkocsit.
Útkereszteződésekben gyakran képződik jégkéreg a kerekek induláskori kipörgése következtében. Ezért az ilyen helyek megközelítésekor már korábban, a száraz útfelületen
csökkentse a gépkocsi sebességét.

A csúszós, síkos úton ne induljon el meredek emelkedőn
felfelé addig, amíg az elöl haladó gépjármű fel nem ér az
emelkedő tetejére. A gépjármű rendelkezik olyan rendszerrel, amely nem több, mint 2 másodpercig megakadályozza
a gépjármű visszagurulását a lejtőn. A rendszer a lejtőn felfelé történő hátramenetben való elinduláskor is működik
(ld. lejjebb „ННС funkció” alfejezet).

Vezetés hegyi utakon
FIGYELEM!
Emelkedőn történő mozgás közben időben váltson alacsonyabb sebességfokozatra, hogy elkerülje a motor túlterhelését és rángatását.
Hosszú lejtőkön motorfékkel ereszkedjen le (bekapcsolt
sebességnél engedje fel a gázpedált) és szakaszosan fékezzen (óvatosan nyomja be a fékpedált). Leereszkedés
közben ne használja a kéziféket.

A motor túlmelegedése
Amennyiben a motor hőmérsékletét mérő műszer mutatója hosszú ideig a vörös zónában áll, vagy a műszerfalon a
túlmelegedést jelző kijelző villog, erre engedélyezett helyen
(például kitérőben) – betartva az óvatossági szabályokat –
álljon meg, és állítsa le a motort. Óvatosan, hogy kezét meg
ne égesse, nyissa fel a motorháztetőt, és a kiegyenlítő tartályban ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.
Ha nincs megállásra alkalmas hely, kapcsolja be a klímaberendezést a legmagasabb fűtési fokozatra, hogy a hűtőfolyadék hőmérsékletét ezzel is csökkentse.

Figyelmeztetés
Soha ne ereszkedjen le a lejtőn kinyomott tengelykapcsolóval (kuplunggal), csak az üzemi féket használva (fékpedált
benyomva). Ez a fék túlmelegedését okozza, minek következtében a fékfolyadék felforr. Vegye figyelembe, hogy a
tengerszint feletti magasság növekedésével a fékfolyadék
forráspontja csökken. A fékfolyadék felforrása a fékmunkahengerekben a fékhatás csökkenését, hiányát jelenti – a
fékpedál beesik.
Hegyi utakon az út menetirány szerinti jobb oldala felé
tartson. Az út kisebb szélessége és változó profilja nagyobb
figyelmet és óvatosságot követel. Emelkedőn és lejtőn való
megálláskor úgy fordítsa el a kormányt, hogy ha gépkocsi
véletlenül meggurul, a kerék már a mozgás kezdetén az útszegélynek ütközzön.

FÉKEZÉS ÉS MEGÁLLÁS
Figyelmeztetés
Gyakorolja be az egyenletes fékezést. Célravezetőbb, ha
az üzemi fékkel történő egyenletes fékezés közben vissza
is vált alacsonyabb sebességi fokozatba.
A motorfék használta síkos, csúszós, vizes úton a szükségesnél alacsonyabb sebességfokozatban, ezzel együtt a
tengelykapcsoló hirtelen használata azt eredményezheti,
hogy a kerék tapadása megszűnik, minek következtében
elveszíti uralmát a gépkocsi felett. A motorfék használatához válassza a megfelelő sebességfokozatot és egyenletesen
nyomja ki, és engedje fel a tengelykapcsolót.
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Ezzel a módszerrel stabilan haladhat a gépkocsival a csúszós
úton, ezen kívül takarékoskodhat az üzemanyaggal, megnöveli a gumiabroncsok és a fékbetétek élettartamát. Amen�nyiben hibátlan felfüggesztés, jól beállított futómű és előírt
abroncsnyomás ellenére fékezés közben a gépkocsi oldalra
húz, és a kormány elfordításával irányban tartania a gépkocsit, ellenőriztesse az üzemi féket a márkakereskedői hálózat
valamelyik szakszervizében.
Amikor először ül a gépkocsi kormányához, mérsékelt
sebességgel haladva ellenőrizze az üzemi fék működését,
hogy megismerje annak viselkedését.
A rögzítőfék (kézifék)

Lejtőn vagy emelkedőn történő megállás alkalmával húzza
be a kéziféket, és a sebességváltót tegye első, vagy hátramenet sebességfokozatba.
A kézifék behúzása
Fogja meg az (1) kart (lásd az
ábrát), húzza fel, majd győződjön meg arról, hogy a gépkocsi nem mozdul el.
szimHa a gyújtás be van kapcsolva, a műszerfalon a
bólum villog.
A rögzítőfék kioldása
Húzza meg felfelé az (1) kart, majd nyomja meg a (2) gombot (lásd az ábrát), majd ütközésig engedje le a kart. Ha a
szimgyújtás be van kapcsolva, a műszerfalon a villogó
bólum kialszik.
FIGYELEM!
Ügyeljen arra, hogy a gépkocsi mozgása közben a kéziszimbólum ne villogjon)!
féket teljesen kiengedje (a
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Ellenkező esetben a gépkocsi hátsó kerekét fékezi, és a
hátsó fékbetétek túlmelegedhetnek, gyorsan elkopnak és
a fék meghibásodhat.
A hátsó fékek beragadásának elkerülése érdekében ne
hagyja sokáig állni a gépkocsit behúzott kézifékkel.
Ahhoz, hogy a fékbetétek ne fagyjanak a fékdobhoz, hideg időben a gépkocsi lemosása, vagy vizes, havas úton
történő mozgása után csak akkor állítsa le a gépkocsit
nyílt területen, ha a fékeket lassú haladás közben óvatos,
egyenletes fékezéssel megszárította („megvasalta”).
Figyelmeztetés
Ha a gépkocsi egyik fékköre meghibásodik, a gépkocsit
a másik fékkör segítségével tudja lefékezni. Ilyenkor a
fékpedál útja megnő (jobban benyomható), és a fékhatás
lecsökken, ami elsőre úgy tűnhet Önnek, hogy a fék teljes mértékben felmondta a szolgálatot. Ebben az esetben
ne engedje fel a fékpedált, és ne nyomja be újra meg újra,mert ezzel csak a fékutat növeli meg, hanem amennyire csak lehet, nyomja be és tartsa benyomva azt a lehető
legnagyobb fékhatás érdekében.
Ha hóesés, vagy ónos eső várható, hajtsa fel az ablaktörlőlapát karjait, nehogy az ablaktörlő lapátok odafagyjanak a szélvédőhöz.
Figyelmeztetés
A gépkocsi mozgása közben ne kapcsolja ki a gyújtást!
Ha a motor nem jár, jelentősen megnő a gépkocsi lefékezéséhez szükséges, fékpedálra kifejtendő erő.

VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZER
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer
A gépkocsiba elektronikus menetstabilizáló rendszert építettünk, mely az alábbi alrendszerekből áll:

– blokkolásgátló (ABS – Antilock Braking System);
– elektronikus fékerő elosztó (EBD – Electronic Brake
Force Distribution);
– fékasszisztens (BA – BrakeAssist);
– elektronikus stabilitásszabályzó (ESC - Electronic Stability Control);
– kipörgésgátló (TC - Traction Control);
– elgurulás gátló (ННС –HillHoldControl).
A blokkolásgátló (ABS) megakadályozza a kerekek blokkolását és ezzel a gépkocsi megcsúszását erőteljes fékezés
közben, segít a fékezendő gépkocsi egyenesen tartásában,
és az esetek többségében csökkentheti a fékutat. Egyenetlen,
vagy laza felületű (kavicsos, homokos, friss hóval borított)
úton történő fékezéskor az azonos viszonyok közötti blokkolt kerekekkel történő fékezéshez képest a fékút valamen�nyivel megnőhet. Az ABS csak 5-8 km/h sebesség fölött lép
működésbe, ami a fékpedál pulzáló mozgásáról (a fékpedálon érezhető ütésekről és a működő szerkezeti elemek adta
jellegzetes hangról) ismerhető fel. Az ABS a fékerő szabályozását a gépkocsi 3-5 km/h sebességénél szünteti meg.
Vészfékezéskor gyorsan (hirtelen), és maximális erővel
taposson a fékpedálra, tartsa ott, és ne vegye le a lábát a
fékpedálról a fékezés befejeztéig. Irányváltás (kormányzás)
közben is tartsa teljes erővel benyomva a fékpedált.
Figyelmeztetés
Szaggatott fékezés (a fékpedál többszöri felengedése és
ismételt benyomása) megzavarja a szabályosan működő
elektronikus rendszert (ABS-t) és megnöveli a fékutat.
Az ABS állapotát a kijelzőn az „ABS”
szimbólum mutatja. A szimbólum a gyújtás bekapcsolásakor folyamatos
sárga fénnyel világít, ami a motor beindítása után kialszik
(rendszer önellenőrzés).

FIGYELEM!
A szimbólum felgyulladása minden más esetben az ABS hibáját jelzi, melyet csak a márkakereskedői hálózat szervizében
javíttasson meg.
Amennyiben az ABS hibát jelez, a fékrendszer továbbra is
működőképes marad; ugyanúgy működik, mint az ABS
nélküli fékek.
Az elektronikus fékerő elosztó (EBD)a blokkolásgátlóval (ABS) közös egységet alkot, mivel hatása kifejtéséhez
ugyanazon elemeket veszi igénybe. Az EBD optimálisan
osztja el a fékerőt a gépkocsi első és a hátsó kerekei között,
és normál körülmények között megakadályozza, hogy
a jármű hátulja az ABS hibás működésekor a túlfékezett
(blokkoló) hátsó kerekek miatt kifaroljon. Emellett csökkenti az elülső fékek igénybevételét és felforrósodását. Ezzel megakadályozza a túl magas hőterhelés következtében
fellépő fékerő-csökkenést. Az EBD állapotát a kijelzőn a
„Fék üzemképtelen” (Отказ тормоза) felirat jelzi. A felirat
vörös fénnyel gyullad fel gyújtás bekapcsolásakor, majd a
motor beindulása után kialszik (önellenőrző üzemmód).
Figyelmeztetés
Az „ABS”és a „Fék üzemképtelen” (Отказ тормоза) felirat a gyújtás bekapcsolását követő önellenőrzésen kívüli
egyszerre történő kigyulladása az ABS és az EBD hibáját
jelzi. Ebben az esetben fékezéskor a hátsó kerekek idő
előtt blokkolhatnak és a jármű veszélyesen megcsúszhat,
kifarolhat. A hibát a lehető leggyorsabban javíttassa ki a
márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizében.
A fékasszisztens(ВА)a fékpedál nagy lenyomási sebességéből felismeri a maximális értékű fékezőerő szükségességét, és automatikusan megnöveli a fék hidraulikus
rendszerében a nyomást arra az értékre, ami a maximális
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fékhatáshoz szükséges, mindaddig, amíg a gépkocsi vezetője a fékpedált benyomva tartja / a fékpedálra kifejtett erőt
megadott értékre le nem csökkenti.
Az elektronikus menetstabilizátor (ESC) bármilyen útviszonyok között segít Önnek abban, hogy gépkocsiját az
úton tartsa. Összeveti a kívánt, a kormány állása alapján
meghatározott menetirányt a jármű által követett tényleges
iránnyal. Amennyiben ezek eltérnek, az ESC lefékez egy,
vagy több kereket, és ha szükséges, visszavesz a motor teljesítményéből is, így a kívánt irányba állítja gépkocsiját.
A kipörgésgátló (ТС) gyorsítás közben az ABS szenzoroktól kapott adatok alapján figyeli a kerekek forgási sebességét. Amennyiben érzékeli valamelyik kerék gyors fordulatszám-növekedését (megcsúszását), a rendszer beavatkozik
a vezérlésbe, csökkenti a motor teljesítményét, 40 km/h sebesség alatt fékezheti a kerekeket is, ezzel megakadályozza a kerekek kipörgést, a gépkocsi megcsúszását. A motor
beindítása után úgy az ESC, mint a TC automatikusan bekapcsol. Sáros, homokos, vagy mély hóval borított úton /
terepen történő haladáskor az ESC és a TC kikapcsolásához
nyomja be, és 0,5-1 másodpercig tartsa benyomva az „ESC”
feliratú kapcsolót. Az alrendszereket csak 50 km/h sebesség
alatt tudja (lehet) kikapcsolni. Az alrendszereket az „ESC”
feliratú kapcsolót rövid időre benyomva tudja bekapcsolni,
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illetve ezek automatikusan bekapcsolódnak, ha a gépkocsi
sebessége eléri, vagy meghaladja az 50 km/h-t. Az ESC és a
TC bekapcsolt állapota a jellegzetes hangról ismerhető fel.
Az ESC és a TC működése a gumiabroncs és az úfelület
tapadási határának eléréséről tanúskodik. Ilyenkor gépkocsija irányíthatóságának megőrzése érdekében vezetési
stílusát az tényleges útviszonyokhoz kell igazítania. Az
ESC és a TC állapotát a kijelzőn az „ESC” és az „ESC OFF”
feliratok mutatják. A feliratok a gyújtás bekapcsolása után
sárga fénnyel villognak, majd a feliratok a motor beindítása
után (önellenőrző üzemmód) kialszanak. Az ESC és a TC
bekapcsolt állapotát (működését) a villogó „ESC” felirat
jelzi. Ha az „ESC” kapcsolót megnyomva az alrendszert
kikapcsolja, az „ESC OFF” felirat folyamatosan világít.
FIGYELEM!
Minden más esetben, ha az „ESC” felirat kigyullad, ez az
ESC és a ТС meghibásodását jelzi; a hibát a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizében javíttassa meg.
FIGYELEM!
Az ABS, EBD, ESC és a ТС megfelelő működése érdekében a gépkocsi kerekeire csak az e kezelési útmutatóban
meghatározott méretű gumiabroncs szerelhető!
A ННС funkció megakadályozza a gépjármű visszagurulását előre vagy hátrafelé menetben lejtőn történő induláskor,
vagy tolatáskor.
Ha a lejtő szöge meghaladja a 4%-ot, megálláskor tartsa nyomva a pedált a gépjármű mozdulatlan állapotának
fenntartásához elegendő erővel. Ha ezután elengedi a fékpedált bekapcsolt sebességfokozat mellett a ННС funkció
fenntartja a nyomást a hidraulikus fékrendszerben legfeljebb 2 másodpercen keresztül ezzel biztosítva a visszagu-

rulás nélküli elindulást felfelé. A ННС aktiválódását a működtető mechanizmusok sajátos hangja kísérheti.
A ННС funkció az alábbi esetekben nem működik:
– ha kevesebb, mint 1 másodpercre áll meg;
– ha előre- vagy hátramenetben indul lefelé a hegyről;
– ha kéziféket használ;
– ha a manuális sebességváltó üresbe van kapcsolva,
vagy ha a robotizált sebességváltó kar „N” állásban van;
– az ESC és a ТС funkciók leállása esetén.
A tempomat és a sebességhatároló
A „Sebességtartó automatika” és a „Sebességkorlátozó
automatika” rendszerek arra hivatottak, hogy automatikusan fenntartsák a megadott sebességértéket anélkül,
hogy a gépjárművezetőnek nyomást kelljen gyakorolni a
gázpedálra, illetve automatikusan korlátozzák a gépjármű
sebességét a gépjárművezető által megadott maximális sebességértékre. A funkciók beépítésre kerülnek a CAN BUS
rendszerrel és az elektronikus gázpedállal rendelkező VAZ
gépjárműveknél. A sebességkorlátozó funkció megfelel
az UN/ECE 89 sz. szabálynak. Egységes rendelkezések a
járművek hivatalos jóváhagyása a maximális sebességük
korlátozása, a sebességkorlátozó készülékek beszerelése
tekintetében.
Parkolást segítő rendszer
Felszereltségtől függően a gépkocsiba ultra-hanggal működő parkolást segítő rendszer építettünk. Rendeltetése, hogy
hátramenetben segítséget nyújtson Önnek az akadályok kikerüléséhez. E célra a gépkocsi hátsó ütközőjébe 4 jeladót
építettünk be.

A rendszer akusztikus
jelekkel
figyelmezteti
Önt az akadályhoz való
közeledésre és az akadály távolságára.
Ha a gyújtást bekapcsolta, a hátramenet kapcsolásakor a parkolást
segítő rendszer automatikusan bekapcsol. Erre
mély, rövid hang hívja
fel a figyelmét.
Ahogy gépkocsija közeledik az akadályhoz, kb.
150 cm távolságban a rendszer alacsony, szaggatott hanggal figyelmezteti. Ahogy a távolság csökken, a hangjelzések
egyre gyorsabban követik egymást, és kb. 30 cm távolságban a hang folyamatossá válik.
A hátramenet kikapcsolásakor a parkolást segítő rendszer
automatikusan kikapcsol.
FIGYELEM!
Bizonyos körülmények, például egyes tárgyak ultrahangot elnyelő, vagy eltérítő felülete, laza ruházat, külső
hangforrások előidézhetik, hogy a parkolás segítő rendszer nem érzékeli az akadályokat. Ebben az esetben különös figyelemmel tolasson és álljon be a parkolóhelyre.
A parkolást segítő rendszer működésének sajátosságai
1. A parkolássegítő rendszer bekapcsolása után rövid,
mély hang hallatszik, majd a rendszer önmagát ellenőrzi,
hogy a jeladók és más részegységek működőképesek-e.
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Ha önellenőrzéskor valamelyik jeladó, vagy más részegység hibásnak bizonyul, ezt a rendszer 3 másodpercig tartó
magas hanggal jelzi:
– ha a (menetirány szerinti) bal oldali külső jeladó hibás,
egy magas pittyegő hangot ad;
– ha a (menetirány szerinti) bal oldali belső jeladó hibás,
kettő magas pittyegő hangot ad;
– ha a (menetirány szerinti) jobb oldali belső jeladó hibás,
három magas pittyegő hangot ad;
– ha a (menetirány szerinti) jobb oldali külső jeladó hibás,
négy magas pittyegő hangot ad;
– ha a rendszer vezérlése hibás, négy magas pittyegő hangot ad;
A hibajel adása után a rendszer inaktívvá válik.
Ha a rendszer üzemképes, ezt rövid, mély hanggal jelzi,
és aktív üzemmódba kapcsol. Ha a rendszer nem kapcsol
aktív üzemmódba, a márkakereskedői hálózat valamelyik
szakszervizében javíttassa meg.
2. Vegye figyelembe, hogy az ultrahang terjedésének sajátosságai miatt a rendszer nem képes érzékelni az akadályokat, ha azok szétszórják, vagy elnyelik az ultrahanghullámokat. Ezek nagyon alacsony, vékony, éles, hegyes
tárgyak, vastagon bélelt ruházat, laza hó, stb. lehetnek.
3. A jeladók hibás működésének megelőzése céljából tisztítsa meg azokat a hótól, jégtől és más szennyeződéstől.
A jeladók tisztításához ne használjon kemény, éles eszközöket és védje azokat az ütésektől.
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TOLATÓKAMERA

Egyes változatoknál a
gépjármű
rendelkezik
tolatókamerával, statikus vonalakkal a kijelzőjén. A tolatókamera
a hátrameneti fokozat
bekapcsolása esetén lép
működésbe és színes
videó képet alkot parkolási vonalak feltüntetésével (2 sz. ábra a, b, c
betűjelekkel) a gépjármű
1. ábra: a tolatókamera
mögötti tér megfigyelése
érdekében. A tolatókamera jele a multimédiás rendszer kijelzőjén jelenik meg (a
multimédiás rendszernek bekapcsolva kell lennie).
A tolatókamerát a csomagtartó fedelének hátlapjába építettük be (1. ábra). A kijelzőn megjelenített parkolófolyosó szélessége a gépkocsi mindkét oldalán 200 mm-rel nagyobb, mint a gépkocsi szélessége.
A keresztirányú vonalak jelentése:
a – szaggatott zöld vonal: a gépkocsi hátsó ütközőjétől mért
4,5-4,6 m távolságot jelzi; b – sárga keresztirányú vonal: a
gépkocsi hátsó ütközőjétől mért 1,4-1,5 m távolságot jelzi;
с – vörös keresztirányú vonal: a gépkocsi hátsó ütközőjétől
mért 0,3 – 0,4 m távolságot jelzi.

FIGYELEM!
Ne felejtse, hogy a gépjármű elülső része nagyobb sugár
mentén halad, mint a hátsó, emiatt a hátramenetben történő manőverezés közben a multimédiás rendszer kijelzőről származó információn kívül fontos figyelembe venni
a gépjármű mindkét oldalán található, illetve a tolató kamera érzékelési látóterén kívül eső akadályokat.

2. ábra: a parkolófolyosó a tolatókamera látómezejében

FIGYELEM!
A tolatókamera segédberendezés, mely segíti a gépkocsi
vezetőjét, hogy megbecsülje az akadályok távolságát.
A tolatókamera kamerát megfelelő működése érdekében
mindig tisztítsa meg a hótól, jégtől és szennyeződéstől. A
kamera tisztításához ne használjon kemény, éles eszközt.
Óvja a kamerát az ütésektől.
A kamerát a forgalmazónál cserélheti ki.
Egyes változatoknál „dinamikus parkolási vonalak” funkció került beépítésre. A kormánykerék jobbra vagy balra
történő forgatása esetén a multimédiás rendszer kijelzőjén
dinamikus parkolási vonalak jelennek meg, ugyanakkor a
statikus parkolási vonalak is megmaradnak. A dinamikus
parkolási vonalak kizárólag a gépjármű hátsó részének a
haladási pályáját tükrözik. Ha a kormánykerék egyenesben
van, a dinamikus és a statikus parkolási vonalak elhelyezkedése megegyezik.

AZ UTASTÉR FŰTÉSE, SZELLŐZTETÉSE ÉS
LEVEGŐJÉNEK KONDICIONÁLÁSA
Az utastér fűtését, szellőztetését és levegőjének kondicionálását végző kezelőszervek:
1 – oldalablak párátlanító (fűtő) fúvóka (lásd a 3. ábrán);
2 – szélvédő párátlanító (fűtő) fúvóka;
3 – légterelő;
4 – légterelő lap beállító;
5 – középső szellőző fúvóka;
6 – oldalsó szellőző fúvóka;
7 – klímaberendezés vezérlő panel;
8 – kesztyűtartó hűtő csatornájának a csappantyúja (3. sz.
ábra). A hűtési funkció a „Komfort” és a „Lux” klímarendszerrel felszerelt gépjárműveknél érhető el.
A kesztyűtartó hűtéséhez állítsa be a kesztyűtartó bal hátsó
részében, felül található csappantyút „Nyitva” állásba.
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3. ábra: az utastér szellőző és fűtőrendszerének kezelőszervei
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9 – bal oldali forgókapcsoló / szabályzógomb (a befújt levegő hőmérsékletének szabályozása, lásd a 4, 5, és 6. sz.
ábrát);
Jobbra forgatva: melegebb, balra forgatva: hűvösebb.
A kapcsoló gombja két újjal folyamatosan forgatható;
10 – kijelző (a beállított hőmérsékletet és a ventilátor motor
sebességfokozatát mutatja).
A kijelző bal oldali mezőjében az utastérbe áramló levegő hőmérsékletét, jobb oldali mezőjében a ventilátor által
befúvott levegő sebességét / a ventilátor fordulatszámát
(mértékegység nélkül) mutató jelek láthatók. Az óramutató
járásával megegyező irányban forgatva a szabályzógombot
a jelek magassága fokozatosan nő a maximumig, ami az
utastérbe áramló levegő legmagasabb hőmérsékletét (bal
oldali mező), illetve a ventilátor legnagyobb sebességfokozatát (jobb oldali mező) jelzi. Mivel a (9) és (17) szabályzó
gombok szabadon forgathatók, a fenti maximális értékek
elérése utáni, óramutató járásával megegyező irányú továbbforgatásuk nem befolyásolja sem a befújt levegő hőmérsékletét, sem a ventilátor sebességfokozatát.
A (9) és (17) szabályzó gombokat óramutató járásával ellenkező irányban forgatva az utastérbe áramló levegő hőmérséklete, illetve a ventilátor sebességfokozata fokozatosan
csökken, és a kijelző jobb- és bal oldali mezőjében látható
jelek a legnagyobbtól a legkisebb felé haladva egymás után
kialszanak;
11 – első és hátsó szélvédő fűtés (meleg levegő fúvóka) nyomókapcsoló (lásd a 4. és 5. ábrát);
12 – lábfűtés nyomókapcsoló (lásd a 4. és 5. ábrát);
13 – utastér szellőztetés nyomókapcsoló;

14 – szélvédő és lábfűtés nyomókapcsoló;
15 – hátsó szélvédő (csomagtérajtó ablak) és külső visszapillantó tükör elektromos fűtés nyomókapcsoló;
16 – középső (utastér) és lábfűtés nyomókapcsoló;
17 – jobb oldali forgókapcsoló / szabályzógomb (a ventilátor motor sebességének szabályozása);
Felszereltségtől függően a szélvédő elektromosan is fűthető
lehet. A szélvédőfűtését a (15) kapcsolóval kapcsolhatja be.
Felszereltségtől függően a gépkocsiba fűtő-szellőztető,
vagy légkondicionáló berendezést építhetünk be.
A fűtő-szellőztető berendezés kellemes hőmérsékletet biztosít az utastérben. A hőmérséklet a műszerfalon található
kezelőszervekkel állítható be.
A befúvott levegő hőmérséklete, a ventilátor fordulatszáma és a levegőáram elosztása úgy a szellőző-fűtő, mint a
légkondicionáló berendezéseken azonos módon állítható
be. Mindegyik berendezésen található két forgó kapcsoló
(szabályzógomb), melyekkel a befújt levegő hőmérséklete
és a ventilátor fordulatszáma szabályozható.
18 – a légkondicionáló kijelzőjének kapcsológombja;
19 – külső levegő befúvás – recirkulácó átkapcsoló nyomókapcsoló;
20 – automatikus (AUTO) és kézi üzemmód átkapcsoló
nyomókapcsoló.
Az automatikus üzemmód választásakor a kapcsoló felirata narancs színnel világít. Ebben az üzemmódban a rendszer a környező (külső) levegő hőmérsékletétől függően
automatikusan szabályozza az utastér, valamint a motor
hűtőrendszerében keringő hőhordozó folyadék hőmérsék-
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letét, továbbá a befúvott levegő sebességét (a ventilátor fordulatszámát) és a levegőáram irányát.
21 – szélvédő, hátsó ablak és a középső tér (az ablak és lábtér) fűtésének / szellőztetésének nyomókapcsolója;
22 – a láb- és középső tér (ablak és lábtér, valamint lábtér és
szellőztetés) fűtésének / szellőztetésének nyomókapcsolója;
23 – a szellőztetés, valamint a középső tér (szellőztetés –
lábtér) fűtésének nyomókapcsolója;
24 – a gyors leolvasztás (maxdefrost) – a szélvédő gyors leolvasztásának / fűtésének – nyomókapcsolója;
A szélvédő gyors leolvasztásának / fűtésének kiválasztásakor a (24) nyomókapcsoló felirata narancs színnel világít.
Ekkor a ventilátor által befújt összes levegő a szélvédőre
irányul.
Bármely alapvető üzemmód (ablakfűtés, lábtér fűtés, szellőztetés) kiválasztásakor a megfelelő nyomókapcsoló felirata narancs színnel világít.
A két szélső forgó-nyomókapcsoló bármelyik üzemmód kiválasztásakor narancs színnel világít.
A (10) kijelzőn megjelenő jelzések kézi üzemmódban tájékoztatják Önt az utastérbe befújt levegő hőmérsékletéről(bal oldali zóna), valamint a ventilátor fordulatszámáról
(jobb oldali zóna).
Az összes gombkapcsoló jelzőfénnyel van ellátva. A „Bekapcsolt” állásban a jelzőfény aktiválódik, a „Kikapcsolt”
üzemmódban a jelzőfény inaktiválódik.

FIGYELEM!
Menet közben a fűtő / klíma ventilátornak legalább 2-es
fokozaton működnie kell ahhoz, hogy túlnyomás jöjjön
létre az utastérben, amely megakadályozza a por és a kosz
bejutását a karosszéria nyílásain, illetve az ablakok párosodását.
Figyelmeztetés
A gépjármű mosásakor mindig kapcsolja ki a fűtőventilátort.
Légkondicionáló nélküli fűtő-szellőztető rendszer
A befújt levegő sebességének szabályozása
A fűtő-szellőztető berendezés fúvókáiból az utastérbe
áramló levegő sebességét a (17) forgókapcsolóval (szabályzógombbal tudja beállítani.

4. ábra: a fűtő szellőztető rendszer vezérlőpultja

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a szabályzógombot a befúvott levegő sebessége – a ventilátor
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fordulatszáma – nő, a szabályzógombot ellenkező irányba
forgatva csökken.
A szabályzógombot két ujjal megfogva folyamatosan forgathatja.
A ventilátor beállított sebességét a (10) kijelző jobb oldali
mezőjében a növekvő magasságú „oszlopok” mutatják.
A ventilátor legnagyobb fordulatszámának elérésekor a
(10) kijelző jobb oldali mezőjében az összes oszlop kigyullad; a szabályzógomb további elfordítása már nem befolyásolja a ventilátor fordulatszámát.
A ventilátor kikapcsolásához a (17) szabályzógombot forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba; ekkor a
(10) kijelző jobb oldali mezőjében az összes oszlop kialszik.
A befújt levegő áramlási irányának beállítása
A (11) – (16) nyomókapcsolók közül a megfelelőt megnyomva válassza ki a befúvott levegő áramlási irányát.
Amint a kapcsolót megnyomja, az világít.
Az utastér hőmérsékletének szabályozása
Az utastér levegő-hőmérsékletének beállítása a 9 befújt levegő hőmérsékletet szabályzógomb segítségével történik.
Elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba - a
befújt levegő hőmérséklete nő. Elforgatása az óramutató
járásával ellenkező irányba - a befújt levegő hőmérséklete
csökken. A szabályzógomb elforgatását tapintással érzékelhető kattanások kísérik forgásszögének korlátozása nélkül.
A befúvott levegő hőmérsékletét a (10) kijelző bal oldali
mezőjében a növekvő magasságú „oszlopok” mutatják.

Ha a befúvott levegő hőmérséklete eléri a maximumot, a
(10) kijelző bal oldali mezőjében az összes oszlop kigyullad; a szabályzógomb további, az óramutató járásával megegyező irányba történő elfordítása már nem befolyásolja a
befúvott levegő hőmérsékletét.
A befúvott levegő legmagasabb hőmérséklete a külső környezeti hőmérséklettől, a motor és a hűtőfolyadék hőmérsékletétől, a fűtőventilátor fordulatszámától és néhány más
tényezőtől függ.
A legalacsonyabb hőmérséklet beállításához a (9) szabályzógombot forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba; ekkor a (10) kijelző bal oldali mezőjében az összes oszlop kialszik. A szabályzógomb további elfordítása már nem
befolyásolja a befúvott levegő hőmérsékletét.
A befúvott levegő hőmérséklete nem lesz alacsonyabb a
külső környezeti hőmérsékletnél.
A hátsó ablak elektromos fűtése
A hátsó ablak fűtésének bekapcsolásához nyomja meg a
(15) nyomókapcsolót; a kapcsoló felirat világít. A fűtés bekapcsolásával leolvaszthatja az ablakra és a külső visszapillantó tükrökre rakódott jeget, megelőzheti az ablak és a
külső visszapillantó tükrök párásodását és jegesedését (ha
a gépkocsiba beépítették ezeket).
Javaslatok a fűtő-szellőztető rendszer használatára
Meleg évszakban irányítsa a levegőt a műszerfalon található állítható (5) és (6) fúvókákkal (ld. 3 ábra) az utastér
jobb szellőztetéséhez. Válassza a közepes vagy maximális
levegőáramlási sebességet a felesleges hő utastérből történő hatékony eltávolítása érdekében. Nyomja meg a
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gombot és állítsa be a fúvókákból beérkező levegőáramlás
megfelelő irányát a (4) szabályozó fogantyúk segítségével.
Állítsa be a beáramló levegő hőmérsékletét legkisebb fokozatba, ha szükséges, állítsa be a hőmérsékletet.
Az ablakok párásodásának megszüntetéséhez, például
párás, nyirkos időben irányítsa a meleg levegőt a szélvédő, vagy a
kapcsolót.
re és az ablakokra. Nyomja meg a
A ventilátort állítsa közepes, vagy magas fordulatszámra,
hogy hatásosan felmelegítse az ablakokat. Állítsa a beömlő levegő hőmérsékletét a legalacsonyabbra; ha szükséges,
állítsa be a befúvott levegő hőmérsékletét. Az ablakokra
fúvott levegő hőmérsékletének magasabbnak kell lennie
a környező külső levegőénél. A (15) kapcsolót benyomva
kapcsolja be a hátsó ablak fűtését.
A szélvédő és az első ablakok hótól és jégtől történő gyors
megtisztítása céljából állítsa a legmagasabbra a befúvott
kapcsolót. Ha
levegő hőmérsékletét és nyomja meg a
a motor még nem melegedett be, állítsa közepes fordulatszámra a ventilátort, majd ha már bemelegedett (hőfoka
meghaladja az 50 °С-t), állítsa a fordulatszámot a legnagyobbra.
Teljesen tisztítsa meg a hótól, jégtől, levelektől és más tárgyaktól a motorháztetőt és a légbeszívó rácsát a fűtés hatékonyságának növelése és a szélvédő belső felszíne párásodásának megszüntetése céljából.
Az utastér gyors felfűtése céljából hideg időben állítsa a
befúvott levegő hőmérsékletét a legmagasabbra, és nyomja
kapcsolót. Ha a motor még nem melegedett be,
meg a
állítsa közepes fordulatszámra a ventilátort, majd ha már
bemelegedett (hőfoka meghaladja az 50 °С-t), állítsa a fordulatszámot a legnagyobbra.
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Kézi vezérlésű légkondicionáló

5. ábra: a légkondicionáló vezérlőegysége (kézzel vezérelhető)

A befújt levegő sebességének szabályozása
Az utastérbe áramló levegő sebességét a fűtő-szellőztető
rendszerével azonos módon tudja szabályozni
A befújt levegő áramlási irányának beállítása
A (11) – (16) nyomókapcsolók közül a megfelelőt megnyomva válassza ki a befúvott levegő áramlási irányát.
Amint a kapcsolót megnyomja, az világít.
Az utastér hőmérsékletének szabályozása
Az utastér levegőjének hőmérsékletét a fűtő-szellőztető
rendszerével azonos módon tudja szabályozni.
Ha az utastérbe a környező levegőnél hidegebb levegőt
akar juttatni, kapcsolja be a légkondicionálót a (18) kapcsolóval.

A befúvott levegő legalacsonyabb hőmérséklete a külső
környezeti hőmérséklettől, a napsugárzás erősségétől, a
szellőztető ventilátor fordulatszámától, a légkondicionáló
és a levegő keringetésének bekapcsolásától, a gépkocsi sebességétől és néhány más tényezőtől függ.
A légkondicionáló bekapcsolása
A légkondicionáló bekapcsolásához nyomja meg a (18)
kapcsolót. A kapcsoló világít. Az utastérbe hűtött, levegőt
fúj a ventilátor, a levegő páratartalma csökken.
A „Komfort” felszereltségű gépjármű klímaberendezésének használatakor a magas páratartalom és mínusz
-3 °С-tól plusz 5 °С-ig terjedő hőmérséklet esetén válassza
legalább a 3-as fokozatot a hőcserélő berendezés ledermedésének elkerülése érdekében.
FIGYELEM!
A légkondicionáló csak akkor kapcsolható be, ha jár a
gépkocsi motorja, bekapcsolta a szellőztető rendszer
ventilátorát, és a külső levegő hőmérséklete magasabb
5 °С-nál.
Ha a gépkocsi áll, és működik a légkondicionáló, a kon
denzvíz a gépkocsi alá csöpöghet.
kapcsolót, az (5) és a (6)fúvóka közül
Ha megnyomja a
legalább az egyiket ki kell nyitnia, különben a légkondicionáló párologtatója eljegesedhet, és az utastérbe vezető levegőcsatornát elzárhatja.
Ne irányítsa a lehűtött levegőt a szélvédőre, ha nagy a külső
levegő páratartalma! Ez a szélvédő bepárásodásához, vagy eljegesedéséhez, és a kilátás csökkenéséhez vezethet.
Ne irányítsa a hűtött levegőt az arcára és teste fedetlen részeire – ez teste túlhűléséhez és megbetegedéshez vezethet!

Ha bekapcsolja a légkondicionálót, megnő a motor üzemanyag-fogyasztása, ugyanis a kompresszor meghajtása a
motortól további teljesítményt igényel.
Ha hegyi utakon, vagy nehéz útviszonyok között vontatmánnyal közlekedik, a fedélzeti számítógép kikapcsolhatja
a légkondicionáló kompresszorát, hogy megelőzze a motor
túlmelegedését. Ebben az estben az utastérbe a rendszer
nem juttat hűtött levegőt.
A légkondicionáló kikapcsolásához ismét nyomja meg a
(18) kapcsolót. A kapcsoló világítása kialszik.
Az utastér levegőjének keringetése
Az utastér levegőjének keringetéséhez nyomja meg a (19)
kapcsolót. A kapcsoló világít. A levegőkeringetés bekapcsolásakor megszűnik a külső levegő befúvása az utastérbe. Az utastér levegőjét a légkondicionáló keringeti.
A keringető üzemmód a füst, kipufogógázok és szen�nyezett levegő utastérből történő kizárására alkalmazható
alagútban és forgalmi dugóban történő haladáskor. A gépkocsi megállása után az utastér felmelegítésének és lehűtésének felgyorsítására a levegő keringetése csak rövid ideig
alkalmazható. A kívánt hőmérséklet elérése után, vagy az
ablakok bepárásodásakor át kell kapcsolnia a külső levegő
befúvására.
A keringető üzemmód huzamos használata a gépkocsi vezetőjének álmosságához, elszenderedéséhez, figyelmének elvesztéséhez
vezethet. A keringető üzemmódot csak akkor használja, ha feltétlenül szükséges. Elsősorban a külső levegőt fúvassa be az utastérbe.
Soha ne aludjon a gépkocsiban úgy, hogy a levegő keringetés be van kapcsolva! Ez a gépkocsi zárt utasterében keringő levegő oxigéntartalmának csökkenése, és a széndioxid
feldúsulása súlyos egészségkárosodáshoz, vagy halálhoz
vezethet. Ha a légkondicionáló nem működik, a keringető
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üzemmód huzamos használata az utastérben a páratartalom növekedéséhez vezet, ami az ablakok bepárásodását és
a kilátás csökkenését eredményezi.
A keringető üzemmód kikapcsolásához ismételten nyomja
meg a (19) kapcsolót. A kapcsoló világítása kialszik.
A hátsó ablak és a visszapillantó tükrök elektromos fűtése
A hátsó ablak és a visszapillantó tükrök, valamint (felszereltségtől függően)a szélvédő elektromos fűtésének bekapcsolásához nyomja meg a (15) kapcsolót. A kapcsoló világít.
Ezzel megszünteti, illetve megelőzi a visszapillantó tükrök
és a hátsó ablak, valamint a szélvédő (ha ilyet építettek be)
jegesedését és párásodását.
Javaslat a légkondicionáló üzemmódjának kiválasztására
Nyáron, meleg időben javasoljuk, hogy az utastér jobb
szellőzése és hűtése érdekében a műszerfalon lévő az (5) és
(6) fúvókákon bocsássa be a külső levegőt. Ha a gépkocsi a
napon állt, a meleg levegő hatásos eltávolítása érdekében
állítsa a befúvott levegő sebességét a legnagyobbra (kapcsolja a ventilátort a legnagyobb fordulatszámra). Nyomja
meg a
kapcsolót. A (4) fogantyúkkal állítsa be a fúvókák légterelő lapjait. Kapcsolja be a keringető üzemmódot
a (19) kapcsolóval és a légkondicionálót a (18) kapcsolóval.
Állítsa a beömlő levegő hőmérsékletét a legalacsonyabbra;
ha szükséges, állítsa be a hőmérsékletet. Az utastér kívánt
hőmérsékletének elérése után állítsa be ezt a hőmérsékletet
a (9), a beáramló levegő sebességét (a ventilátor fordulatszámát) a (17) forgókapcsolóval, majd kapcsoljon át külső
levegő befúvására.
A gépkocsi szélvédőjének hatásos párátlanításához a ventilátort kapcsolja közepes vagy magas fordulatszámra.
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Az ablakok párásodásának megszüntetéséhez, például
párás, nyirkos időben irányítsa a meleg levegőt a szélvédőre és az ablakokra. Nyomja meg a
, vagy a
kapcsolót.
A befújt levegő sebességét (a ventilátor fordulatszámát) állítsa közepesre, vagy nagyra, hogy hatásosan felmelegítse
az ablakokat.
A befújt levegő kiszárításához kapcsolja be a légkondicionálót a (18) kapcsolóval.
Állítsa a befúvott levegő hőmérsékletét a legmagasabbra;
ha szükséges, állítsa be újra. Az ablakokra fúvott levegő hőmérsékletének magasabbnak kell lennie a környező külső
levegőénél. A (15) kapcsolót benyomva kapcsolja be a hátsó
ablak fűtését.
A szélvédő és az első ablakok hótól és jégtől történő gyors
megtisztítása céljából állítsa a legmagasabbra a befúvott lekapcsolót.
vegő hőmérsékletét és nyomja meg a
Ha a motor még nem melegedett be, állítsa közepesre a befúvott levegő sebességét, majd ha már bemelegedett (hőfoka meghaladja az 50°С-t), állítsa a befúvott levegő sebességét a legnagyobbra.
Teljesen tisztítsa meg a hótól, jégtől, levelektől és más tárgyaktól a motorház-tetőt és a légbeszívó szélvédő előtti rácsát a fűtés hatékonyságának növelése és a szélvédő belső
felszíne párásodási lehetőségének csökkentése céljából.
Az utastér gyors felfűtése céljából hideg időben állítsa a
befúvott levegő hőmérsékletét a legmagasabbra, és nyomja
kapcsolót.
meg a
Ha a motor még nem melegedett be, állítsa közepesre a befúvott levegő sebességét, majd ha már bemelegedett (hőfoka meghaladja az 50°С-t), állítsa azt a legnagyobbra.
Az utastér teljes felmelegedése után állítsa be a kívánt hőmérsékletet és a befúvott levegő kívánt sebességét, majd

válassza ki a levegő befúvásának irányát: ehhez nyomja
kapcsolót.
meg a , vagy a
Automata légkondicionáló

A levegő keringetésének bekapcsolása azonosan történik a
kézi vezérlésű berendezésnél leírtakkal. A légkondicionáló
használatakor tartsa be a javaslatokat és a figyelmeztetésekben leírtakat.
A levegő befúvási irányának kiválasztása
A levegő befúvási irányát a (15), valamint a (20) – (24) kapcsolókat (lásd a 6. ábrán) megnyomva a táblázatban leírt
módon választhatja ki:

6. ábra: az automata légkondicionáló vezérlőpultja

A fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezés kezelése
nem sokban különbözik a kézi vezérlésűétől.
A (9) és (17) forgókapcsolók (lásd a 6.ábrát) rendeltetése
megegyezik a „Komfort” légkondicionáló (18) és (19) nyomókapcslójáéval.
A LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS KÉZI VEZÉRLÉSE
A befúvott levegő sebességének szabályozása (a ventilátor
fordulatszámának beállítása) a nem automata légkondicionáló berendezéseknél megegyezik.
A légkondicionáló bekapcsolása azonosan történik a kézi
vezérlésű berendezésnél leírtakkal. A légkondicionáló
használatakor tartsa be a javaslatokat és a figyelmeztetésekben leírtakat.

A légáram iránya

Kijelző

Arcra

Világít a

nyomógomb

Arcra és lábra

Világít a

és a

Lábra

Világít a

nyomógomb

Szélvédőre és
lábra

Világít a

és a

Világít a

nyomógomb

Szélvédőre

nyomógomb

nyomógomb

Az utastér levegője hőmérsékletének beállítása
A kívánt hőmérséklet 1 fokonként a (9) forgókapcsolóval
állítható be a legkisebb (LO) 18, és a legmagasabb (HI)
26 °C között, melynek mérőszáma a (10) kijelző bal oldali
mezőjében jelenik meg.
FIGYELEM!
Ha az „AUTO” (automata) üzemmódot nem kapcsolja be,
a hőmérséklet kijelzőn megjelenő értékek csupán tájé-
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koztató értékek, és az utastérbe befúvott levegő hőmérsékletének közelítő értékét mutatják. A rendszer automatikusan nem szabályozza a hőmérsékletet és kézzel sem
állítható.
Az utastér levegőjének tényleges hőmérséklete az időjárási viszonyoktól, a napsugárzás erősségétől, a szellőztető
ventilátor fordulatszámától, a légkondicionáló és a levegő
keringetésének bekapcsolásától, a gépkocsi sebességétől,
a befúvott levegő áramlási irányától és sebességétől, továbbá néhány más tényezőtől függ.
Az utastér hőmérsékletének automatikus szabályozásához kapcsolja a légkondicionálót automata (AUTO)
üzemmódba.
Az utastérbe befúvott levegő maximális hőmérsékletének
beállításához forgassa a (9) forgókapcsolót az óramutató
járásával megegyező irányba mindaddig, míg a (10) kijelző bal oldali mezőjében meg nem jelenik a „HI”(Highest
– legmagasabb) felirat; a forgókapcsoló továbbforgatása a
beállított hőmérsékleten nem változtat. Ekkor az utastérbe
a beállítható legmagasabb hőmérsékletű levegő áramlik.
Az utastérbe befúvott levegő legmagasabb hőmérséklete a
környező levegő, valamint a motor és a hűtőfolyadék hőmérsékletétől, a szellőztető ventilátor fordulatszámától és
néhány más tényezőtől függ.
Az utastérbe befúvott levegő legalacsonyabb hőmérsékletének beállításához a (9) forgókapcsolót forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba mindaddig, míg a (10) kijelző bal oldali mezőjében meg nem jelenik a „LO”(Lowest”
– legalacsonyabb) felirat; a forgókapcsoló továbbforgatása a
beállított hőmérsékleten nem változtat. Ekkor az utastérbe
a beállítható legalacsonyabb hőmérsékletű levegő áramlik.
Az utastérbe befúvott levegő legalacsonyabb hőmérséklete

82

a környező levegő hőmérsékletétől, a napsugárzás erősségétől, a szellőztető ventilátor fordulatszámától, a légkondicionáló és a levegő keringetés bekapcsolásától, valamint néhány
más tényezőtől függ. Az utastérbe befúvott levegő hűtéséhez
a (18) kapcsolóval kapcsolja be a légkondicionálót.
FIGYELEM!
A „Komfort” felszereltségű gépjármű klímaberendezésének használatakor a magas páratartalom és mínusz
-3 °С-tól plusz 5 °С-ig terjedő hőmérséklet esetén válassza
legalább a 3-as fokozatot a hőcserélő berendezés ledermedésének elkerülése érdekében.
A hátsó ablak és a külső visszapillantó tükrök elektromos
fűtése
A hátsó ablak és a visszapillantó tükrök elektromos fűtésének bekapcsolásához nyomja meg a (15) kapcsolót. A kapcsoló világít. Ezzel megszünteti, illetve megelőzi a visszapillantó tükrök és a hátsó ablak jegesedését és párásodását.
DefrostМАХ (jégtelenítés) üzemmód
A ”DefrostМАХ” üzemmódban hatásosan jégtelenítheti és
párátlaníthatja a szélvédőt, a hátsó ablakot és a két első ajtó
ablakait és a külső visszapillantó tükröket.
A„DefrostМАХ”üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a
(24) kapcsolót. A kapcsoló világít. Ezzel egyidőben bekapcsol a légkondicionáló (ha van), valamint az első és hátsó
szélvédő és a külső visszapillantó tükrök fűtése. A levegő
teljes egészében, a legnagyobb sebességgel és hőfokon a
szélvédőre, valamint az első ajtók ablakaira áramlik. A hát-

só ablak és az külső visszapillantó tükrök fűtésének kikapcsolásához nyomja meg a (15) kapcsolót.
A „Defrost MAX” üzemmód kikapcsolásához ismételten
nyomja meg a (24) vagy a (20) gombot, vagy állítsa be a bejövő levegőáramlás sebességét (17) fogantyú segítségével, a
gomb fényjelzője kialszik.
A szélvédőfűtés működési ideje a külső hőmérséklet függvényében:
Hőmérséklet °С
Idő (perc.)

–15 és
alacsonyabb
8

-5

0

5

10

20

25

6

4

4

3

3

3

A légkondicionáló üzemmódjának kiválasztása
Kézi üzemmódban a rendszert a kézi vezérlésű légkondicionálóval megegyező módon használhatja.
A LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATA AUTOMATA
(AUTO) ÜZEMMÓDBAN
Ha a légkondicionálót automata üzemmódban kívánja
használni, nyomja meg az „AUTO” feliratú (20) kapcsolót.
A kapcsoló világít.
A (9) forgókapcsolóval állítsa be az utastér kívánt hőmérsékletét. A kívánt hőmérséklet 1 fokonként a (9) forgókapcsolóval állítható be a legkisebb (LO) 18, és a legmagasabb
(HI) 26 °C között.
A beállított hőmérséklet értéke a (10) kijelző bal oldali mezőjében jelenik meg.
Az automata üzemmódot a ventilátor fordulatszámának a
(17) forgókapcsolóval történő megváltoztatásával kapcsolhatja ki.

Az automata (AUTO) üzemmód sajátosságai:
– ha a (20)„AUTO” feliratú kapcsolót megnyomja, a befújt levegő egyenletesen, minden fúvókán át áramlik az
utastérbe (a 21 ,22 és 23 kapcsolók egyike sem világít);
– ha a 21, 22, vagy a 23 kapcsolók bármelyikét (vagy többet) megnyomja, a levegő a kiválasztott irányban (fúvókán
át) áramlik az utastérbe. A (20) „AUTO” feliratú kapcsoló
kialszik, de a berendezés automata üzemmódban működik
tovább, melyet a (10) kijelzőn a ventilátor szimbólum és a
ventilátor fordulatszámát jelző skála világító „oszlopai” jeleznek;
– ha megnyomja a (24) „DefrostМАХ” feliratú kapcsolót,
a (20) „AUTO” feliratú kapcsoló kialszik, és a légkondicionáló DefrostМАХ üzemmódba kapcsol. Ha ismételten
megnyomja a (24) „DefrostМАХ” feliratú kapcsolót, a légkondicionáló visszakapcsol automata üzemmódba (a (20)
kapcsoló világít);
– a gyújtás kikapcsolása után a (10) kijelző a beállított értékeket még 2-3 percig mutathatja;
– ha gépkocsi bármelyik ajtaját kinyitja, a (15), (20), (21),
(22), (23), (24) kapcsolók fénye kikapcsolt gyújtásnál rövid
időre felvillanhat.
FIGYELEM!
A kijelző az utastér kiválasztott hőmérsékletét mutatja. Ez
egy megközelítő hőmérséklet, mely nem mindig egyezik
meg az utastér levegőjének tényleges hőmérsékletével.
A légkondicionáló vezérlése automatikusan, nem csak
a beállított hőmérsékletet, hanem a külső levegő hőmérsékletét, a napsugárzás erősségét, a gépkocsi sebességét,
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valamint más tényezőket figyelembe véve szabályozza az
utastérbe befúvott levegő hőmérsékletét, sebességét és
eloszlását.
Ha automata üzemmódba kapcsolja a légkondicionálót,
javasoljuk, hogy a kijelzőn 22 °C-ot állítson be (a felhasználók által legelfogadottabb érték), függetlenül a környezeti
viszonyoktól és attól, hogy a gépkocsi áll, vagy mozgásban
van. A rendszer úgy működik, hogy a leggyorsabban elérje a beállított hőmérsékletet, és a továbbiakban azt állandó
értéken tartsa.
Ha a légkondicionálót automatikus üzemmódba kapcsolta,
és hosszú időn keresztül a gépkocsiban tartózkodik (járó
motornál, álló helyben vagy menetben), és túlságosan melege van, vagy fázik, állítsa alacsonyabbra, vagy magasabbra
a hőmérsékletet. Csak kis mértékben (±1 °C-kal) változtassa
meg a beállított hőmérsékletet úgy, hogy a lehető legkellemesebben érezze magát. Ne változtassa meg a hőmérsékletet túl gyakran, mivel a rendszernek meghatározott időre
van szüksége arra, hogy a beállított hőmérsékletet elérje.
Ha a kijelzőn automata üzemmódban a legalacsonyabb
(LOW), vagy a legmagasabb (HI) hőmérsékletet állította be,
az utastérbe befúvott levegő hőmérsékletét a rendszer nem
szabályozza, hanem a legalacsonyabb, vagy a legmagasabb
hőmérsékletű levegőt továbbítja az utastérbe. Ahhoz, hogy
visszatérjen a hőmérséklet automatikus szabályozásához, a
kijelzőn számokkal jelzett hőmérsékletet állítson be. Ha a
gépkocsi állt, a legalacsonyabb (LOW), vagy a legmagasabb
(HI) hőmérséklet beállítása nem eredményezi az utastér levegőjének leggyorsabb lehűtését, vagy felmelegítését. Az
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utastér kívánt hőmérsékletének leggyorsabb elérése céljából a kijelzőn mindig 22 °C-ot állítson be, akkor is, ha a
gépkocsi hosszabb ideig állt.
A légkondicionáló megfelelő működése érdekében nyissa
ki és úgy állítsa be a műszerfalon az (5) és (6) szellőző fúvókát (lásd a 3. ábrát), hogy a befúvott levegő közvetlenül ne
a gépkocsit vezető személyre, vagy az utasokra irányuljon.
Javasoljuk, hogy a szellőző fúvókából kiáramló levegőt kissé felfelé irányítsa. Ne takarja le semmilyen tárggyal műszerfalon a szélvédő és az oldalsó ablakok, sem az első, sem
a második üléssor lábterének fúvókáit.
A szellőztető rendszer központi és oldalsó fúvókái
A levegőáramlás irányát a
központi és az oldalsó fúvóka (4) karjainak segítségével
lehet szabályozni (ld. 3 ábra
„Az utastér szellőző és fűtőrendszerének kezelőszervei”),
a külső függőleges lapátokat
fel-le és a merőleges lapátokat (belső sor) jobbra-balra
7. ábra: az utastér szellőző
mozgatva. A központi és olrendszer központi (bal és jobb)
dalsó szellőztető fúvókák
fúvókája
légcsatornáinak kinyitásához,
vagy egyes szellőztető fúvókák légcsatornáinak elzárásához nyissa meg / zárja el a (3)
forgókar segítségével (ld. 3 sz. ábra „Az utastér szellőző és
fűtőrendszerének kezelőszervei”) a fúvóka csappantyúját.

A fúvóka csappantyúját állító
forgókaron szereplő jelölések:
– Fehér színű, merőleges
vonal – ZÁRVA (8 sz. és 7 sz.
ábra, 1 pont);
– dombornyomott
négy8. ábra: az utastér szellőző
szögletes alagút fehér alapon
rendszer bal oldali fúvókája
(a fúvóka szelepeit állító kar
lekerekített téglalap formájá"Zárva" állásban van)
ban – NYITVA (7 sz. ábra, 2
pont).
A szellőztető fúvókákból beérkező levegőt (légáramlatot) a
forgókar segítségével köztes, „Nyitva” és a „Zárva” állások
közötti állásba is lehet beállítani.
Ez esetben ne feledkezzen el arról, hogy a fúvóka köztes
állapota nem fixálható és emiatt elmozdulhat az erős légáramlás hatására.
Figyelmeztetés
Soha ne zárja el az összes szellőztető fúvókát a klímaberendezés használatakor, mivel ez a HVAC klímamodul párologtatójának (léghűtőjének) a ledermedéséhez
vezethet.
Ha a párologtató lefagy, nyissa ki az összes utastérben található fúvókát, ideiglenesen kapcsolja ki a klímaberendezést, a
ventilátort pedig legfeljebb 2-es fokozatba állítsa. A meleg külső
levegő hatására a párologtató kiolvad, a víz (kondenzátum) eltávozik a HVAC klímamodulból vízelvezető rendszeren keresztül
– a klímaberendezés újra működésre kész állapotba kerül.

A LÉGKONDICIONÁLÓ TECHNIKAI
KISZOLGÁLÁSNAK SAJÁTOSSÁGAI

Úgy a fűtő-szellőző, mint a légkondicionáló berendezésbe porszűrőt építettünk. A szűrőt a
fűtő-légkondicionáló egységben
helyeztük el.
A szűrőt 30 000 km. megtétele után, vagy évente cserélje
ki. Ennél gyakrabban cserélje a
szűrőbetétet, ha visszarendelték
a gépkocsit a szellőző rendszer
bevizsgálására, vagy poros környezetben használja a gépkocsit.
A könnyű szerelhetőség céljából
a szűrőbetétet felnyitható dobozban helyeztük el. Maga a szűrőbetét elasztikus anyagból készül. A légkondicionáló szűrőjének
A szűrőbetét a fűtő- légkondiciocseréje
náló egységből az első utas felőli
oldalon vehető ki, de előtte le kell venni a szűrőház fedelét.
Ezen kívül minden 30 0000 km megtétele után ellenőrizni
kell a légkondicionáló zárt rendszerében az R-1234yf hűtőközeg nyomását. Ha szükséges, utána kell tölteni a megkövetelt szintig (475 g ± 20 g).
Figyelmeztetés
A légkondicionáló technikai kiszolgálását csak szakképzett személy végezheti!

85

A padlóalagút jobb oldalán a szőnyeg alatt elhelyezett kondenzátum leeresztő cső nem igényel időszakos karbantartást. Ugyanakkor, ha kellemetlen szagok jelentkeznek az
utastérben, a légkondicionáló párologtatójával együtt a
csövet belülről ki kell tisztítani. Egyúttal a légkondicionáló
kondenzátora hőcserélőjének felületét és a motor hűtőrendszerének radiátorát is célszerű megtisztítani. A hőcserélő
felületek állapota jelentősen befolyásolja az utastér légkondicionálásnak és a motor hűtésének hatásosságát.
A légkondicionáló kondenzátum leeresztő csövét ne szorítsa össze és ne zárja le; kísérje figyelemmel az állapotát, és
ha szükséges, tisztítsa meg a cső padlólemez alatti kimenetét a szennyeződéstől.
Működési zavarok
Az esetek többségében a hibákat szakszervizben kell megjavíttatnia.
– a páralefúvó és légkondicionáló rendszer hatékonyságának csökkenése
Ennek oka legtöbbször az utastér szellőztető rendszere szűrőjének elszennyeződése.
– Nincs hűtés
Ellenőrizze a kezelőszervek helyzetét és a biztosítékok állapotát. Ha ez nem segít, kapcsolja ki a rendszert és forduljon
a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizéhez.
Üzemanyag-fogyasztás
A légkondicionáló bekapcsolásával megnő az üzemanyag-fogyasztás, különösen hegyvidéki körzetekben.
A kézi vezérlésű légkondicionálóval épített gépkocsik
légkondicionálóját csak akkor kapcsolja be, ha feltétlenül
szükséges.
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Ajánlások az üzemanyag-fogyasztás csökkentésére és a
környezet védelmére klímaberendezés használatakor:
– mozgás közben a fúvókák legyenek nyitva, az ablakok
pedig felhúzva;
– amennyiben a gépjármű a parkolóban áll nagy melegben vagy közvetlen napsugárzásnak van kitéve, javasoljuk,
szellőztesse ki az utasteret néhány percen keresztül mielőtt
a motort elindítaná.
Szélvédő fűtés
A LADA Vesta gépjármű rendelkezik szélvédő fűtés funkcióval. A szélvédő fűtés bekapcsolásához nyomja meg a
gombját (ld. ábra,
műszerfalon található vezérlőpult
(1) pont). A kapcsoló gombon található jelzőfény világítani
fog a szélvédőfűtés működésének egész ideje alatt. A szélvédőfűtés kikapcsolásához ismételten nyomja meg a kapcsolót vagy állítsa le a motort, ilyenkor a jelzőfény elalszik.

UTASTÉR VILÁGÍTÁS
Az utastér világítás funkcióinak leírása

1 – a segélyhívó mikrofonjának kapcsolója;*
2 – a segélyhívó hangszórójának kapcsolója;*
3 – a segélyhívó hívógombja;*
4 – a segélyhívó állapotát jelző fény;*
5 – a jobb oldali első utas biztonsági övének kikapcsolt állapotát jelző fény;
6 – az elülső utas légzsákjának kikapcsolt állapotát jelző
fény;
7 – az utastér általános világításának kapcsolója („bezárt
ajtóknál bekapcsolva” üzemmód);
*Az európai kivitelekben a segélyhívó szolgáltatás nem üzemel.

8 – az utastér általános világításának kapcsolója(„nyitott ajtónál bekapcsolva” üzemmód);
9 – a vezetőtér egyéni világításkapcsolója
10 – az első utastér egyéni világításkapcsolója;
11 – a vezetőtér egyéni világítás;
12 – első utastér egyéni világítás;
13 – általános világítás.
Általános világítás
Az utastér világítás kapcsoló egységének rendeltetése az
utastér általános, valamint a vezető és az első utas helyének
megvilágítása.
Ha megnyomja
piktogrammal jelzett kapcsolót, bekapcsolja az utastér általános világítását. Ha a piktogrammal
jelzett kapcsolót nyomja meg, a világítás akkor kapcsol be,
ha bármelyik ajtót kinyitja. Ha mindkét kapcsolót megpiktogrammal jelzett kapcsoló
nyomja, elsőbbséget a
élvez.
Ha a
piktogrammal jelzett kapcsolót nyomja meg, a
vezetőtér, ha a
piktogrammal jelzettet, az első utastér
világítását kapcsolja be.
Az egyéni megvilágítás üzemmódjainak váltásához ismételten nyomja meg a megfelelő gombot.
Az utastér világítás figyelmeztető és jelzőlámpái
– az „első utas frontlégzsákja kikapcsolva” jelzőfény.
Sárga színű.
– az első utas biztonsági övének bekapcsolására figyelmeztető jelzőfény. Vörös színű.
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– a segélyhívó állapotát jelző fény. Vörös színű. A gyújtás minden bekapcsolásakor 5 másodpercre felgyullad,
majd kialszik. Ha a rendszer meghibásodik, a jelzőfény folyamatosan világít.
Felszereltségtől függően a gépkocsiba az utastér hátsó részét megvilágító kiegészítő világítást építhetünk be.¬ (1.
piktogrammal jelzett kapcsolót nyomja meg,
ábra). Ha a
az általános világítást kapcsolja be; a világítás bezárt ajtóknál kapcsol be. Ha a
piktogrammal jelölt kapcsolót
nyomja meg, a világítás az ajtók kinyitásakor kapcsol be.
pikHa mindkét kapcsolót megnyomja, elsőbbséget a
togrammal jelzett kapcsoló élvez. Az világításkapcsolók
nyomókapcsolók, és bekapcsolt helyzetben reteszelődnek.
1 – a hátsó üléssor általános világításkapcsolója;
2 – a hátsó üléssor világításkapcsolója: a világítás az ajtók kinyitásakor kapcsol be;
3 – világítótestek.

A kiegészítő elektromos berendezés csatlakozója
A kiegészítő elektromos
berendezés
csatlakozója
(2. sz. ábra) csak a 12 voltos 120 Watt csúcsteljesítményű készülékek csatlakoztatására alkalmas.
FIGYELEM!
2. ábra: csatlakozóaljzat
1. A kiegészítő elektrokiegészítő elektromos készülék
mos készülék csatlakozcsatlakoztatására
tatására szolgáló aljzatba
csak 12V DC feszültséggel
működő, legfeljebb 10 A áramot felvevő készülék csatlakoztatható.
Az aljzat túlterhelése a gépkocsi vezetékeinek leégését
és rövidzárlatot okozhat. Ne használjon egyszerre egynél

1. ábra: hátsó üléssor világítás

A kezelőszervek világítása
A kezelőszervek és műszerek világításának bekapcsolásával egy időben (a külső világítás vezérlőgyűrűje
a
„helyzetjelző lámpák bekapcsolva” állásban van) egyes
változatoknál bekapcsol a belső világítás is, amely az alábbi elemekből áll:
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• középkonzol mélyedésének megvilágításából;
• a vezető és az első utas padlóterének megvilágításából;
• ajtónyitó karok megvilágításából.

3. ábra: kiegészítő elektromos készülék dugaszolója

több kiegészítő elektromos készüléket. Ha az elektromos
készülék csatlakozója túl könnyen, vagy túl nehezen
dugható az aljzatba, ez rossz érintkezéshez, vagy a csatlakozó beszorulásához vezethet. Csak olyan készüléket
használjon, melyek csatlakozója megegyezik az 3. árán
láthatóval (megfelel a SAE előírásoknak),
2. Ne csatlakoztasson az aljzatba elektromos készüléket,
ha a gépkocsit a vezető, vagy az utasok elhagyták, és hos�szabb ideig leállítja (tárolja).
3. Ne csatlakoztasson olyan készülékeket, amelyek áramot termelnek (például, akkumulátorokat).
4. A csatlakoztatott elektromos készülékeknek meg kell
felelniük az elektromágneses eszközök összeférhetőségére vonatkozó DINVDE40839 előírásainak, máskülönben zavart okozhatnak a gépkocsi elektronikus rendszereinek működésében.
5. Amikor nem használja, mindig hajtsa le a kiegészítő
elektromos berendezés csatlakozójának a fedelét. Nem
megengedett idegen tárgyak behelyezése, a megengedett csatlakozótípuson (aljzattípus) kívül, idegen tárgyak
vagy folyadék bekerülése a csatlakozóba a gépjármű
elektromos rendszerének meghibásodásához vagy rövidzárlat keletkezéséhez vezethet.
A gépjármű rendelkezik két további csatlakozóval a kiegészítő elektromos berendezés csatlakoztatásához. Az egyik
csatlakozó a központi kartámasz hátsó falán (4 sz. ábra, 1
pont), a másik pedig a csomagtérben található. A 2 pont (4.
sz. ábra) mutatja a hátul utazó utasoknak szánt USB csatlakozó helyét.

4. ábra: irányító egységek a központi kartámasz hátsó falán

Szivargyújtó
Az utastérben, a kardán
alagút burkolatán található, a kiegészítő elektromos
berendezés csatlakozója.
A csatlakozó helyett a kereskedőknél, a fogyasztó
költségén igényelhető szivargyújtó telepítése (5 sz.
ábra) is.
A szivargyújtó használatához nyomja be a szivargyújtó mozgatható részén
5. ábra: a szivargyújtó
található gombot fixált
helyzetéig.
Körülbelül
20 másodperc elteltével a gomb visszatér a kiinduló helyzetébe és a szivargyújtó újra üzemkész lesz.
A szivargyújtó kikapcsolt gyújtásnál is működik.
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FIGYELEM!
1. Ne alkalmazzon erőt a gomb lenyomva tartásához,
mivel ez a meghibásodásához vezethet: a spirál túlmelegszik és kiég. Ilyenkor működésbe lép a szivargyújtó
bimetál biztosítéka, ami a gépjármű biztosítéktáblájában
található olvadó biztosíték kiégéséhez fog vezetni.
2. Ne tisztítsa a szivargyújtó betétjének spirálját fém
eszközökkel, mert az megsérülhet.
3. Mindig ellenőrizze, kikapcsolt-e a szivargyújtó.
4. Amennyiben felügyelet nélkül hagyja a gyerekeket a
gépjárműben, elővigyázatosságból mindig vegye ki a szivargyújtó mozgatható részét az aljzatból.
5. Ha cseréli a szivargyújtó betétjét, csak a gépkocsiban
használható betétet helyezzen a fészekbe.
6. Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyak ne kerüljenek bele
a szivargyújtó aljzatába, ehhez mindig takarja el az aljzatot. Használata után helyezze vissza az aljzatba a szivargyújtó mozgatható részét.
Figyelmeztetés
Ne érintse meg kézzel a szivargyújtó izzó spirálját. Égési
sérülést szenvedhet, vagy az izzószál tönkremehet.
Tilos csatlakoztatni a szivargyújtó aljzatához kiegészítő
elektromos készülékeket. Ez az elektromos vezetékköteg meghibásodásához és a gépjármű kigyulladásához
vezethet.
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MULTIMÉDIÁS RENDSZER

Egyes felszereltségű gépkocsik rendelkeznek navigációs berendezéssel egybekötött vagy anélküli (rádió) multimédiás
rendszerrel.
Figyelmeztetés:
A biztonsági rendszabályok be nem tartása következtében
az elektromosság tüzet okozhat!
A balesetek megelőzése érdekében vezetés közben:
– ne keressen másik rádióállomást, vagy másik fájlt;
– ne állítsa nagyon nagyra a hangerőt, hogy másik gépkocsi hangjelzését is meghallja!
FIGYELEM!
A gépjármű mosásakor figyeljen arra, hogy a folyadék ne
kerüljön a multimédiás rendszer belsejébe. Ez rövidzárlathoz, kigyulladáshoz vagy más típusú meghibásodáshoz
vezethet. A multimédiás rendszert 12 voltos fedélzeti hálózathoz való csatlakoztatásra tervezték negatív pólussal a
testen.

Multimédiás rendszer navigációs rendszer nélkül
1. Elölnézet

Fsz.

Megnevezés

5

„Telefon” üzemmód bekapcsológomb. Bejövő
hívás fogadása (zöld telefonkagyló)

6

Kijelző

7

Többfunkciós forgókapcsoló

8

„Telefon” üzemmód kikapcsológomb.
Kilépés a beszélgetésből, vagy a bejövőhívás
elutasítása) (piros telefonkagyló)

9

Többfunkciós nyomókapcsoló

10

SD-kártya behelyező nyílás

A kezelőszerv
jelölése

SCAN

11

Többfunkciós nyomókapcsoló

DISP

12

Többfunkciós nyomókapcsoló

AUDIO

13

Többfunkciós nyomókapcsoló

6 F-

14

Többfunkciós nyomókapcsoló

5 F+

15

Többfunkciós nyomókapcsoló

16

Többfunkciós nyomókapcsoló

4 RPT

17

Többfunkciós nyomókapcsoló

3RDM

6. ábra: navigációs rendszer nélküli multimédiás rendszer külső nézete
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Többfunkciós nyomókapcsoló

2. A kezelőszervek megnevezése
A 6. ábrán számmal jelölt kezelőszervek megnevezését az
1. táblázat tartalmazza.
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Többfunkciós nyomókapcsoló

20

Többfunkciós nyomókapcsoló

21

Többfunkciós nyomókapcsoló

1. táblázat

Fsz.

Megnevezés

1

A rádióvevő be- és kikapcsoló gombja

2

Mikrofon

3

RESET gomb, beállítások alaphelyzetre
állítása

4

Némítás (hang kikapcsolása)

A kezelőszerv
jelölése

2TAG
RADIO

Multimédiás rendszer navigációs rendszerrel
1. Elölnézet
1 – SD-kártya fészek; 2 – mikrofon; 3 – MUTE: némítás;
4 – Forgókapcsoló (rádió be-/kikapcsoló és hangerőszabályzó); 5 – MODE- üzemmód kapcsoló; 6 – Reset (beállítások alaphelyzetre állítása); 7 – Kijelző (érintőpanel)

MUTE
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7. ábra: navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás rendszer külső
nézete

2. Navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás rendszer kezelése
2.1 A navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás
rendszer be-/kikapcsolása
2.1.1 A navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás rendszer bekapcsolásához röviden (1-2 másodpercig)
nyomja meg a hangerőszabályzó (4) gombot (7 sz. ábra).
Megjegyzés:
Bekapcsolása után a navigációs rendszerrel rendelkező
multimédiás rendszer a kikapcsolását megelőzően aktív
üzemmódban fog elindulni. Első bekapcsoláskor (vagy
az akkumulátor saruk levétele és visszahelyezése után) a
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navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás rendszer a
főmenü üzemmódban fog elindulni.
2.1.2 A navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás
rendszer automatikusan indul el az indítókulcs I állásba
történő elforgatás után, amennyiben a gyújtás kikapcsolását megelőzően a multimédiás rendszert nem a hangerőszabályzó gomb segítségével kapcsolták ki.
2.1.3 A navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás
rendszer kikapcsolásához röviden nyomja meg a (4) hangerőszabályzó gombot (7 sz. ábra) és tartsa nyomva a kijelző
kikapcsolásáig.
2.1.4 A navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás
eszköz gyári alapállapotba való állításához, vékony tompa
tárggyal tartsa nyomva a Reset gombot 2-3 másodpercen
keresztül (7 sz. ábra). A navigációs rendszerrel rendelkező
multimédiás rendszer „Rádió” üzemmódba kapcsol és elindul az első tárolt állomás vétele.
2.1.5. A navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás
rendszer automatikusan kikapcsol a gyújtás kikapcsolásakor. A gyújtás kikapcsolása után a navigációs rendszerrel
rendelkező multimédiás rendszert újra be lehet kapcsolni a
hangerőszabályozó gombjának megnyomásával 15 perces
időtartamra (a visszaszámlálás a gyújtás kikapcsolás pillanatától indul). 15 perc elteltével a navigációs rendszerrel
rendelkező multimédiás rendszer automatikusan kikapcsol.
FIGYELEM!
A navigációs rendszer nélküli multimédiás eszköz megőrzi az egyéni beállításokat (rádióállomások frekvenciáit,
hangbeállításokat, felhasználói beállításokat) legfeljebb
10 napig az akkumulátor saruk levételét követően.

2.2 A hang kikapcsolása
A hang kikapcsolásához nyomja meg a MUTE (némítás)
gombot (7. ábra / (3)). Ha újból megnyomja a gombot, a
hangot bekapcsolja.
2.3 MODE gomb
A MODE gomb ((5) gomb, 7. sz. ábra) a navigációs rendszer nélküli multimédiás rendszer üzemmódjainak kapcsolására szolgál, ugyanakkor csak az aktív üzemmódok
lesznek láthatók. Például, ha a behelyezett SD kártya csak
videó felvételeket tartalmaz, a MODE gomb segítségével
beléphet a „Video” ablakba, de nem léphet be az „Audio”
és a „Fényképek” ablakba.
2.4 Hangerő beállítása
A hangerőt forgókapcsolót (7. ábra / (4)) jobbra, illetve balra
forgatva növelheti / csökkentheti.
Megjegyzés: Ha a vizuális információt hangjelzés kíséri,
a rádiókészülék automatikusan fogja szabályozni a hangerőt. A navigációs rendszer nélküli és navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás rendszer működésének a leírását a Multimédiás rendszer és rádiókészülék használati
útmutatója tartalmazza.
USB csatlakozó aljzat
A navigációs rendszer nélküli és navigációs rendszerrel rendelkező multimédiás rendszer alkalmas az 1-től
64 GByte-ig terjedő memóriával rendelkező USB tárolóeszköz csatlakoztatására audio fájlok lejátszásához a rádió- és

zenelejátszó készüléken, illetve videó- és képfájlok lejátszásához a multimédiás navigációs berendezésen.
Az audio fájlok lejátszására szolgáló USB tárolóeszköz csatlakozója a kardánalagút borításán található. Az USB tárolóeszköz csatlakozását szolgáló USB csatlakozó és az audio
jelátvitelt szolgáló 3,5 mm-es jackaljzat pozícióját a 8. sz.
ábra mutatja.
A LADA Vesta egyes típusainál a külső eszközök csatlakoztatásához (laptop, táblagép, okostelefon) beépítésre
került egy USB csatlakozó (4 sz. ábra, (2) pozíció) 5 V névleges feszültséggel és 2 ampert nem meghaladó névleges
terheléssel. A feltölteni kívánt eszköz csatlakoztatásához
használjon „A” típusú USB csatlakozót.
Figyelmeztetés
Előfordulhat, hogy az USB
csatlakozó nem alkalmas
egyes mobil eszközök feltöltésére. A mobil eszköz
csatlakoztatásához csak a
gyártó által javasolt csatlakozó kábelt használja.

8. ábra: az USB csatlakozó
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A GÉPKOCSI KARBANTARTÁSA
A fejezet egyes karbantartási és javítási munkák rövid leírását tartalmazza.
A karbantartáshoz, javításhoz és újrahasznosításhoz szükséges teljes technológiájával, illetve szükséges berendezésekkel és szerszámokkal a kereskedők és márkaszervizek
rendelkeznek. A gépjármű karbantartását és javítását mindig a gépjárművéhez tartozó szervizkönyv szigorú betartása
mellett végeztesse.
A motortérben bármilyen műveletet csak azután végezzen,
hogy a motorház-tetőt felnyitotta
és megbízhatóan kitámasztotta
(lásd a motorháztető című részt).
A motorháztető
A motorháztető felnyitásához
húzza maga felé a műszerfal bal
oldalán, a fényszóró magasság
beállító alatt elhelyezett (1) kart
(1. ábra), kissé emelje meg a mo- 1. ábra: a motorháztető-nyitó
torháztetőt és a keletkezett résen
kar
benyúlva nyomja jobbra a (2)
biztosító horog (1) nyelvét (2.
ábra). Hajtsa fel az (1) motorháztetőt (3. ábra), és emelje ki a (2)
támasztórúd (3) műanyag végét
a (3) rögzítőből és illessze azt a
(4) fészekbe. A támasztórúd kényelmes rögzítése érdekében a
motorháztetőt ne emelje a (2) támasztórúd felső végéhez képest
2. ábra: a motorháztető
10 cm-rel magasabbra (3. ábra).
biztosító horga
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A motorháztető alatti térben elhelyezett motor magas
hőmérsékletre melegszik fel.
Ellenőrzéskor, vagy javításkor a motorháztető kitámasztó
rúdjának műanyag végelemnél
fogja meg.
A motorháztető szabadon elengedve záródik. Ehhez a motorháztetőt a hűtőradiátor felső élétől számított legfeljebb 20 cm
magasról engedje el. A motor3. ábra: a motorháztető
háztető záródásakor ellenőrizze
felnyitása
a zár megbízható működését:
záródáskor határozott kattanást kell hallania.
Figyelmeztetés
A motorháztető lecsukódása súlyos kézsérülést okozhat,
ezért lezárásakor legyen figyelmes, különösen akkor, ha
gyerekek vannak a gépkocsi közelében.
FIGYELEM!
A motorháztető lezárása
előtt győződjön meg arról,
hogy (2) kitámasztó rúd szabad végét (lásd a 3. ábrán)
rögzítette-e a (3) tartóban.
Ha a motorháztetőt felnyitotta, ne kapcsolja be az első
(szélvédő) ablaktörlőt.

4. ábra: a motor olajszintjének
ellenőrzése

A motorháztető lecsukása előtt a fém részek deformálódásának és a fényezés sérülésének elkerülése érdekében
győződjön meg arról, megfelelően rögzítette-e a kitámasztó rudat.
Ne támaszkodjon a felnyitott motorháztetőre, mert váratlanul becsukódhat.

A MOTOR KENÉSE

A motor olajfogyasztása járó motornál normális jelenségnek
számít. A motor olajfogyasztás mértéke a vezetési stílustól
függ, és a motor terhelése, illetve a főtengely fordulatszáma
határozza meg. A gépjármű bejáratási ideje alatt (2000km) a
motor olajfogyasztás mértéke enyhén magasabb lesz. Emiatt rendszeresen, különösen hosszú utak előtt, ellenőrizze
a forgattyúházban a motorolaj szintjét. A motorolaj szintjét hideg, nem járó motor mellett kell mérni sík terepen. A
motorolaj szintje a MIN és a MAX szintjelző jelölései vagy a
barázdált felület felső és alsó szélei között kell, hogy legyen
a motor típusától függően. Ellenkező esetben a motorolaj a
forgattyúház szellőztető rendszerén keresztül az égéskamrába kerül és a kipufogógázokkal együtt a légkörbe fog kijutni,
ráadásul a motorolaj égéstermékei a katalizátor meghibásodásához is vezethetnek.
Szükség esetén az olaj utántöltése (ld. 1 sz. melléklet) a dugóval zárható töltőnyíláson keresztül történik. Az utántöltést
követően várjon legalább 3 percig a következő szintellenőrzésig, hogy az utántöltött olaj lefolyjon a forgattyúházba. Az
olajszint megfelelő méréséhez ügyeljen arra, hogy az olajszint mutató ütközésig legyen visszahelyezve a nyílásba.
FIGYELEM!
A motorba csak annyi olajat töltsön, hogy az olaj szintje
ne haladja meg a MAX (vagy a felső) jelzést az olaj-szintmérő pálcán!

Ellenkező esetben az olaj a forgattyú-ház szellőzőjén keresztül a kipufogórendszerbe, onnan a kipufogógázokkal együtt
a levegőbe jut, és adalékanyagai a katalizátor meghibásodását okozhatják.

A LÉGSZŰRŐ

Ha a gépkocsit poros környezetben (földúton, építkezésen)
használja, a motor légszűrőjében a betétet kétszer gyakrabban cserélje, mint ahogy az a szervizkönyvben szerepel.

A MOTOR HŰTŐRENDSZERE

A hűtőfolyadék szintjét a kiegyenlítő tartályban (5. ábra)
kizárólag hideg motornál ellenőrizze. A hűtőfolyadék szintjének kiegyenlítő tartály falán lévő MIN és MAX jelzés között kell lennie. A tartály félig átlátszó anyagból készül, így
a hűtőfolyadék szintjét szemmel ellenőrizheti. Használat
közben a tágulási tartályban a
hűtőfolyadék szintje csökkenhet. A hűtőfolyadékot a tartály
csavaros fedelét levéve töltse
utána, majd csavarja vissza a
kiegyenlítő tartály fedelét, mivel a tartály járó és meleg mo5. ábra: a kiegyenlítő tartály
tornál túlnyomás alatt áll.
Figyelmeztetés
Hogy a kicsapó gőz le ne forrázza, a kiegyenlítő tartályba
kizárólag hideg motornál töltsön hűtőfolyadékot!
Ha a hűtőfolyadék szintje folyamatosan csökken, és gyakran
kell a folyadékot utántölteni, keresse fel a márkakereskedői
hálózat valamelyik szakszervizét.
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A FÉKRENDSZER

A főfékhengerre szerelt félig
átlátszó anyagból készült fékfolyadék-tartályban (6. ábra) a
fékfolyadék szintjét vizuálisan
tudja ellenőrizni. Ha a fékbetétek újak, a fékfolyadék szintjének a MAX értéken kell állnia.
Ha a fékcsövek épek, a fékfolyadék tartályban a folyadékszint 6. ábra: a fékfolyadék tartály
csökkenésének oka a fékbetétek
kopása. Ha a tartályban a folyadékszint a MIN szintre csökken, és a fékcsövek épek, a fékbetéteket ki kell cserélni.

ABLAKMOSÓ TARTÁLY

Az ablakmosó tartályban mindig lennie kell ablakmosó folyadéknak, az utántöltést a kupakkal zárható nyíláson keresztül szükséges elvégezni.
Feltöltés: nyissa ki a tartály
fedelét (7. ábra), töltse fel ablakmosó folyadékkal, amíg
nem látja a betöltött folyadékot, majd zárja a tartály
fedelét.
Ablakmosó folyadék: ha
7. ábra: a szélvédő és a hátsó
ablakmosó tartálya
a környező levegő hőmérséklete 0 °C-ra, vagy az alá
csökken, kizárólag szaküzletben (például töltőállomáson)
kapható téli (fagyálló) ablakmosó folyadékot használjon.
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Az ablaktörlő lapátok cseréje
Az ablaktörlő lapátok kicseréléséhez tegye a következőket:
– hajtsa fel az ablaktörlő (1) karját (8. ábra);
– fordítsa a (2) lapátot
a karra közel merőleges
8. ábra: az ablaktörlő lapátok
helyzetbe, húzza előre a
lapátot a karhoz rögzítő
betétet (ehhez nyomja össze a rögzítő betétet), és vegye le a
lapátot a karról.
Az új lapát felhelyezéséhez a műveleteket fordított sorrendben végezze.
A hátsó szélvédő lapát cseréhez:
• Húzza el az ablaktörlő kart ütközésig és tovább kattanásig. Ez azt jelzi, hogy az ablaktörlő kar rögzült elhúzott állapotban.
• Mozdítsa az ablaktörlő lapátot az óramutató járásával ellenkező irányba és tovább, amíg a lapát le nem jön a karról.
• Helyezze rá az ablaktörlő lapátot a csatlakozó pozícióra és kezdje el mozdítani az óramutató járásával ellenkező
irányba a lapát a karon történő rögzítéséig.
• Engedje vissza a kart a kiinduló helyzetbe.
Figyelmeztetés
Az ablaktörlő lapátok cseréje során figyeljen arra, hogy a
szélvédőtől elhúzott kar a rúgó hatására ne csapódjon rá
az üvegre és ne tegyen kárt benne.

FIGYELEM!
1. A szélvédő törlésének a hatékonysága csökkenhet,
amennyiben az üveg külső felületén bogár, fa nedveinek
vagy egyes autómosókban hasznát viasz maradékai találhatók. Amennyiben az ablaktörlő lapát hatékonysága
csökkent, mossa meg az ablakot és az ablaktörlő lapátokat
ablakmosó folyadékkal és utána gondosan öblítse le őket.
2. Tekintettel arra, hogy az ablaktörlő lapátok a közlekedésbiztonsági rendszer részét képezik, a gépjármű folyamatos használata mellett javasoljuk félévente egyszer cserélni az ablaktörlő lapátokat.
3. Amikor a szélvédő száraz, nem javasolt az ablaktörlő
bekapcsolása, mivel ez a szélvédő károsodásához (karcolódás) vezethet.
4. Ne kapcsolja be az ablaktörlőt, ha a jeget nem távolította el róla, vagy még nem olvadt le az üveg felületéről. Ez az
ablaktörlő lapát károsodásához és a tisztítási hatékonyság
csökkenéséhez vezethet.
Nem javasolt az ablakmosó szivattyú bekapcsolása üres ablakmosó tartály esetén, mivel ez a szivattyú meghibásodásához
vezethet.
A LADA Vesta egyes típusainál („SW” és „SW Cross” kivitelek) megengedett az ablakmosó folyadék szivárgása a csomagtér ajtójába épített mosófolyadék fúvókájából hirtelen,
dinamikus manőverek esetén (fokozott vibráció az alvázon,
hirtelen gyorsulás).

AZ AKKUMULÁTOR

Kísérje figyelemmel az akkumulátor elektrolit szintjét; az elektrolit szintjének az akkumulátor
félig átlátszó házán látható MIN
és МАХ jelzések között kell lennie. Ne használja az akkumulátort, ha az elektrolit szintje a
MIN jel alá csökkent.
Ha az akkumulátor házán nincs
9. ábra: az akkumulátor
MIN és МАХ jelzés, vagy a ház
nem átlátszó, az elektrolit szintjének a cellák felső élétől, peremétől 10-15 mm-el magasabban kell lennie.
Figyelmeztetés
Mivel az elektrolit rendkívül agresszív folyadék, ami károsan hat az Ön szervezetére és a gépkocsi alkatrészeire,
az akkumulátor technikai kiszolgálását a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizében végeztesse el.
Ne hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, mindig töltse fel, ha szükséges. Az akkumulátor töltöttségének olyan
állapotban kell lennie, hogy terhelés nélkül a feszültség ne
csökkenjen 12,5 V alá (ez 25 °С hőmérsékleten 75%-os feltöltöttségnek felel meg).
Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor feltöltöttségét, ha:
– rendszeresen városon belül, rövid utakra használja;
– ha fagypont alatti hőmérsékleten használja. A hőmérséklet csökkenésekor az akkumulátor kapacitása is csökken. Téli időszakban csak azokat az elektromos berendezéseket kapcsolja be, melyek használata feltétlenül szükséges;
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– ha a gépkocsi átvételkori ellenőrzése után különböző,
állandóan bekapcsolt kiegészítő elektromos eszközt (például órát és más kiegészítő berendezést) csatlakoztatott a
gépkocsi elektromos hálózatára;
– gépkocsiját hosszabb időre, különösen hideg időben, leállította. Ebben az esetben az akkumulátor jobb megóvása
érdekében csatlakoztassa le azt, vagy szerelje ki és tárolja
meleg helyen.
Ha az akkumulátor rendelkezik az elektrolit sűrűségét és
szintjét jelző optikai elemmel, az akkumulátor állapota ennek színe alapján is megállapítható:
Ha az optikai jel:
– zöld – az elektrolit szintje megfelelő;
– fekete – az akkumulátort fel kell tölteni;
– fehér színű – az elektrolit szintje alacsonyabb a kelleténél. Figyeljen a kábelsaruk és az akkumulátor pólusai tisztaságára, illetve a megfelelő csatlakozásra . Ne felejtse, hogy
a saruk és az akkumulátor pólusainak oxidálódása, illetve
gondatlan összekapcsolása szikrázást okoz a nem megfelelő
csatlakozás helyén, ami a gépjármű elektronikai berendezéseinek meghibásodásához, leállásához vezethet. Ezenkívül
tilos levenni a sarut az akkumulátor pólusairól járó motornál a generátor működőképességének ellenőrzése céljából.
FIGYELEM!
Ha a gyújtást bekapcsolta, ne csatlakoztassa le a kábeleket az akkumulátor saruiról, mivel ez a motor vezérlő
elektronikája, és az elektromos berendezések meghibásodását okozhatja.
Új akkumulátor megvásárlásakor ellenőrizze a vásárolni
kívánt új akkumulátor pólusainak a kiosztását, hogy az
egyezik-e a régivel. A gépjárművébe szerelt akkumulátor
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„fordított-” avagy „europolaritással” rendelkezik. Az ellentétes polaritású akkumulátor beszerelésére tett kísérlet
csatlakozási nehézségekhez vezet.
Az akkumulátor gépkocsiba történő beszerelésekor a
kábelsarukat az akkumulátor megfelelő polaritású kapcsaira csatlakoztassa (az akkumulátor pozitív kapcsa és a
kábelköteg saruja a nagyobb méretű).
Amennyiben külső töltőkészülékkel tölti az akkumulátort,
feltétlenül csatlakoztassa le a gépkocsi elektromos fedélzeti
rendszeréről.

ELEMCSERE A TÁVIRÁNYÍTÓBAN

A távirányító elemcseréjéhez
(10 sz. ábra) kövesse az alábbi
lépéseket:
– helyezzen egy lapos csavarhúzót a távirányító oldalfelületén található (1) hornyába és
elfordítva vegye le a (2) felső
fedelet;
– elem cseréjekor ügyeljen
arra, hogy ne sértse meg az
elem, és/vagy az áramköri
lapka felületét;
– puha textíliával fogja meg
az elemet és a távirányítóban
jelzett oldalával lefelé - pola10. ábra: elemcsere a
ritás-helyesen helyezze a távtávirányítóban
irányítóba ügyelve arra, hogy
meg ne sértse érintkező felületét,
– illessze össze a (3) távirányítót és a (2) fedelet, majd kattanásig nyomja össze, ügyelve arra, hogy a fedél pontosan
a helyére pattanjon.

FIGYELEM!
A csavarhúzó pengéjét borítsa be puha textíliával, hogy
ne sértse meg a távirányító felszínét.
Elemcserekor kizárólag CR2032 elemet használjon.
Figyelmeztetés
A kimerült elemeket ne helyezze a háztartási hulladék
közé. Ezeket a kijelölt gyűjtőhelyen adja le, hogy ne
szennyezze a környezetet!

ÉGŐCSERE

A külső világítás, az utastér világítás rendszerének megfelelő működéséhez és a kiegészítő utastér vezérlő egység
meghibásodásának megelőzése végett csak a nemzetközi
biztonsági szabályoknak megfelelő fényforrásokat (égőket)
használjon.
FIGYELEM!
Csak olyan izzókat használjon, amelyeknek a típusa és a
teljesítménye megegyezik az eredetileg beépített világító
és jelző izzókéval (ld. 2 állás „A gépkocsihoz használható
izzók”).
Szigorúan tilos használni más típusú, de hasonló foglalattal rendelkező fényforrásokat a megfelelő izzók helyett (LED, gázkisüléses izzók stb.). Az említett fényforrások használata a világító eszközök működési zavaraihoz,
a gépjármű elektromos berendezésének meghibásodásához és a biztonsági előírások megsértéséhez vezethet.
A beszerelt izzóknak ENSZ 37 sz. Szabálynak megfelelő
hivatalos tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Az említett

izzók foglalatán vagy az üvegburáján feltétlenül szerepelnie kell a hivatalos tanúsítás nemzetközi jelölésének,
amely a lerövidített kört és benne egy „E” betűt ábrázol,
és utána következik az ország kódja, amely a hivatalos
tanúsítványt állította ki, utána pedig a tanúsítvány száma,
amely a kör mellett kap helyet.
Megjegyzés: A kiégett izzókat az alábbiakban leírt módon
Ön is kicserélheti. Abban az esetben, ha ezt túl bonyolultnak találja, forduljon a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizéhez.
FIGYELEM!
Az égők cseréje előtt kapcsolja ki az érintett világító-jelző
berendezést.
A fényszóróegység

11. ábra: a fényszóróegység
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A tompított fény izzójának cseréjéhez tegye a következőket:
– fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban a
(2) fedelet, és vegye le (11. ábra);
– húzza le a (7) kábelcsatlakozót az izzóról;
– akassza ki a (8) fészekből a rugós rögzítőkart;
– vegye ki az izzót;
Az új izzó behelyezésekor a műveleteket fordított sorrendben végezze.
A távfény izzójának cseréjéhez tegye a következőket:
– fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban az
(1) fedelet, és vegye le (11. ábra);
– húzza le a (6) kábelcsatlakozót az izzóról;
– akassza ki az (5) fészekből a rugós rögzítőkart;
– vegye ki az izzót.
Az új izzó behelyezésekor a műveleteket fordított sorrendben végezze.
Az irányjelző izzójának cseréjéhez tegye a következőket:
– fordítsa el a (4) foglalatot az óramutató járásával ellenkező irányba és az izzóval együtt vegye ki a fészkéből;
– fordítsa el az izzót az óramutató járásával ellenkező
irányba és vegye ki a foglalatból.
Az új izzó behelyezésekor a műveleteket fordított sorrendben végezze.
A nappali menetfény és a helyzetjelző izzók cseréjéhez tegye a következőket:
– fordítsa el a (3) foglalatot az óramutató járásával ellenkező irányba és az izzóval együtt vegye ki a fészkéből;
– vegye ki az izzót a foglalatból.
Az új izzó behelyezésekor a műveleteket fordított sorrendben végezze.
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Egyes változatoknál hiányzik az első kerékjárati dobbetétbe kialakított nyílás, ez esetben az izzók cseréje a motortéren keresztül történik. A hozzáférési pontokat a 12 sz.
ábra mutatja, szükség esetén forduljon a márkakereskedői
hálózat valamelyik szakszervizéhez. az izzók cseréjével
kapcsolatban.

12. ábra: hozzáférési pontok az izzók cseréjéhez

Hátsó lámpák

13. ábra: a hátsó lámpa

A sárvédőn elhelyezett hátsó irányjelző, fék- és helyzetjelző lámpa izzóinak cseréje (13. ábra).
A (4) irányjelző izzójának cseréjéhez tegye a következőket:
– nyissa fel a csomagtartó sárvédő felőli oldalán lévő,
hátsó lámpa melletti fedelet, hogy hozzáférjen az irányjelző
izzójának (4) dugaszolható foglalatához;
– fordítsa el a (4) dugaszolható foglalatot az óramutató
járásával ellenkező irányba és vegye ki az izzóval együtt;
– maga felé húzva az izzót, vegyi ki azt a foglalatból,
Az új izzó behelyezésekor a műveleteket fordított sorrendben végezze.
A (3) fék- és helyzetjelző lámpa izzójának cseréjéhez tegye
a következőket:
– nyissa fel hátsó lámpa csomagtartó fedél hátfalán lévő
fedelet, hogy hozzáférjen a fék-és helyzetjelző lámpa az
irányjelző izzójának (3) dugaszolható foglalatához;
– fordítsa el a (3) dugaszolható foglalatot az óramutató
járásával ellenkező irányban, és vegye ki az izzóval együtt;
– fordítsa el az izzót az óramutató járásával ellenkező
irányba, és vegye ki.
Az új izzó behelyezése után a foglalat visszahelyezéséhez a
fent leírt műveleteket fordított sorrendben végezze.
A gépkocsi csomagtartó fedelén elhelyezett belső lámpa
hátramenet (tolatás)- és helyzetjelző izzóinak cseréje
Az (1) hátramenet jelző izzó cseréjéhez tegye a következőket (13. ábra):
– oldja a (2) csomagtartó fedél borításának két (1)
műanyag rögzítő csapját (14. ábra) A takarólemez rögzítő
patentje két részből, egy fix alsó részből, és egy mozgatható felső, bepattintható (3) gomba alakú fej állnak (14. ábra).

14. ábra: a hátsó belső lámpa hátramenet- és szélességjelző
izzóinak cseréje

Félig kihúzott állapotban a gomba alakú fej kioldott állapotban vannak;
– a takarólemez (3) rögzítő csapjainak oldásához
(14. ábra) például a (4) gyújtáskulcs nyelvével nyúljon a
gomba alak feje alá és emelje meg mindkét rögzítő patentet;
– miután a rögzítő patentet meglazította, hajtsa fel a takarólemezt, hogy hozzáférjen az (1) dugaszolható foglalathoz
(13. ábra). Ahhoz, hogy elkerülje a takarólemez sérülését,
legfeljebb 7-8 cm-re hajtsa el;
– fordítsa el az (1) dugaszolható foglalatot (13. ábra) az
óramutató járásával ellenkező irányban, és vegye ki az izzóval együtt;
– húzza az izzót maga felé, és vegye ki.
Az új izzó behelyezése után a foglalat visszahelyezéséhez a
fent leírt műveleteket fordított sorrendben végezze.
A (2) helyzetjelző izzó (13. ábra) cseréjéhez tegye a következőket:
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– az (1) hátramenet jelző izzó cseréjénél leírtakkal megegyező módon járjon el, hogy hozzáférjen a (2) helyzetjelző
izzó dugaszolható foglalatához;
– fordítsa el az (2) dugaszolható foglalatot (12. ábra) az
óramutató járásával ellenkező irányban, és vegye ki az izzóval együtt;
– húzza az izzót maga felé, és vegye ki.
Az új izzó behelyezése utána foglalat visszahelyezéséhez a
fent leírt műveleteket fordított sorrendben végezze.
A jobb oldali hátsó lámpa hátramenet- és helyzetjelző izzóit
az előzőekben leírtakkal azonos módon cserélje ki.
A hátsó ködlámpa cseréje
A hátsó ködlámpában fénykibocsájtó diódasort (magasfényű LED-eket) helyeztünk
el. A lámpatest nem szedhető
szét és a diódák nem cserélhetők! Ha a lámpatestben kettő, vagy több LED nem világít,
a lámpatestet a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizében cseréltesse ki.
A visszapillantó tükörben elhelyezett irányjelző fényforrásának cseréje
A visszapillantó tükörben elhelyezett irányjelzőbe fénykibocsájtó
diódákat (magasfényű LED-eket)
építettünk.
Ha a visszapillantó tükrökbe épített
fényforrás meghibásodik, a teljes
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irányjelző egységet cserélni kell! Ezt a műveletet a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizében végeztesse el.
A kiegészítő féklámpa cseréje
A kiegészítő féklámpába fénykibocsájtó diódasort (magasfényű LED-eket) építettünk. Ha a lámpatestben kettő, vagy
több LED nem világít, a lámpatestet a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizében cseréltesse ki.

15. ábra: pótféklámpa
(SE kivitel)

16. ábra: pótféklámpa
(SW kivitel)

A rendszámtábla megvilágító lámpa izzójának cseréje
A rendszámtábla megvilágító lámpa izzójának kicseréléséhez vegye ki a rendszám megvilágító lámpatestet a gépkocsiból. A lámpatestet a (3) csap és a (4) rugós retesz rögzíti
(17. ábra).
A lámpatest kivételéhez tegye a következőket:
– a lámpatestet balról – például a gyújtáskulcs nyelvével – óvatosan tolja jobbra, és a lámpatest végét emelje le a
(4) csapról (17. ábra);
– a lámpatestet jobbról a gyújtáskulcs nyelvével óvatosan tolja balra, akassza ki a (3) rugós
reteszből és emelje le az alaplemezről (18. ábra);
– fordítsa el az (1) dugaszolható
foglalatot (17. ábra) az óramuta17. ábra: a rendszámtábla
tó járásával ellenkező irányban,
megvilágító lámpa

és vegye ki a lámpatestből az izzóval együtt, majd az izzót
maga felé húzva vegye ki azt a foglalatból;
Az égő cseréje után a lámpa behelyezéséhez a fent leírt műveleteket fordított sorrendben végezze el.

18. ábra: a rendszámtábla világítás izzójának foglalati pozíciója

A ködfényszóró izzójának cseréje
Hogy hozzáférjen a bal oldali ködfényszóróhoz, fordítsa el
az első kerékjárati dobbetéten található szerelő nyílás (1) fedelét az óramutató járásával megegyező, a jobb oldali ködfényszórónál az óramutató járásával ellenkező irányban.
Fordítsa az izzó (2) foglalatát az óramutató járásával ellenkező irányba és vegye ki az izzót a foglalattal együtt.
Vegye ki az izzót a foglalatból és cserélje ki. Az izzó vis�szahelyezéséhez a fenti műveleteket fordított sorrendben
végezze el.
Egyes változatoknál hiányzik az első kerékjárati dobbetétbe kialakított nyílás, ez esetben az izzók cseréje a motortéren keresztül történik (ld. 12. sz. ábra). Szükség esetén
az izzócsere menetét tisztázza a márkakereskedői hálózat
valamelyik szakszervizében.

Figyelmeztetés
A ködfényszórót és a hátsó ködlámpát csak akkor használja, ha szükséges. Ha már nincs rájuk szükség, kapcsolja ki azokat, hogy ne zavarja a forgalomban résztvevő
többi gépkocsivezetőt.
Csomagtér, kesztyűtartó és első ajtó küszöbvilágítás (az
ezekkel felszerelt gépkocsiknál).
FIGYELEM!
A rövidzárlat elkerülése érdekében az izzók cseréje előtt
csatlakoztassa le az akkumulátorról a kábeleket.
Az (1) lámpa (3) izzójának cseréjéhez emelje ki a lámpatestet
a fészkéből. Ehhez illessze a csavarhúzó pengéjét a (2) horonyba, és óvatosan nyomja oldalra a lámpatestet. A lámpatestet rugós retesz rögzíti. Az izzó cseréje után a lámpatest
nyelvét illessze a helyére és a másik végét pattintsa be.

103

AZ OLVADÓBIZTOSÍTÉKOK CSERÉJE

A kiolvadt biztosítékokat új, az 1. sz. táblázatban meghatározott értékű biztosítékokra cserélje ki.
Hogy elkerülje a biztosítéktábla testének és a vezetékek
szigetelésének megolvadását a gépjármű használata közben, csak az „AVTOVAZ” Nyrt. által jóváhagyott olvadó
biztosíték típusait használjon a táblázat szerint.

Figyelmeztetés
Amennyiben bizonytalan az izzócserével kapcsolatban,
forduljon a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizéhez, aki elvégzi ezt a munkát.
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Biztosítéktábla
A műszerfalban elhelyezett biztosítéktáblához hozzáférjen, tegye a következőket:
– fordítsa el a biztosítéktábla fedelét alulról tartó 3
műanyag fület;
– Húzza lefelé a biztosítéktábla fedelét, akassza ki a felső
tartókat, majd vegye le a fedelet;
A kiolvadt biztosíték által megszakított, védett áramkör az
1. sz. táblázatból határozható meg.
Az áram erőssége, melyre a biztosítékot méretezték, függ
az. 1. táblázatban meghatározott védendő áramkörtől.
Az áram erősségét, melyre a biztosítékot méretezték, a biztosíték bal oldalán tüntetik fel. A biztosíték száma a biztosítéktáblán szerepel.
Ha a biztosíték ismét kiolvad, a kiolvadás okának tisztázása és a hiba kiküszöbölése céljából forduljon a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizéhez.

Az utastér biztosítéktábla elektromos áramkörei
Biztosíték Névleges áram
F1
15А
F2
30А/5А
F3
10А
F4
30А/5А
F5
15А
F6
7,5А
F7
10А
F8
5А
F9
ЗА
F10
5А
F11
10А
F12
15А
F13
10А
F14
10А
F 15
5А
F16
5А
F17
5А
F18
3А
F19
10А
F20
5А
F21
15А
F22
5А
F23
5А
F24
5А
F25
5А
F26
15А

Áramkör
Megnevezés
K15R
Jobb oldali irányjelző és ablakmosó
K15R
Bal oldali irányjelző (minden változatnál)
Bal oldali távfényszóró, nem Lux változat
K30S
Bal oldali irányjelző (minden változatnál)
K15R
Ülésfűtés
K30S
Jobb oldali helyzetjelző fény
K30S
Bal oldali helyzetjelző fény
K30S
Hátsó ködlámpák
Jobb oldali irányjelző a visszapillantó tükörben
K15S
Robotizált sebességváltó (AMT) üzemmódválasztó
Bal oldali tompított fényszóró, nem Lux változat
K30S
Irányjelző (visszajelző)
K30S
Irányjelző (szokásos betáp)
K30S
Fékpedál kapcsoló
BTP
Esőérzékelő és világítás jeladó, fényszóró magasságállító
BTP
Fékpedál kapcsoló
BTP
Kesztyűtartó, csomagtartó és küszöb megvilágítás
Bal oldali irányjelző a visszapillantó tükörben
Jobb oldali tompított fényszóró, nem Lux változat
Külső tükör fűtés
K15S
Légzsák vezérlő egység
K15S
Műszerfal
K30S
Műszerfal
ACC
Rádió
ВТР
ESP9.1 vezérlő
K30S
Benzinszivattyú betáp

1. táblázat
Biztosíték
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
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Biztosíték Névleges áram
F27
5А
F28
5А
F29
10А
F30
5А
F31
5А
F32
10А
F33
5А
F34
5А
F35
5А
F36
15А
F37
7,5А
F38
7,5А
F39
10А
F40
10А
F41
20А
F42
20А
F43
20А
F44
30А
F45
30А
F46
30А
F47
25А
F48
30А
F49
25А
F50
25А

Áramkör
K15S
K15S
K30S
K15S
K30S
K15S
BTP
ВТР
BTP
K30S
K30S
K30S
K15R
K15R
ACC
K30S
K30S
K30S
K30S
K15R
K30S
K30S
K30S
K30S

Megnevezés
Biztosíték
Parkolás segítő betáp
mini
Elektromos kormányrásegítő vezérlője
mini
Utánfutó elektromos betáp
mini
üres
mini
üres
mini
Keréknyomás ellenőrző betáp K15M (a motortérben)
mini
Ablakemelő vezérlés
mini
Kormánykerék elfordulás jelző adó, kormánykerék reteszelő egység
mini
Vezetőoldali ajtó kapcsoló egység
mini
Rádió, diagnosztikai csatlakozó aljzat
mini
Jobb oldali féklámpa
mini
Bal oldali féklámpa
mini
Nappali menetfény, nem Lux kivitel
mini
Jobb oldali távfényszóró, nem Lux kivitel
mini
12 V-os dugaszoló aljzat (kiegészítő berendezések betáp), szivargyújtó
JCase
Fedélzeti elektronikus vezérlő egység (kerék nyomásmérők betáp)
JCase
Fedélzeti elektronikus vezérlő egység(ajtózárak)
JCase
Ablakemelők
JCase
Utastér fűtő ventilátor
JCase
Ablaktörlő vezérlés
JCase
ЕММ vezérlő egység (jobb oldali távfény, bal oldali tompított fény és helyzetjelzők)
auto
ЕММ vezérlő egység (ablaktörlő)
auto
ЕММ vezérlő egység (ködfényszóró, hátsó ködlámpa, rendszámtábla világítás)
auto
ЕММ vezérlő egység (bal oldali távfény, jobb oldali tompított fény és helyzetjelzők)
auto

Figyelmeztetés
A biztosítékok megléte a gépkocsi elektromos berendezésekkel való felszereltségétől függ.
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Az utastér biztosítéktábla reléi
Relé
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8

Néveleges áram
70/50А
30А
30А
40А
40А
30А
20А
20А

Áramkör
K15R

2. táblázat

Megnevezés
Világítástechnika és ülésfűtés (Lux és nem Lux modell)
Szabad
Hátsó ablak fűtés
Első ablak ablakemelők
Utastér fűtőventilátor
Hátsó ablak ablakemelők
Benzinszivattyú modul
12V-os dugaszoló aljzat

Figyelmeztetés
A relék megléte a gépkocsi elektromos berendezésekkel való felszereltségétől függ.
A motortér biztosítéktáblája
Biztosíték
F60
F61
F62
F63
F65

Felhasználás

Légkondicionáló

Névleges áram
70А
З0А
40А
15А
25А

Áramkör
КЗ0М
КЗ0М
КЗ0М
КЗ0М
КЗ0М

Megnevezés
Elektromos kormányrásegítő (ЭУРУ)
Hátsó ablak fűtés
ABS/ESP
Légkondicionáló kompresszor viszkókuplung
ABS/ESP

3. táblázat
Biztosítékfajta
maxi
auto
maxi
auto
auto

F66

АМТ

5А

К15М

Robotizált sebességváltó vezérlés

mini

F68

АМТ

70А

КЗ0М

Robotizált sebességváltó vezérlés
Légkondicionáló kompresszor viszkókuplung
kapcsoló reléje, fűtőventilátor kapcsoló relé
K30 utastér
Generátorvédelem
Generátorvédelem
Kürt

maxi

F69

15А

F70
F71
F72
F73

60А
70А
70А
10А

КЗ0М
КЗ0М

auto
maxi
maxi
maxi
mini
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F74
F75
F76

5А
60А
10А

Szélvédő fűtés

F78

7,5A

F79
F80

40А
5А

Szélvédő fűtés

К15М
КЗ0М
КЗ0М
КЗ0М
К15М

Hátramenet világítás
Szélvédő fűtés
Riasztó kürt relé
Lambda szondák fűtőszál, tankszellőztető szelep,
szívócső módosító szelep, vezérlés módosító szelep
Relé egység / hűtőventilátor relé
Szélvédő fűtés relé

mini
maxi
mini
maxi
maxi
mini

Figyelmeztetés
A biztosítékok megléte a gépkocsi elektromos felszereltségétől függ.
Motortér biztosítéktábla standard/normál/lux (felszereltség függő)
4. táblázat
Biztosíték
(új szám/
régi szám)
F60/F77
F61/F72
F62
F63/F65
F65/F69
F66/F64
F68/F72

Opció

Nominálérték

Áramkör

Klímaberendezés

70А
30А
40А
15А
25А
5А
70А

K30М
K30М
K30M
K30M
K30M
K15M
K30M

АМТ
АМТ

F69/F63

15А

F70/F81
F71
F72
F73/F74
F74/F73
F75/F82

60А
70А
70А
10А
5А
60А
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Szélvédő fűtés

K30M
K30M
K15M
K30M

Rendeltetés
Elektromechanikus kormányszervó
Hátsóablak fűtés
ABS/ESP egység
Légkondi mágnes kuplung
ABS/ESP egység
АМТ 1 vezérlőegység
АМТ 2 vezérlőegység
Légkondi mágnes kuplung relé,
hűtőventilátor relé
K30 utastér
Generátor
Generátor
Duda
A tolatólámpa kapcsolója
Szélvédő fűtés

Biztosíték
típusa
maxi
auto
maxi
mini
auto
mini
maxi
auto
maxi
maxi
maxi
mini
mini
maxi

F78/F76
F79
F80

7,5А
40А
5А

szélvédő fűtés

K30M
K15M

Lambdaszonda táp, tankszellőztető
szelep, szívómodul keresztmetszet
módosító szelep
Relé egység / hűtőventilátor reléje
Szélvédőfűtés relé tápellátás

A motortér biztosítéktábla reléi
Relé (új szám/ régi
szám)
К21
К22
К23
К24
К25
К27
К28
К29

maxi
mini
5. táblázat

Opció

Nominálérték

Szélvédő fűtés
Szélvédő fűtés

З0А
З0А
З0А
20А
20А
20А
20А

Szélvédőfűtés reléje 1
Szélvédőfűtés reléje 2
Önindító relé
Duda relé
Riasztó kürt relé
Motorvezérlő rendszer fő reléje
Klímaberendezés kompresszor működtető reléje

40А

Hűtőventilátor relé

Légkondicionáló
11189 motor
Klímaberendezés nélküli

mini

Rendeltetés

Figyelmeztetés
A relék megléte a gépkocsi elektromos felszereltségétől függ.
Motortér biztosítéktábla reléi (felszereltség függő)
Relé (új szám/ régi
szám)
К21
К22
К23
К24 / K25
К25 / R24
К27
К28
К29

Opció
Szélvédő fűtés
Szélvédő fűtés

Klíma
Е0

Nominálérték
30А
30А
30А
20А
20А
20А
20А
40А

6. táblázat
Rendeltetés

Szélvédőfűtés reléje 1
Szélvédőfűtés reléje 2
Önindító relé
Duda relé
Riasztó kürt relé
Motorvezérlő rendszer fő reléje
Klímaberendezés kompresszor működtető reléje
Hűtőventilátor reléje
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A biztosítéktábla fedele
A biztosítéktábla rögzítésének megerősítése céljára fedélrögzítőt alkalmazunk (4. ábra). A biztosítéktábla fedelének
levétele előtt először a fedélrögzítőt távolítsa el.

A biztosítéktábla fedelének visszahelyezése után a LADA
Vesta gépkocsi és változatai használati útmutatójában leírt
módon mindenképpen helyezze be a kiegészítő fedélrögzítő elemet.

1. ábra: a biztosítékok és relék elhelyezése a motortér biztosítéktábláján

2. ábra: a biztosítékok és relék elhelyezése a motortér biztosítéktábláján
(egyes típusoknál)
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3. ábra: a biztosítékok és relék elhelyezkedése az utastér
biztosítéktábláján

4. ábra: a biztosítéktábla fedele

5. ábra: A biztosítékok és relék elhelyezkedése az utastér
szerelvénydobozában (egyes típusoknál)
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Utastér biztosítéktábla (felszereltség függő)
7. táblázat
Biztosíték

Nominálérték

Áramkör

F1

5А

К15

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15

5А
10А
10А
10А
5А
15А
5А
5А
3А
3А
10А
10А
10А
5А

K15
K15

АСС

F16

5А

F17
F18
F19
F20

5А
7,5А
7,5А
7,5А

F21

15А

F22
F23

5А
5А

F24

5А
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K15
K15
K15

K30

Rendeltetés
A Globális helymeghatározó rendszer, vészhelyzet (SOS) modul
tápellátása
1 műszercsoport áramellátása
Motortérben K15 csatlakozó
Jobb oldali tompított fényszóró áramköre
Bal oldali tompított fényszóró áramköre
Az elektromechanikus szervokormány K15 jelzése
Légzsákvezérlő tápellátása
A parkolássegítő rendszer (parktronic) áramellátása
Jobb oldali visszapillantó tükör irányjelzőjének áramköre
Hátsó ködlámpák áramköre
Bal oldali visszapillantó tükör irányjelzőjének áramköre
Nappali menetfény áramköre
Jobb oldali reflektor fényszóró áramköre
Bal oldali reflektor fényszóró áramköre
Külső visszapillantó tükrök fűtésének áramköre
Kiegészítő fogyasztók (gyújtáskapcsoló АСС állásban) Rádió/multimédia,
ERA GLONASSZ végberendezés áramköre
Hátsó helyzetjelző lámpák áramköre
Első helyzetjelző lámpák áramköre
Bal oldali féklámpa áramköre
Jobb oldali féklámpa áramköre
Utastér elektronikai vezérlőegység (BCM)áramellátása, irányjelző lámpák
áramköre
ERA-GLONASSZ végberendezés áramellátása 2
2 műszercsoport áramellátása

K30
K30
AKTUÁLIS
Robotizált sebességváltó aktuátorainak áramellátása
CAN BUS SZÁL

Biztosíték
típusa
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini

7. táblázat folytatása
Biztosíték

Nominálérték

F25

5A

F26

5А

F27

5А

F28
F29
F30

15А
10А
15А

F31

5А

F32

5А

F33

5А

F34

5А

F35

5A/25A

F36
F37

10А
10А

F38

5A/25A

F39

20А

F40

30A/15A

F41
F42

20А
20А

Áramkör

Rendeltetés

Utastér elektronikai egységek (BCM) kiegészítő funkciók blokkjának és
AKTUÁLIS
az oldal visszapillantó tükrök működtetőinek áramköre AKTUÁLIS CAN
CAN BUS SZÁL
Bus szál.
AKTUÁLIS
Utastér és csomagtér-világítás AKTUÁLIS CAN Bus szál áramköre
CAN Bus szál
AKTUÁLIS
AKTUÁLIS CAN Bus szál Fékpedál kapcsoló áramköre
CAN BUS SZÁL
K30
Rádiókészülék és OBDII diagnosztikai csatlakozó áramellátása
K30
Utánfutó világításának áramellátása
K30
Üzemanyagpumpa áramellátása
AKTUÁLIS
Az ablakemelő és az utastér fűtésének AKTUÁLIS CAN Bus szála
CAN BUS SZÁL
AKTUÁLIS
Fényszóró állító kapcsolójának és az eső- és fényérzékelőnek AKTUÁLIS
CAN BUS SZÁL CAN Bus szála
AKTUÁLIS
Kormánykerék elfordulási szög érzékelőjének AKTUÁLIS CAN Bus szála
CAN BUS SZÁL
AKTUÁLIS
ABS/ESP vezérlőegység AKTUÁLIS CAN Bus szála
CAN BUS SZÁL
Bal oldali kormánykapcsoló kar 1 áramellátása lux/nem lux felszereltség
K30
esetén (reflektor, helyzetjelző lámpák)
K30
Féklámpa áramellátása
K30
Utastér elektronikai egység (BCM) áramellátása
Bal oldali kormánykapcsoló kar 2 áramellátása lux/norma/standard
K30/K15
felszereltség esetén (tompított fény, nappali menetfény)
К15
Jobb oldali kormány kapcsoló kar áramellátása (ablaktörlés, ablakmosó)
Utastér kiegészítő vezérlőegység (EMM) áramellátása/első ülésfűtés
К15
(standard/ norma)
К30
Kiegészítő fogyasztók áramellátása (gyújtáskapcsoló АСС állásban)
K30
Utastér vezérlő elektronikai egysége (ВСМ, CAN Bus szál áramellátása)

Biztosíték
típusa
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
JCase
JCase
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7. táblázat folytatása
Biztosíték

Nominálérték

Áramkör

F43
F44
F45
F46

20А
30А
30А
30А

K30
K30
K30
K15

F47

25А

K30

F48

30А

K30

F49

25А

K30

F50

25А

K30

F51
F52

15A
5A

К15
АСС

F53

5A

ACC

F54
F55

15A

K15
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Rendeltetés
Utastér vezérlő elektronikai egység (ВСМ, ajtózárak áramellátása)
Ablakemelők áramellátása
Fűtő ventilátorának áramellátása
Első ablaktörlőmotor áramellátása (standard/norma)
Utastér kiegészítő vezérlőegység áramellátása (EMM) áramkörök:
Jobb oldali reflektor, bal oldali tompított, első helyzetjelzők, jobb oldali
menetfény
Utastér kiegészítő vezérlőegység áramellátása (EMM) áramkörök: Első
ablaktörlő-motor
Utastér kiegészítő vezérlőegység áramellátása (EMM) áramkörök:
Ködlámpák, hátsó ködlámpák, rendszámtábla világítás
Utastér kiegészítő vezérlőegység áramellátása (EMM) áramkörök: Bal
oldali reflektor, jobb oldali tompított, hátsó helyzetjelzők, bal oldali
menetfény
Ködlámpák reléjének áramellátása (SW/norma)
USB csatlakozó áramellátása
A kormánykeréken található sebességtartó automatika gombjainak
áramellátása
Szabad
12 V csomagtéri aljzat áramellátása

Biztosíték
típusa
JCase
JCase
JCase
JCase
auto
auto
auto
auto
mini
mini
mini
mini
mini

Utastér biztosítéktábla reléi (felszereltség függő)
Relé
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
K9

Nominálérték
70А
30А
30А
40А
40А
30А
20А
20А
20A

8. táblázat

Rendeltetés
K15 tehermentesítő reléje Világítás és ülésfűtés kommutációja
Szabad
Hátsó szélvédőfűtés vezérlése
Első ablakemelők vezérlése
Fűtőventilátor vezérlése
Hátsó ablakemelők vezérlése
Üzemanyag szivattyú moduljának vezérlése
Kiegészítő fogyasztók vezérlése (АСС)
Ködlámpák vezérlése
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GYAKORLATI TANÁCSOK
GUMIABRONCSOK ÉS KERÉKTÁRCSÁK

Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsokban a levegő
nyomását. Ha a levegő nyomása a gumiabroncsokban a
gépkocsi használata közben eltér az előírttól (lásd az 1. táblázatot), az a gumiabroncsok idő előtti elhasználódásához
vezet, romlik a gépkocsi úttartása és irányíthatósága. Ha a
gumiabroncsban folyamatosan csökken a levegő nyomása,
ellenőrizze, nem a szeleptűnél enged-e? Ha igen, próbálja
meg beljebb csavarni a szeleptűt. Ha ez nem segít, cserélje
ki újjal. Ha a gumiabroncsban a nyomás a szeleptű cseréje
ellenére is csökken, javíttassa meg a gumiabroncsot.
Hogy a gumiabroncs tömítő peremének sérülését elkerülje,
a gumiabroncsot erre a célra készült szerszámmal szerelje
le és fel, vagy a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizében végeztesse el a műveletet. A kerék kiegyensúlyozásának megóvása érdekében leszerelés előtt krétával
jelölje össze a keréktárcsát és a gumiabroncsot, majd az
abroncsot a jelzéseket összeillesztve szerelje fel a keréktárcsára. Új gumiabroncs felszerelése után a márkakereskedői
hálózat valamelyik szakszervizében egyensúlyoztassa ki
az összeszerelt kereket. A gumiabroncsok egyenletes kopása érdekében rendszeres időközönként az (1) ábrán jelölt
módon cserélje a kerekeket. A gépkocsi használata közben
kerülje a kerekek járdaszegélyhez dörzsölődését, és a sérült
(kátyús, töredezett, stb.) burkolatú utakon történő nagy sebességű haladást, mivel a keréktárcsa peremének sérülése
nem csak a kerék kiegyensúlyozatlanságát, hanem a gumiabroncs légtömörségének elvesztését is okozhatja.

116

Ha a gépkocsi mozgása közben vibráció lép fel, haladéktalanul keresse fel a márkakereskedői hálózat valamelyik
szakszervizét, ahol a kerekeket kiegyensúlyozzák.
A 16 és a 17 colos abroncsok felszerelése esetén a 15 colos pótkerék (185/65 88H) csak ideiglenesen használható.
Pótkerék használatakor vezessen óvatosan, a maximális
megengedett sebesség értéke a pótkeréken szerepel. Minél
előbb javíttassa meg vagy vásároljon új, a többi abronccsal
megegyező márkájú, méretű, típusú és futófelület mintázatú abroncsot. Tilos egynél több pótkerékkel felszerelt autó
ideiglenes használata. Megengedett a fent említett paraméterekkel rendelkező, Q indexű téli gumiabroncsok (M+S)
használata megfelelő sebességkorlátozással (160 km/h-ig).

1. ábra: a gumiabroncsok cseréje

Megengedett abroncs/kerék típusok és méretek, abroncsnyomás
Gumiabroncsok
Autó változatai
mérete teherbírási és
és paraméterei
sebességi indexszel*

1. táblázat

A használható kerekek műszaki adatai
DIA,**
mm

PCD,***
mm

Rögzítő furatok
száma, db

Felni szélessége
(hüvelykben)

Felni besajtolási Abroncsnyomás,
mélység (EТ)****, elől/hátul MPa
mm
(kgf/cm2)

Gyárilag szerelt méretek
„SE és SW”
„SW Cross”

„SE és SW”
„SW Cross”

185/65R15 88H
195/55R16 91H
205/50R17 89V
205/50R17 93W
185/65R15 88H, T
195/55R16 87, 91T, H
205/50R17 89H, V
205/50R17 93W

60,1

100

6J

50

61/2J

43

4

0,22/0,22 (2,2/2,2)

Felhasználható váltó méretek
5J, 5 1/2J, 6J, 6 1/2J
60,1

100

4

5 1/2J, 6J, 6 1/2J

50
0,22/0,22 (2,2/2,2)
43

Megengedett a fent említett paraméterekkel rendelkező, Q indexű
téli gumiabroncsok használata megfelelő sebességkorlátozással (160 km/h-ig).
* sebességindexek: Т – 190 km/h-ig, H – 210 km/h-ig, V – 240 km/h-ig, W – 270 km/h-ig. teherbírásindexek: 87–545 kg, 88–560 kg, 89–580 kg, 91–615 kg, 93–650
kg.
** DIA – a felni központi nyílásának átmérője.
*** PCD – a felni osztókörének átmérője.
**** Keréktárcsa besajtolási mélysége (EТ) – a keréktárcsa középvonala és a kerékagyra való felfekvési síkja közti távolság.
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Kerékcsere

lakozásához kialakított mélyedést. Ezután tegye az emelőt
függőlegesen a gépjármű alá és helyezze el a gépkocsiemelő
támasztó talpát a küszöb szélénél úgy, hogy a támasztó talp illeszkedjen a kialakított rögzítési pontban, ezután pedig állítsa
merőlegesen az emelőt. Ügyeljen arra, hogy az emelő ne álljon
ferdén a gépjármű hosszanti tengelyéhez képest.

2. ábra: kerékcsere

A kerekek cseréjéhez:
– Állítsa a gépkocsit sík felületre, húzza be a kéziféket, és
kapcsolja a sebességváltót 1. sebességfokozatba;
– várjon, amíg az utasok kiszállnak;
– vegye elő a szerszámokat, az emelőt (egyes változatoknál) és a pótkereket;
– vegye le a kerék kupakját (egyes változatoknál), ld. 2 sz.
ábra;
– kombinált kulcs segítségével lazítsa meg a cserélni kívánt
kerék csavarjait;
– az emelő elhelyezésének pozíciói egyes változatoknál a
küszöböknél speciális jelölésekkel vannak ellátva (2 sz. ábra);
– helyezze el az emelőt (ld. 3. és 4. sz. ábra) a cserélni kívánt kerékhez legközelebb eső helyen. Első kerék esetén:
Tartson 100 mm-t távolságot hátrafelé az első sárvédőív
hátsó peremétől és tapogasson ki egy lapos felületet mely
két henger alakú kitüremkedés között található.
Hátsó kerék esetén: Tartson 170 mm-távolságot előrefelé a
hátsó sárvédőív elülső szélétől és tapogassa ki az emelő csat-
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3. ábra: az emelő elhelyezkedése kerékcsere során

FIGYELEM!
A gépkocsi emelő támasztó talpának elhelyezését olyan
módon kell elvégezni, hogy a kialakított rögzítési pont a
gépjármű peremén kívül legyen.

4. ábra: gépkocsiemelő (egyes változatoknál)

– Engedje le a gépjárművet és vegye ki az gépkocsi emelőt fordított sorrendben. Húzza meg jól a csavarokat és ellenőrizze az abroncsnyomást.

5. ábra: gépkocsiemelő elhelyezésének helye

– Helyezze be a kerékkulcs nyelét a gépkocsi emelő emelőszerkezetének a nyílásába, amely az emelő vezetőcsavarjának fogas részével érintkezik, és ezzel biztosítja az emeléshez és a leengedéshez szükséges forgatónyomatékot. Az
emelő hajtócsavarját forgatva emelje fel a gépkocsit úgy,
hogy a kerekek a talajszinttől kb. 40-50 mm-es magasságra
legyenek.
Egyes változatoknál („SW Cross” karosszéria esetén):
– helyezze el az emelőt (ld. 4 sz. ábra) a cserélni kívánt
kerékhez közelebb eső megjelölt helyre. Tekerje a kart az
óramutató járásával megegyező irányba, így közelítve az
emelőt a gépjárműhöz oly módon, hogy a felső támaszték
szélesebb talpa illeszkedjen a karosszérián kialakított mélyedésbe, a küszöb alá szánt rés nézzen kifelé. A küszöb
él részén kialakított a felső talp résébe kell, hogy beilleszkedjen, amely a karosszéria és a dekoratív műanyag fedél
között található;
– forgassa az gépkocsi emelő karját az óramutató járásával megegyező irányba és emelje meg a gépjárművet, amíg
a kerekek el nem emelkednek az útfelülettől;
– tekerje le a csavarokat és vegye le a kereket. Helyezze
fel a pótkereket, csavarja be a rögzítő csavarokat és egyformán húzza meg azokat átlós sorrendben.

6. ábra: a pótkerék elhelyezkedése

A kerékcsere befejeztével tegye be a lecserélt kereket a csomagtérben kialakított mélyedésébe, rögzítse azt csavarral,
tegye bele a kerékbe a szerszámtartó készletet és takarja be
szőnyeggel a pótkeréktartó mélyedést. 1000 kilométeres
táv megtétele után ellenőrizze a kerék csavar feszességét és
szükség esetén húzza meg
azokat. Az ellenőrzést minden
kerékcsere után végezze el.
Egyes változatoknál („SW
Cross” karosszéria esetén):
kerékcsere befejezése után
tegye be a lecserélt kereket
a pótkeréktartó mélyedésbe,
rögzítse azt és az emelőrögzítő
pántot csavarral. Pakolja bele
7. ábra: Az emelő helye
az összecsukott emelőt és a
(egyes típusoknál)
kulcsot a tartóba,tegye be azt
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a pótkeréktartó üregébe oly módon, hogy a kulcs ne érintkezzen a keréktárcsával. Ezután rögzítse le az emelőt, rögzítőpánttal és takarja be a mélyedést szőnyeggel.
FIGYELEM!
Az autó elsüllyedésének megelőzése érdekében csak szilárd talajon végezze az emelést. Az emelést megelőzően
ellenőrizze az emelő épségét. Az emelőt csak vízszintes
talajon és vízszintes állapotban lévő gépjármű esetén
használja.
Veszélyes elvégezni a gépkocsi emelését olyan helyen,
amely nem alkalmas erre a célra. A gépjármű leeshet az
emelőről, ami súlyos, életveszélyes sérüléseket okozhat.
2. táblázat

A kerék rögzítése
Kerékcsavarok
száma,
db
4

Csavar
menet
М12 x 1,5

A csavar
hengeres
részének
hossza, mm
24,5 ± 0,5

A hatlapfejű
csavarfej
mérete, mm
17

A csavar
szilárdsági
osztálya,
legalább
9,8

Csavar
meghúzási
nyomatéka
Nm
105 ± 15%

8. ábra: a szerszám pozíciója a szerszámtartóban (egyes változatoknál) és
az gépkocsi emelő használatának sorrendje.
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Abroncsnyomás ellenőrző rendszer TPMS
Egyes változatoknál a gépjármű rendelkezik abroncsnyomás ellenőrző rendszerrel (TPMS).
Működési elv: Minden abroncs (kivéve a pótkereket) rendelkezik egy, szelepbe beépített érzékelővel, amely rendszeresen végez gumiabroncsnyomás méréséket menet közben.
Amikor a rendszer nyomáscsökkenést, vagy nyomásnövekedést érzékel az abroncsokban (leeresztett kerék, defektes
gumiabroncs, megemelkedett túlnyomás stb.) kigyullad a
. Ha csökkentett abroncsnyomás mellett folyjelzőfény
tatja az útját, ez a gumiabroncsok túlmelegedéséhez és
mechanikai meghibásodásához vezethet. A túlnyomással
közlekedő gépkocsi kerekei szétdurranhatnak. Kigyulladó
TPMS jelzőfény esetén elővigyázatossággal meg kell állítani a gépjárművet, ellenőrizni a gumiabroncsok állapotát és
visszaállítani a nyomást a normális szintre. A gumiabroncs
felpumpálását, vagy leeresztését az előírt nyomásra ráadott
gyújtás mellett kell elvégezni, ezután a jelzőlámpa ki kell,
hogy aludjon.
jelzőlámpa a gumiabroncsnyomás
Gyújtás ráadásakor a
értékétől függetlenül néhány másodpercre teszt üzemmódba kapcsol, utána pedig kialszik.
A rendszer meghibásodásának észlelésekor (kerékérzékelő
jelzőjelének elvesztése, jelvevő meghibásodása stb.) a
fény körülbelül egy percig villog, utána pedig folyamatosan égve marad. Vegye figyelembe, hogy a TPMS rendszer
használata nem mentesít a gumiabroncsok megfelelő karbantartása vagy a megfelelő gumiabroncsnyomás fenntartása alól.

FIGYELEM!
A pótkerék nem rendelkezik nyomásfigyelő érzékelővel,
ezért használatakor a jelzőfény világítani fog. A hiba elhárításáig közlekedjen elővigyázatossággal.

A GÉPKOCSI VONTATÁSA

Megjegyzés: Forduljon LADA márkakereskedőhöz, szakszervizhez a gumiabroncsok cseréjének elvégzésére. Csak
a márkakereskedő és szakszerviz rendelkezik a rendszerrel
kompatibilis kiegészítő berendezéssel és készlettel a megfelelő minőségű cseréhez. Bármilyen más berendezés használata rendszerhibához vezethet.

A vonószem helye és kivitele: az (1) fedél alatt található a menetes hüvely,
melybe a (2) vonószemet
be kell csavarni. A vonószemet a csomagtartó
pótkeréktartójában találja. Az első vonószemet
csak szilárd burkolatú
úton használja vontatásra. Sárba ragadt gépkocsi kivontatására nem alkalmas.
A vonószemet az óramutató járásával megegyező irányban
csavarja be és az ellenkező irányban forgatva csavarja ki
(jobbmenetes).
A hátsó vonószemet jobb oldalt, alulra hegesztettük.
A vontatás megkezdése előtt
helyezze be a gyújtáskulcsot és
fordítsa „I”) állásba. Vontatás
közben tartsa be a közúti közlekedés szabályait.
Vontatás közben ügyeljen arra, hogy a vontatókötél mindig
feszes legyen. A gépkocsit egyenletes sebességgel, rángatás
és éles fordulók nélkül vontassa.
Vontatás közben ne lépje túl a 25 km/h sebességet.

Az abroncsnyomás ellenőrző rendszer referenciaértékének beállítása
A gumiabroncsnyomás ellenőrzését az alábbi esetekben
kell elvégezni:
– amennyiben a gumiabroncsokban változott a névleges
gumiabroncsnyomás;
– kerekek átrendezése után;
– kerékcsere után.
A gumiabroncsnyomás referenciaértékének beállítása a
műszercsoport fedélzeti számítógépén keresztül történik
(ld. „Fedélzeti számítógép” fejezet 3.3 pont).
A referenciaérték beállítását mindig azután végezze el, miután leellenőrizte a gumiabroncsnyomást a hideg abroncsokban.
FIGYELEM!
Ne eresszen ki levegőt felmelegedett abroncsokból a nyomás normalizálásának érdekében.

A gépkocsi vontatásakor a vontatókötelet csak az első,
vagy hátsó vonószemre akassza.
Az első és hátsó vonószem
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FIGYELEM!
A vontatás befejeztével az eszközöket a csomagtartóban
eredeti helyükre tegye vissza. Ne tegye azokat rögzítetlenül a gépkocsiba, mert fékezéskor elmozdulhatnak és
sérülést okozhatnak.

Az álpadlózat alatt két felcserélhető rendezőtálca található (ld. ábra). A csomagtér űrtartalmának növelése, túlméretezett rakomány szállítása és a csomagtér űrtartalmának
megosztása érdekében a rendezőtálcát az álpadlózat fölé
helyezzük.

FIGYELEM!
A vákuumos fékrásegítő csak járó motornál működik!
Ezért ha gépkocsiját úgy vontatják, hogy a motor nem jár,
fékezéskor sokkal nagyobb erőt kell kifejtenie a fékpedálra. A kormányrásegítő sem működik, ha a motor nem
jár (leállította), ezért a gépkocsi kormányzása is nagyobb
erőt igényel.

FIGYELEM!
Tilos az álpadlózat lapjainak használata a rendezőtálca
által nyújtott alátámasztás nélkül!

ÁLPADLÓZAT
A LADA Vesta egyes típusainál („SW/SW Cross” karosszéria) a csomagtérben kivehető padlózat (álpadlózat) került
beszerelésre, amely két felcserélhető panelból áll. A hátsó
üléssor összehajtása- és egyenes padlózat kialakításakor
használhatja az álpadlózat mindkét oldalát (elülső és hátsó).
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FIGYELEM!
Tilos a gépkocsival úgy közlekedni, hogy az álpadlózat
ferdén, nem a helyén helyezkedik el, mivel ez az álpadlózat sérüléséhez vezethet. Az álpadlózat fel- és leszerelésekor legyen óvatos. Az álpadlózat óvatlan kezelése
sérüléshez vezethet.

RAKOMÁNYRÖGZÍTŐ HÁLÓ („SE” kivitel)

Kiegészítő felszerelésként minden LADA Vesta SE gépjármű
a szállított rakomány mozgásának, elmozdulásának megelőzése céljából, rakományrögzítő
háló áll rendelkezésre a csomagtér álpadlózata felett. A csomagok rögzítése négy pontban elhelyezett rögzítőfül segítségével
történhet.
A háló megbízható rögzítéséhez
karabinerekkel ellátott nyúlásmentes kötél szükséges, melyet
a háló szélein a szemek közé kell

fűzni és a kötelet a karabinerekkel a rögzítő fülekbe kell
akasztani. A háló –40 és +55 °С hőmérséklethatárok között a
levegő évi átlagos 80%-os páratartalma esetén használható.
Használja a csomagtér padlóján felszerelt rögzítőpontokat,
ha van ilyen a gépkocsiban. A csomagtérben szállított tárgyakat úgy helyezze el, hogy azok hirtelen fékezéskor ne
juthassanak az utastérbe és ne essenek az utasokra.
Hólánc használata
FIGYELEM!
– Ne lépje túl az 50 km/h sebességkorlátot.
– Ne használjon hóláncot hótakaró nélküli úttesten.
– A hóláncot csak a megjelölt méretű gumiabroncsokon
használja.
– Amennyiben a gépjárműve rendelkezik dísztárcsával,
vegye le azt a hólánc felszerelése előtt.

szerelni a hátsó ütközőt, ezt megelőzően le kell szerelni
a hátsó lámpákat. A hátsó hossztartón a vonóberendezés
felerősítéséhez szükséges furatok vannak. A hátsó ütköző
tartógerendája ütközési energia elnyelő elemeire alulról
felhegesztett csavarok kiegészítő rögzítőpontként szolgálhatnak; ez a vonóberendezés kivitelétől függ.
A gépkocsi vontatmánnyal történő használata
A gépkocsi és a vontatmány (a továbbiakban együttesen
járműszerelvény) együttes tömege a gépkocsi tartozékainak tömegével együtt nem haladhatja meg a gépkocsi és a
vontatmány adattábláján feltüntetett tömegek összegét. A
gépkocsiban lévő rakomány és a vonóberendezésen keresztül az gépkocsira ható vontatmány együttes tömege nem
haladhatja meg a gépkocsi össztömegét.

Figyelmeztetés
A hóláncot csak a 185/65R15 méretű gumiabroncsokon
használja. Maximum 10 mm-es láncszem méretű, vagy
annál kisebb hóláncot használjon. A hóláncot csak az
meghajtott kerekeken használja.
A vonóberendezés
Felszereltségtől függően gépkocsijába a hátsó ütköző tartógerendája helyére gömbfejes vonóberendezés építhető be.
Javasoljuk, hogy a tanúsított vonóberendezést a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizében építtesse be.
A hátsó ütköző tartó-gerendájának leszerelése előtt le kell

A járműszerelvény kiegyensúlyozottsága érdekében a
vontatmányban úgy helyezze el a rakományt, hogy a vonóberendezés gömbfejére jutó teher az 50 (ötven) kg-ot ne
haladja meg.
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A járműszerelvény jobb stabilitása érdekében célszerű a
gépkocsit teljes teherbírásáig megterhelni. A vontatmányon
a terheket úgy ossza el és úgy rögzítse, hogy a nehéz terhek a
vontatmány tengelyének közelében helyezkedjenek el.
Ahogy a tengerszint feletti magasság nő, a motor és a fékek teljesítménye csökken. Ezért 1000 méterenként 10%-kal
csökkentse a szerelvény tömegét. Ha szükséges, állítsa be
a gumiabroncsokban a levegő nyomását és a fényszórók
magasságát.
Ha a kilátás hátrafelé nem biztosított, vegyen igénybe segítőket a tolatáshoz.
Vegye figyelembe, hogy a parkolás segítő rendszer és a tolatókamera a felfüggesztett vontatmány miatt nem működik megfelelően.
A szerelvénnyel ne lépje át a helyi rendelkezések szabta
sebességhatárt. Mozgás közben ne próbálja gyorsítással
megszüntetni a vontatmány imbolygását, hanem mindig
csökkentse a sebességet. Figyelje az út állapotát, egyenletesen gyorsítson és fékezzen, hogy elkerülje a vontatmány
rángatását és a járműszerelvény eleminek sérülését.
Vegye le a gömbfejes vonóhorgot, ha vontatmány nélkül
közlekedik (a vonóberendezés kivitelétől függ).
FIGYELEM!
Ha bonyolult viszonyok között (hegyi, föld-, havas, vagy
töredezett burkolatú úton) közlekedik a járműszerelvén�nyel, a vontatmány össztömege ne legyen 450 kg-nál több
(a szokásos viszonyok között az össztömeg 900 kg lehet),
és javasoljuk, hogy a robotizált sebességváltót manuális
üzemmódba kapcsolja. Csúszós (nedves, vizes, sáros, jeges) úton válassza a robotizált sebességváltó automata
üzemmódját, és tartsa egyenletesen benyomva a gázpedált, hogy elkerülje a kerekek megcsúszását, kipörgését.
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A KOCSISZEKRÉNY

A kocsiszekrény a gépkocsi meghatározó eleme. Korszerű
anyagokból készült, és jó minőségű korrózió elleni védelemmel látták el. A korróziónak ellenálló alapbevonat és a
fényezés, valamint a dekorációs elemek öregedésnek és kopásálló anyagból készülnek. A korrózióálló bevonat hatásossága és időtállósága a környezet klimatikus és természeti viszonyaitól, a gépkocsi használatának és megóvásának
módjától, valamint a megelőző karbantartás (szerviz), és a
külső okok miatt szükségessé váló javítások időbeni végrehajtásától függ. Ne csapja be nagy erővel és ne erőltesse
sem az ajtók, sem a motorháztetőt, sem a csomagtartó becsukódását. Az ebből eredő meghibásodásért a gyártó nem
vállal felelősséget.
Hogy a fényezés és a külső lámpatestek karcolódását elkerülje, ne szárazon törölje le a port és szennyeződést azok
felületéről. A fényezés védelme érdekében a szennyeződést
annak megszáradása előtt kisnyomású vízsugárral, puha
szivaccsal és autósamponnal mossa le, ami védőréteget képez a fényezés és a világítótestek felületén.
FIGYELEM!
A gépkocsit ne mossa sem szódás,sem más lúgos, valamint csatornából és más, nem a gépkocsi mosására tervezett szerekkel készült oldatokkal. A gépkocsi mosása
előtt tisztítsa ki az ajtók és a küszöbök leeresztő-szellőző
nyílásait.
FIGYELEM!
A piacon tevékenykedő gépi autómosók kefés mosóberendezései összekarcolhatják a gépkocsi fényezését, így
gépkocsija elveszítheti fényét, és a fényezés védőképessége is csökkenhet. Ezért mosás előtt mindig kérdezze

meg a mosó kezelőjétől a berendezés felépítését, a kefék
műszaki állapotát és azt, ezek milyen hatást gyakorolnak
gépkocsija fényezésére.
FIGYELEM!
Némelyik mosóállomáson magas nyomású vízzel mossák
le a gépkocsikat. A magas nyomású vízsugár megrongálhatja, vagy leszakíthatja a hátsó sárvédő sárfogó elemét
(„gumiját”). Megvédésük érdekében ne engedje gépkocsiját 2,1 bar-nál magasabb nyomású vízsugárral lemosni!
A sárfogó elemeket ne mossa sem szódás, sem más lúgos,
valamint csatornából és más, nem a gépkocsi mosására
tervezett szerekkel készült oldatokkal. Állapotuk és rendeltetésük megőrzése érdekébe ne használjon a sárfogó
elemek tisztításához fém, vagy hasonló anyagból készült
éles szélű, vagy hegyes eszközt.
A sárfogó elem hátsó sárvédőről történő leesésének elkerülése és elsődleges rendeltetésének megőrzése érdekében ne mérjen erős ütéseket e sárfogó elemekre.
Nyáron gépkocsiját a szabadban, árnyékban mossa le. Ha
ez nem lehetséges, közvetlenül mosás után törölje szárazra
a fényezést, mivel a napon megszáradó vízcseppek a fényezésen foltot hagynak. Télen meleg helyiségben mossa
le e gépkocsit, és törölje szárazra a karosszériát valamint az
ajtónyílásokat és az ajtók záródó felületeit, mielőtt kihajt a
helyiségből, mivel az ajtókeretben megfagyott vízcseppek
repedéseket okozhatnak a fényezésen, és az ajtók tömítése
hozzáfagyhat a karosszériához.

FIGYELEM!
Mielőtt elkezdené lemosni gépkocsiját, kapcsolja ki a
gyújtást!
A gépkocsi mosása közben kerülje el, hogy a vízsugár közvetlenül érje az elektromos és elektronikus berendezéseket,
jeladókat és oldható csatlakozóikat a motor-és utastérben.
Ügyeljen az elektronikus egységek és jeladók oldható csatlakozói védőburkolatának állapotára. Ha nedvesség jut az
oldható csatlakozókba, száraz sűrített levegővel fúvassa ki,
és víztaszító anyaggal kezelje le azokat, hogy megakadályozza az érintkezők oxidációját.
A gépkocsi mosása közben gondosan mossa ki és törölje
szárazra az ajtók, a motorháztető, és a csomagtartó fedél
peremét, a motorház, a csomagtartó, valamint az ajtók hegesztési varratait és kapcsolatait, mivel az ezeken felgyülemlett szennyeződés a fényezés sérülését és a fém elemek
korrózióját okozza.
FIGYELEM!
A korrózió a gépkocsi használata közben megjelenhet a
karosszérián és a gépkocsi más részegységein, ami nem a
gyártás rossz minőségét jelenti.
A korrózió első jeleinek megjelenésekor (ideértve a hegesztéseket és az illesztéseket), valamint a fényezés és más
védőbevonatok (alvázvédő réteg) sérülésekor (felverődés,
lepattogzás, karcolódás, kopás) forduljon a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizéhez a korrózió továbbterjedésének megakadályozása és a bevonatok hibáinak
kijavítása céljából.
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A kocsiszekrény fényezésének és a gépkocsi más részegységei korrózióvédő bevonatának időbeni kijavítása megnöveli
azok élettartamát és hosszú időre biztosítja járműve esztétikus külső megjelenését. Amennyiben Ön nem ellenőrizteti
rendszeresen járműve korrózióvédő bevonatait és nem hajtja végre időben azok javítását, felújítását, tovább nem vállalunk felelősséget gépkocsija karosszériájának állapotáért.
Gépkocsija karosszériája korrózióállóságának növelése
érdekében gépkocsija alvázának (padlólemezének) zárt
üregeibe (küszöbök, hossz- és kereszttartók, más elemek)
speciális korrózióvédő anyagot juttattunk. Gépkocsija
használatának első éve elteltével, majd rendszeresen évente a márkakereskedői hálózat valamelyik szakszervizében
ellenőriztesse és a gyártóműben kidolgozott technológiával
újíttassa fel a korrózióvédő bevonatot.
FIGYELEM!
A karosszéria és az alváz (padlólemez) korrózióvédő bevonatának ellenőrzése/kijavítása után a márkakereskedői
hálózat valamelyik szakszervizében ellenőriztesse a kipufogórendszert is, nincsenek-e átégésre utaló jelek a katalizátoron, a fő és segéd kipufogódobon).
Gépkocsija alvázvédő bevonatát, valamint első és hátsó sárvédője alsó részének fényezését a felverődő homok, kavics
és só koptatja. Ennek hatására a bevonat és az alapréteg lekopik, a csupasz fém rozsdásodni kezd. Ezért rendszeresen
ellenőriztesse és javíttassa ki / újíttassa fel az alvázvédő bevonatot és a fényezést.
A fényezés megvédése céljából – különösen, ha gépkocsiját
szabadban tárolja, e célra készült pasztával rendszeresen
polírozza gépkocsija fényezését. A paszta lezárja a fényezés
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mikrorepedéseit és pórusait, melyek a gépkocsi használata
közben keletkeztek. Hogy a karosszéria fényezése hosszú
ideig megőrizze csillogását, ne hagyja gépkocsiját hosszú
időn keresztül a napon állni, ne tegye ki a karosszéria felszínét sav, szódaoldat, vagy fékfolyadék hatásának. Hogy
az üzemanyagtartály töltőnyílása az elcsöppenő benzin ne
hagyjon foltot a karosszéria fényezésén, üzemanyag-feltöltés előtt és után tiszta ronggyal törölje le a felületet.
Néhány ipari övezetben a légkör egyes agresszív szennyezőanyagai kedvezőtlen hatást gyakorolnak gépkocsija fényezésére. Ez a fényezés körülhatárolt foltonkénti vöröses
elszíneződésében és ugyanott a karosszéria zománcrétegének sérülésében jelentkezik.
A vöröses elszíneződés oka a levegőben szálló agresszív tartalmú por lerakódása a karosszéria vízszintes felületein, ami
a harmat kicsapódásakor odatapad a felülethez. Ezt a vöröses elszíneződést 5%-os oxálsav oldattal – melyhez mosószert
ad – távolíthatja el, majd tiszta, bő vízzel öblítse le a felületet.
A fényezés körülhatárolt foltokban történő elszíneződése
és a zománcréteg ugyanezen a területen történő sérülése
az ipari tevékenység okozta légszennyezésből eredő savas
esők hatásának következménye. Ezek a foltok a sérülés fokától függően polírozással, vagy a karosszéria újrafényezésével szüntethetők meg.
A műanyag karosszéria elemeket nedves ronggyal törölje le. Ne használjon sem benzint, sem oldószert, mert a
műanyag elemek elveszítik fényüket.
FIGYELEM!
Az utastér takarításakor ügyeljen arra, hogy víz és kisméretű tárgyak (például morzsa, kutya vagy macskaszőr,
stb.) ne jusson az elektromos berendezésekbe.

A KÜLSŐ ÉS BELSŐ VILÁGÍTÁS

A lámpatestek mosás közben keletkező károsodás elkerülése
érdekében ne használjon agresszív, maró és súroló tisztítószereket, vagy vegyi oldószereket.
A fényszórók elhomályosodásának és a felületi karcolások
megjelenésének megelőzése érdekében ne próbálja szárazon
letörölni az odaszáradt szennyeződéseket. Előzőleg mindig
nedvesítse be a fényszóró felületét vízzel és csak utána törölje
meg puha ronggyal vagy szivaccsal. Ne használjon éles tárgyakat a jég lekaparásához.
FIGYELEM!
Ne kapcsoljon világítást erősen szennyeződött fényszóróüveg vagy nem átlátszó anyaggal letakart fényszórók
esetén. A fényszóróüveg erős szennyeződését vizuálisan is
meg lehet állapítani. Amennyiben nem látszanak tisztán a
fényszóró izzók, illetve más alkatrészek, arról tanúskodik,
hogy a fényszóró üvegét sár, jég, vagy hóréteg takarja.
Izzók cseréjénél csak a jelen használati utasításban megjelölt teljesítményű és fényerejű izzótípusokat használjon.
A jelen használati utasításban foglaltak be nem tartása a
fényszórók túlmelegedéséhez , repedezéséhez vagy olvadásához, és végül tönkremeneteléhez vezethet.
Figyelmeztetés
Menet közben az úttest megvilágítottságának romlása
esetén álljon meg és tisztítsa meg a lámpatesteket.
A ködlámpákat csak rendeltetésük szerint használja és
ne felejtse kikapcsolni azokat, amikor már nincs rájuk
szüksége, hogy ne zavarja a többi közlekedőt.

Környezeti viszonyok jelentős megváltozása esetén, például intenzív mosás , nagyon forró vagy nedves levegőről
hideg levegőre bekövetkező váltás során, a fényszórók és
irányjelző eszközök belső felülete bepárásodhat. A kondenzátum eltüntetéséhez nincsen szükség semmilyen különleges intézkedésre. A kondenzátum a gépjármű használata
során fog eltűnni, e folyamat felgyorsításához javasoljuk,
hogy kapcsolja be a megfelelő világítási eszközt.

A GÉPKOCSI MEGÓVÁSA

Használat közben fordítson nagy figyelmet gépkocsija
megóvására. Gépkocsiját annak megóvása érdekében az
alábbi körülmények között tárolja:
– olyan tető alatt, ahol a levegő hőmérséklete és a páratartalma megegyezik a környezetével, folyamatosan szellőzik, és
nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak, valamint csapadéknak;
– olyan fűtött garázsban, ahol a hőmérséklet nem alacsonyabb 5 °С-nál, a páratartalom 50-70%, és elszívó rendszerű szellőző berendezéssel rendelkezik;
Ha a fűtött garázs elszívó rendszerű szellőző berendezése
kis teljesítményű, és a gépkocsit télen is használja, vagy a
gépkocsit annak lemosása után szárítás nélkül állítja be a
garázsba, a nedvesség fényezésre gyakorolt káros hatása
jelentősen megnő.
Ha a gépkocsit télen tartósan tető alatt, vagy fűtetlen garázsban tárolja, tegye a következőket:
– Engedje le a vizet az ablakmosó tartályából;
– Mossa le a gépkocsit és szárítsa meg a kocsiszekrényt. A
fémes felületeket kenje be konzerváló anyaggal;
– Vegye ki és töltse fel teljesen az akkumulátort. Elkülönítve tárolja.
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A GÉPKOCSI MŰSZAKI ADATAI
A gépkocsi adattáblája
A modell kódját és annak számát, a motorváltozatot és annak számát, a súlyadatokat, a tartalék alkatrész rendelési
számot, a változatot ás a felszereltséget a gyári adattáblán
tüntettük fel, melyet a jobb oldali „B” oszlopon, a küszöb
magasságában helyeztünk el.

1. ábra: a gépkocsi adattáblája

1 – a gyártó megnevezése: „AVTOVAZ” Nyrt. (AVTOVAZ).
2 – a jármű típusengedélyének száma. Ugyanez a szám szerepel a jármű törzskönyvében;
3 – az azonosító szám az alábbiakat jelenti: az első három
betű a nemzetközi megállapodás szerint az jármű gyártójának kódja; a következő hat szám, vagy latin betű a jármű
modell kódja; a következő szám, vagy latin betű a jármű
kibocsátási éve (modell év); az utolsó hét szám, vagy latin
betű a könnyű járműkocsiszekrényének száma. A „Kerekes szállítójárművek biztonsági előírásai” szabályozásnak
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megfelelően a modell-év
az a meghatározott időszak, melyben a járművet
a kibocsátás után gyártják.
Az „AVTOVAZ” Nyrt.-nél
a modellév tárgyév július
1-jén kezdődik. Ily módon,
a január 1-je és június 30-a
között gyártott gépjárművek modell évjárata megegyezik a gyártási évjárattal, a július 1-je és december
31-e között gyártott gépjárművek modell évjárata
2. ábra: a motor jelölése
a tárgyév után következő
1 – a motor típusa;
gyártási évjáratnak felel
2 – a hatósági engedély kódja;
3 – a gyártás kódja;
meg. 4 – a jármű megen4 – index-szám;
gedett legnagyobb töme5 – kód;
ge. 5 – a közúti szerelvény
6 – gyári szám
legnagyobb megengedett
tömege; 6 – az első tengely megengedett legnagyobb tömeg
terhelhetősége; 7 – a hátsó tengely megengedett legnagyobb
tömeg terhelhetősége; 8 – a gépkocsi azonosító száma; 9 – a
motor azonosító száma; 10 – tartalékalkatrész-szám. A tartalékalkatrész-szám megegyezik azzal a sorszámmal, amit
a jármű a gyártósorról lejövet kap. Tartalékalkatrész rendeléskor feltétlenül hivatkozzon az adattáblán feltüntetett
számra; 11 – piaci forgalmi jel.

Gépjármű általános műszaki adatai

LADA Vesta modellek karosszéria változatai
Hosszúság/szélesség/magasság, mm

SE Cross
(szedán cross)

SW (Kombi)

4424/1785/1526

4410/1764/1508

4424/1785/1537

SE (szedán)

Karosszéria típusa / Ajtók száma

1. táblázat
SW Cross
(Kombi Cross)

SE/4
4410/1764/1497

SW/5

Tengelytáv, mm

2635

Nyomtáv Első / Hátsó, mm

1510/1510

1524/1524

1510/1510

1524/1524

Túlnyúlás Első / Hátsó, mm

860/915

862/927

860/915

862/927

Terepszög Első / Hátsó
(teljes tömeg esetén), fok

16,8/14,6

18,1/18,6

16,8/14,6

18,1/17,7

Hasmagasság*, mm

178

203

178

203

Minimális hasmagasság (teljes terhelés esetén, motor
védőlemez alatt), mm

144

170

144

Csomagtér űrtartalma, l
Saját tömeg**, kg
Műszakilag maximálisan megengedett együttes tömeg, kg
Utánfutó súlya (fékezett/fékezetlen)***, kg
Maximális megengedett összgördülő tömeg, kg

480/825

1230…1380

1280…1350

1670

1730

900/450

900/600

2520

2630

Üzemanyagtartály űrtartalma, l
Kerekek

170

480

55
185/65 R15
195/55 R16

205/50 R17

185/65 R15
195/55 R16

205/50 R17

* hasmagasság olajteknő (21129 motor) alatt önsúly esetén.
** Gépjármű tömege tele tankkal és gépjárművezetővel.
*** A gépjármű vontató szerkezettel történő felszerelésekor az UN/ECE 55-01 sz. szabálynak megfelelően.

129

Üzemanyag- és sebességmutatók

Motortérfogat, l / szelepek száma
Teljesítmény, lóerő / kW / percenkénti fordulatszám
Maximális forgatónyomaték, Nm / percenkénti fordulatszám
Sebességváltó típusa (modellszáma)

2. táblázat

1,6/16

1,8/16

106/78/5800

122/90/5900

148/4200
5МТ (2180)

170/3700
5аМТ (2182)

5МТ (JR5)

5аМТ (2182)

11,2

14,1

10,2

12,1

9,3
5,5
6,9

9,0
5,3
6,6

9,5
6,2
7,4

9,3
6,0
7,2

LADA Vesta SE (szedán)
Maximális sebesség*, km/h

182

Gyorsítási idő 0-100 km / h *, mp
Üzemanyag fogyasztás**, l/100 km:

városi ciklus
országúti ciklus
vegyes ciklus

186

LADA Vesta SE Cross (szedán cross)
Maximás sebesség*, km/h

178

Gyorsítási idő 0-100 km/h *, mp

11,9

Üzemanyag fogyasztás**, l/100 km:

városi ciklus
országúti ciklus
vegyes ciklus

180
Nem tervezett

9,3
5,9
7,1

10,5

12,7

9,9
6,4
7,7

9,6
6,2
7,5

LADA Vesta SW (Kombi)
Maximális sebesség*, km/h

178

Gyorsítási idő 0-100 km/h *, mp
Üzemanyag fogyasztás**, l/100 km:
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városi ciklus
országúti ciklus
vegyes ciklus

182

12,4

14,4

10,9

12,9

9,5
5,9
7,3

9,2
5,7
7,0

10,6
6,3
7,8

9,9
6,2
7,6

2. táblázat vége
LADA Vesta SW Cross (Kombi Cross)
Maximális sebesség*, km/h

178

Gyorsítási idő 0-100 km/h *, mp
Üzemanyag fogyasztás**, l/100 km:

180

12,6

14,6

11,2

13,3

9,7
6,0
7,5

9,4
5,8
7,2

10,7
6,4
7,9

10,1***
6,3***
7,7***

városi ciklus
országúti ciklus
vegyes ciklus

* Speciális módszerrel mérve.
** A tesztpadon történő tesztelés során mérve, csak a különböző autómodellek összehasonlítását szolgálja, és nem számít kötelező értéknek. Ld. „Tényleges
üzemanyag fogyasztás” fejezet
*** „A” üzemmódban az AMT váltóval szerelt gépkocsiknál

Tényleges üzemanyag-fogyasztás
A gépkocsi üzemanyag-fogyasztását városi, vegyes és városon kívüli ciklusban laboratóriumi körülmények között,
az ENSZ-EGB 101R01előírásnak megfelelően speciális
mérőberendezéssel határoztuk meg. A gépkocsi tényleges
üzemanyag-fogyasztása ettől a különböző objektív és szubjektív feltételek: a környező levegő páratartalma, nyomása és hőmérséklete, a domborzati viszonyok (emelkedők,
lejtők), az útburkolat minősége, a széliránya és sebessége,
a csapadék (eső, hó, jég), a használt üzemanyag, a kiválasztott sebességfokozat, a légkondicionáló folyamatos használata úgy menet közben, mint állóhelyben, az ablakok helyzete (nyitva / zárva), a gumiabroncsok mérete, mintázata
és a bennük lévő levegő nyomása, a gépkocsiban utazók és
csomagjaik tömege, a vontatmány (pl. lakókocsi, hajó, hójáró, stb. szállító utánfutó), és a tetőcsomagtartón szállított
eszközök(síléc, kerékpár, tetőbox) tömege és alakja, a gép-

kocsit vezető személy vezetési stílusa (gyorsítás gyakorisága és intenzitása (kanyarvétel és előzés közben), a gépkocsi
átlagsebessége, a beépített elektromos berendezések (ülésés utastérfűtés) bekapcsolása, az új gépkocsi bejáratása (a
sebességváltás szükségességére figyelmeztető rendszert a
gépkocsi bejáratása idejére javasoljuk kikapcsolni). Ugyancsak javasoljuk, hogy rendszeresen (havonta-negyedévente) nullázza le gépkocsi fedélzeti számítógépét, ugyanis a
gépkocsi motorjának üresjáratban történő huzamos üzeme
(közlekedési dugó, a motorhuzamos idejű melegítése, stb.)
és rövid utak következtében lényegesen megnő a fedélzeti
számítógép legutolsó nullázása óta a motor üzemideje és a
megtett út alapján a fedélzeti számítógép által kiszámított
és kijelzett fajlagos hajtóanyag-fogyasztás. A fedélzeti számítógép lenullázásának szükségességét és gyakoriságát a
gépkocsi használója határozza meg.
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Javaslatok az üzemanyag-fogyasztás csökkentésére
Az indokolatlan áramfogyasztás az üzemanyag fogyasztás
növekedéséhez vezet, emiatt mindig kapcsolja ki a
feleslegesen bekapcsolt elektromos áramot fogyasztó
eszközöket.
FIGYELEM!
Rossz látási viszonyok esetén mindig kapcsolja be a
fényszórókat („hogy lásson és látható legyen”).
Használja az utastér szellőztető rendszerét. Magas
sebességen a nyitott ablakok növelik az üzemanyag
fogyasztást.
Klímaberendezéssel rendelkező gépjárműveknél
A klímaberendezés használatakor üzemanyag-fogyasztás
növekedése tapasztalható, elsősorban a városban történő
közlekedés közben. Csak szükség esetén kapcsolja be
a klímaberendezést az automata üzemmód nélküli
klímaberendezéssel felszerelt gépjárművekben.
Amennyiben a gépjármű a parkolóban áll nagy melegben
vagy közvetlen napsugárzásnak van kitéve, motor indítása
előtt javasoljuk, szellőztesse ki az utasteret néhány percen
keresztül.
A gépjármű gyakori, de rövid utakra történő használata
majd hosszú leállítással egybekötve nem ad lehetőséget
a motornak a normális, üzemi hőmérsékletre történő
felmelegedésre, ennek következtében nő az üzemanyagfogyasztás is.
Ne közlekedjen üres tetőcsomagtartóval.
Nehéz rakományokat jobb egy utánfutóban szállítani.
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Ne töltse túl az üzemanyagtartályt tankoláskor, hogy
megelőzze az üzemanyag kifröccsenését.
Ügyeljen arra, hogy a motor ne járjon nagyon hosszú
ideig alapjáraton.
Ha több, mint egy percig várakozik álló gépjárműben,
állítsa le a motort és indítsa újra, amikor ez szükségessé
válik.
Kerülje a hirtelen túlzott gyorsítást.
A hirtelen túlzott gyorsítás az üzemanyag-fogyasztás
növekedéséhez és a motor élettartamának csökkenéséhez
vezet. A gyorsításnak fokozatosnak kell lennie,
amennyiben az út viszonyok ezt lehetővé teszik.
Kerülje a felesleges megállásokat. Állandó sebességet
tartson fenn.
Kerülje a felesleges fékezéseket és megállásokat.
Törekedjen állandó (lehetőleg ne túl magas) sebesség
fenntartására, amelyet az útviszonyok lehetővé tesznek.
A fékezést felváltó túlzott gyorsítás növeli az üzemanyagfogyasztást.
Tartsa tisztán a légszűrőt.
A porral eltömődött légszűrő fokozott ellenállást tanúsít
a motorba áramló levegőnek, emiatt csökken a motor
teljesítménye és nő az üzemanyag- fogyasztás.
Ne pakolja túl feleslegesen a gépjárművet.
Minél jobban megpakolja gépjárművét, annál magasabb
lesz az üzemanyag fogyasztása. Vegye ki az autóból a
felesleges poggyászt vagy rakományt.

LADA Vesta SE gépjármű külső (referencia) méretei
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LADA Vesta SW gépjármű külső (referencia) méretei
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LADA Vesta SW Cross gépjármű külső (referencia) méretei
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Az erőátviteli rendszer jellemző műszaki adatai
A motor műszaki adatai
4. táblázat
Mutató (adat) megnevezése

Motor típusszám, érték

21129

21179

1596

1774

Hengerek száma, db

4

4

Szelepek száma hengerenként, db.

4

4

Hengerűrtartalom, cm

3

Sűrítési arány

10,45

A benzin oktánszáma
A motor legnagyobb teljesítménye kW-ban az ENSZ-EGB 85. sz. előírás szerint mérve
A motor fordulatszáma a legnagyobb teljesítménynél fordulat/perc

10,3
minimum 92

78

90

5800

5900

Legnagyobb forgatónyomaték Nm-ben az ENSZ-EGB 85. sz. előírás szerint mérve

148

170

A motor fordulatszáma a legnagyobb nyomatéknál, fordulat/perc

4200

3700

Legalacsonyabb alapjárati fordulatszám, fordulat/perc

840

750

A motor legmagasabb fordulatszáma, fordulat/perc

6200

A legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, ahol a hideg motor segédberendezés nélkül indul, °С

– 27
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A sebességváltó műszaki adatai
5. táblázat
Kerékhajtás képlet

4x2, első kerék hajtás, kerekek közötti differenciálművel
robotizált (AMT)

Sebességváltó

21827

Sebességfokozat váltás

kézi, manuális (МТ)
21807

JH3 514

robotizált

bowden huzalos

I

3,636

3,727

II

1,950

2,048

III

1,357

1,393

IV

0,941

1,029

V

0,784

0,795

Hátramenet

3,500

3,545

Főáttétel

3,938

3,867

Áttételi viszonyszám:

A motor és a sebességváltó tömege
6. táblázat
Részegység
Motor

Sebességváltó

Tömeg, kg
21129

105,4

21179

109,7

МТ (JH3 514)

32,0

МТ (21807)

31,6*

AMT (21827)

32,8*

*Tájékoztató adat
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Névleges feltöltési adatok
7. táblázat
Megnevezés
Üzemanyag tartály
Motor kenőolaj
– 21129 (alumínium karterral)
– 21129 (lemez karterral)
Motor hűtő-, és utastér fűtőrendszer**
– 21179/21129
Sebességváltó:
– АМТ 2182
– MT 2180
– МТJH3

Űrtartalom, l
55
4,4 (4,1) *
3,2 (2,9)*
7,0 (6,4)
2,25 ± 0,05 ***
2,25 ± 0,05***
2,34***

A tengelykapcsoló és a fékrendszer

0,559

Fékrendszer (automata sebességváltóval szerelt gépkocsiknál)

0,517

Szélvédőmosó tartály
Kiegyenlítő tartály (21129 tip. motorral szerelt gépkocsiknál)
R1234yf ózonmentes freon a légkondicionálóban
* Olajcserekor(a szűrőbetét cseréjével együtt)
** A hűtőfolyadék más gyártmányúval nem keverhető!
*** Tájékoztató adat! Az olajszintnek a beöntőnyílás alsó éléig kell érnie!
**** Tájékoztató adat!
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4,7
5,75 (max) - 5,35 (min)
0,475 ± 25

MELLÉKLETEK
1. melléklet

Üzemanyag
A gépkocsi üzemeltetésére kizárólag ólomtetraetilt nem tartalmazó (etilmentes) 92, 95 és 98 oktánszámú, a GOSZT R
51866-2002 szerinti Euro-92, Premium Euro 95, Super Euro
98, vagy a GOSZT 32513-2013 szerinti АИ-92-К5 (К4), АИ95-К5 (К4), АИ-98-К5 (К4) benzin használható. Az Ön
gépjárműve számára a 95-ös oktánszámú benzin az ideális.
Ezzel a benzinnel nyújtja gépkocsijának motorja a névleges
teljesítményt, dinamizmust, ezzel működik a leggazdaságosabban,és bocsájtja ki a legkevesebb szennyező anyagot.
95-ös oktánszámú benzin hiányában gépkocsija 92-nél alacsonyabb oktánszámú benzinnel nem üzemeltethető.
Motorolaj
Az alábbi 1. táblázatban ismertetjük gépkocsija motorjában
a használati körülményektől és hőmérsékleti határoktól
függően használandó motorolaj minőségét és viszkozitását. Ha szükséges, az ezzel megbízott szervizben feltétlenül
cseréltesse ki a motorolajat.

Az olaj minősége és viszkozitása
1. táblázat
Az alkalmazás
helye

Leírás

A motor
kenőrendszere

A motorolaj viszkozitása SAE szabvány szerint és
használatának hőmérsékleti határai
Legalacsonyabb
környezeti
hőmérséklet °С

Viszkozitás
SAE J300 szerint

Legmagasabb
környezeti
hőmérséklet °С

–40

0W-30

25

–40

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-40

45

–15

20W-50

45 felett

Olajminőség – használati körülmények: API-SL/
API-SM/ API-SN, CTO ААИ 003 Б5 / СТО ААИ 003 Б6

Csak a szervizkönyv és a felhasználói útmutatóban javasolt kenő és egyéb a gépkocsiban felhasznált folyadékokat
használja. További információért a kenő és egyéb folyadékokkal kapcsolatban forduljon a márkakereskedői hálózat
valamelyik szakszervizéhez.
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Gyújtógyertyák
2. táblázat
Motor
21129
21179
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Gyújtógyertya
АУ17ДВРМ
DR15YC-1
FR7DCU

Robert Bosch Szaratov
BRISK
Bosch

Hézag, mm
1…1,15

2. melléklet

A gépjárműhöz előírt izzók
Az alkalmazás helye

Az izzó kódja/teljesítménye

Fényszórók
– távfény
– tompított fény
– irányjelző
– nappali menetfény és helyzetjelző lámpa

H1/55W
H7/55W
PY21W
W21/5W

Hátsó külső lámpa*
– fék és helyzetjelző
– irányjelző

P21/5W
WY16W

Hátsó belső lámpa*
– hátramenet jelző izzó
– helyzetjelző izzó
Ködfényszóró*
Rendszámtábla világítás*
Kesztyűtartó világítás
Csomagtartó világítás
Első ajtó küszöbmegvilágítás

FIGYELEM!
A gépkocsi fényszórói és az fényjelző eszközök homologizáltak (rendelkeznek „E” megjelöléssel) a fény, a színjellemzők és az alkalmazott fényforrások (izzók) megfelelésére a nemzetközi biztonsági követelményeknek
megfelelően. Az előírt izzóktól eltérő termékek haszná-

W16W
W5W
H16/19W
W5W
W5W
W5W
W5W

lata tilos, mivel ez a műszerek működési zavaraihoz és
a biztonsági követelmények megsértéséhez vezethet. Az
izzó típus megjelölése a foglalaton vagy az üvegburán található (ld. „Izzók csere” fejezet).
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LADA Vesta kézikönyv
Az eredeti orosz nyelvű szervizkönyv magyar fordítása
(2018. évi II. kiadás)
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„AVTOVAZ” Nyrt. a „Rosznyeft” üzemanyagait és motorolajait javasolja
a LADA Vesta gépjárművekben történő felhasználásra
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