슢vadinis 쏹odis
Gerb. kliente,
D썞kojame, kad pasirinkote nauj썀 씮Kia“ automobil쎊.
Pasaulin썞 automobili쏧 gamintoja 씮Kia Motors“, siekianti gaminti i쏃skirtiniu kokyb썞s ir
vert썞s santykiu pasi쏹ymin썊ius automobilius, yra pasiry쏹usi u쏹tikrinti klient쏧 l쏦kes썊ius
pranokstan썊i썀 aptarnavimo patirt쎊.
Jei prireikt쏧 technin썞s pagalbos, apsilankykite 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je, kurioje bus
tinkamai pasir쏦pinta j쏦s쏧 automobiliu: 썊ia dirba puikiai parengti meistrai, naudojami
rekomenduojami specialios paskirties 쎊rankiai bei originalios 씮Kia“ atsargin썞s dalys.
싩is naudotojo vadovas supa쏹indins, kaip veikia funkcijos ir 쎊ranga, kuri automobilyje
yra standartin썞 arba pasirinktin썞, ir kokia prie쏹i쏦ra reikalinga automobiliui. D썞l to, kai
kurie apra쏃ymai ir iliustracijos gali b쏦ti neaktual쏦s j쏦s쏧 automobiliui. Patartina 쎊d썞miai
perskaityti 쏃쎊 leidin쎊 ir vadovautis instrukcijomis ir rekomendacijomis. 싩쎊 vadov썀 laikykite automobilyje, kad gal썞tum썞te naudotis j쏦s ir kiti automobilio savininkai.
Visa 쏃iame naudotojo vadove pateikta informacija buvo tiksli i쏃leidimo metu. Vis d썞lto,
kadangi 씮Kia“ nuolatos tobulina savo gaminius, bendrov썞 pasilieka teis썢 bet kada
keisti 쏃쎊 vadov썀 ir visus savo automobilius i쏃 anksto neprane쏃usi ir be joki쏧 쎊sipareigojim쏧.
Vairuokite saugiai ir m썞gaukit썞s savo 씮Kia“!

© 2021, 씮Kia Corporation“
Visos teis썞s saugomos. Negalima dauginti ar versti visos arba dalies pateiktos informacijos be ra쏃ytinio 씮Kia
Corporation“ sutikimo.
I쏃spausdinta Kor썞joje

Kaip naudotis 쏃iuo vadovu
Norime pad썞ti patirti did쏹iausi썀 galim썀
j쏦s쏧 automobilio vairavimo malonum썀.
J쏦s쏧 naudotojo vadovas gali pad썞ti jums
daugeliu b쏦d쏧.
Primygtinai rekomenduojama perskaityti
vis썀 vadov썀. Nor썞dami, kad b쏦t쏧 kuo
ma쏹esn썞 mir썊i쏧 arba su쏹alojimo tikimyb썞, privalote perskaityti 쏃io vadovo
슢SP쉳JIM쌚 ir ATSARGUMO PRIEMONI쌚
skyrius.
Iliustracijos papildo 쏃io vadovo tekst썀,
kad geriausiai paai쏃kint쏧, kaip m썞gautis
savo automobiliu. Skaitydami 쏃쎊 vadov썀
su쏹inosite apie funkcijas, svarbios informacijos apie saug썀 ir vairavimo 쎊vairiomis kelio s썀lygomis patarim쏧.
Bendra vadovo strukt쏦ra pateikta turinyje. Ie쏃kodami konkre썊ios srities arba
temos naudokit썞s rodykle; tai ab썞c썞linis
visos 쏃io vadovo informacijos s썀ra쏃as.
Skyriai: 쏃쎊 vadov썀 sudaro devynios dalys
ir rodykl썞. Kiekviena dalis pradedama
trumpu turiniu, kad gal썞tum썞te greitai
su쏹inoti, ar 쏃ioje dalyje yra norimos
informacijos.
싩iame vadove rasite 쎊vairias pastraipas,
pa쏹ym썞tas kaip 슢SP쉳JIMAS, D쉳MESIO! ir
PASTABA. 싩ie 슢SP쉳JIMAI parengti siekiant u쏹tikrinti didesn쎊 j쏦s쏧 saugum썀.
B쏦tinai atid쏹iai perskaitykite visus pastraipose 슢SP쉳JIMAS, D쉳MESIO! ir PASTABA pateiktus nurodymus bei
rekomendacijas ir j쏧 laikykit썞s.

슢SP쉳JIMAS
슢SP쉳JIMAS rei쏃kia situacij썀, kurioje gali
b쏦ti padaryta 쏹ala, sukeltas sunkus k쏦no
su쏹alojimas arba mirtis, jei 쎊sp썞jimo
nepaisoma.

D쉳MESIO
PERSP쉳JIMAS rei쏃kia situacij썀, kurioje
j쏦s쏧 automobiliui gali b쏦ti padaryta 쏹ala,
jei 쏃io persp썞jimo nepaisoma.

PASTABA
PRANE싩IMAS rei쏃kia, jog pateikiama
쎊domi ar naudinga informacija.
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슢쏹anga
Automobilio modifikacijos
싩io automobilio negalima modifikuoti.
J쏦s쏧 automobilio modifikavimas gali
pakenkti jo charakteristikoms, saugai
arba ilgaam쏹i쏃kumui ir gali net prie쏃tarauti vald쏹ios institucij쏧 nustatytiems
saugos ir i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 reikalavimams.
Be to, d썞l kokio nors modifikavimo atsiradusiems gedimams arba su charakteristikomis susijusioms problemoms
negalios garantija.
僅 Naudojama neleistina elektronin썞
쎊ranga gali pakenkti automobiliui,
pa쏹eisti laidus, i쏃krauti akumuliatori쏧
arba sukelti gaisr썀. Saugumo sumetimais nenaudokite neleistin쏧 elektronini쏧 prietais쏧.
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Automobilio naudojimo instrukcijos
Netaisyklingai valdydami 쏃쎊 automobil쎊,
kaip ir kitus 쏃io tipo automobilius, galite
prarasti jo kontrol썢 ir patekti 쎊 avarij썀. D썞l
쏃ios prie쏹asties automobilis taip pat gali
apsiversti.
D썞l specifini쏧 konstrukcini쏧 savybi쏧
(didesn썞s pro쏃vaisos, ma쏹esnio plo썊io
tarp rat쏧 ir kt.), automobilio svorio centras yra auk쏃썊iau negu kit쏧 automobili쏧.
Kitaip tariant, vairuojant 쏃쎊 automobil쎊
ties pos쏦kiais negalima va쏹iuoti tokiu
pa썊iu grei썊iu, kaip va쏹iuojant su dviem
ratais varomais automobiliais.
Venkite staigi쏧 pos쏦ki쏧 ir staigi쏧 manevr쏧. Prisiminkite, kad netaisyklingai valdydami 쏃쎊 automobil쎊 galite prarasti jo
kontrol썢 ir patekti 쎊 avarij썀. D썞l 쏃ios prie쏹asties automobilis taip pat gali apsiversti.
Pra쏃ome perskaityti "Perk썞limo rizikos
ma쏹inimas" puslapyje 6-193.
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Elektromobilio naudojimo
vadovas
Elektromobilio ap쏹valga
Elektromobilis varomas akumuliatoriumi
ir elektros varikliu. Bendrosios transporto priemon썞s kaip degalus naudoja
vidaus degimo varikl쎊 ir benzin썀, elektrini쏧 transporto priemoni쏧 varomoji j썞ga
– elektros energija, kuri 쎊kraunama ir laikoma auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriuje.
Tod썞l elektrin썞s transporto priemon썞s
yra ekologi쏃kos, nes joms nereikia
degal쏧 ir jos nei쏃skiria i쏃metam쏧j쏧 duj쏧.

Elektromobili쏧 charakteristikos
Elektromobiliai va쏹iuoja naudodami
elektros energij썀, laikom썀 auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriuje. 싩is metodas
apsaugo or썀 nuo ter쏃al쏧, nes nereikia
degal쏧, pavyzd쏹iui, benzino, nebelieka
i쏃metam쏧j쏧 duj쏧 i쏃siskyrimo.
Automobilyje 쎊rengtas ir didelio na쏃umo
elektrinis variklis. Palyginti su standartin썞mis transporto priemon썞mis su vidaus
degimo varikliais, variklio keliamas
triuk쏃mas ir vibracija yra daug ma쏹esn썞.
Ma쏹inant greit쎊 ar va쏹iuojant nuokalne,
auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriui 쎊krauti
naudojamas regeneracinis stabdymas.
Tai suma쏹ina energijos s썀naudas ir padidina galim썀 nuva쏹iuoti atstum썀.
Kai nepakanka akumuliatoriaus 쎊krovos,
galima 쎊krauti kintam썀ja srove (씮L2-Normal“), nuolatine srove ir palaikomuoju
쎊krovimo b쏦du (씮L1-Trickle“). (쌰r. "Elektra
varom쏧 automobili쏧 쎊krovimo b쏦dai"
puslapyje 2-17.)

Elektromobilio ap쏹valga

Informacija apie akumuliatori쏧
Automobilyje 쎊rengtas auk쏃tos 쎊tampos
akumuliatorius, kuris tiekia energij썀 varikliui bei oro kondicionieriui ir 쎊krauna
pagalbin쎊 akumuliatori쏧 (12 V), tiekiant쎊
energij썀 kitoms 12 V sistemoms.
Pagalbinis akumuliatorius automati쏃kai
쎊kraunamas, kai automobilis veikia
READY (parengties) re쏹imu arba 쎊kraunamas auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius.

PASTABA
K썀 daro regeneracinis stabdymas?
Ma쏹inant greit쎊 naudojamas elektrinis
variklis ir panaudojama kinetin썞 energija, paver썊iant j썀 elektros energija auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriui 쎊krauti.
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Pagrindin썞s elektromobilio sudedamosios dalys

Pagrindin썞s elektromobilio
sudedamosios dalys

Auk쏃tos 쎊tampos (HV) akumuliatorius (li썊io jon쏧 polimer쏧)

僅 슢kroviklis automobilyje (OBC):
paver썊ia (konvertuoja) kintamosios
srov썞s 쎊krovos energij썀 쎊 nuolatin썞s
srov썞s energij썀 auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriui 쎊krauti.
僅 Inverteris: paver썊ia nuolatin썢 srov썢 쎊
kintam썀j썀 srov썢, kad b쏦t쏧 tiekiama
energija varikliui, ir paver썊ia kintam썀j썀
srov썢 쎊 nuolatin썢 srov썢 auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriui 쎊krauti.
僅 LDC (쏹emos 쎊tampos nuolatin썞s srov썞s keitiklis): paver썊ia (konvertuoja)
elektros energij썀 i쏃 auk쏃tos 쎊tampos
akumuliatoriaus 쎊 쏹em썀 쎊tamp썀 (12 V),
kad automobiliui b쏦t쏧 tiekiama energija (DC-DC).
僅 VCU (automobilio valdymo blokas):
veikia kaip elektromobilio prie쏹i쏦ros
valdiklis.
僅 Variklis: naudoja auk쏃tos 쎊tampos
akumuliatoriuje laikom썀 elektros
energij썀, kad b쏦t쏧 varomas automobilis (veikia kaip standartinio automobilio variklis).
僅 Redukcin썞 pavara: atitinkamu grei썊iu
ir sukimosi momentu perduoda variklio sukimosi j썞g썀 쎊 padangas.
僅 Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius
(li썊io jon쏧 polimer쏧): kaupia ir tiekia
elektromobiliui reikiam썀 energij썀 (12 V
papildomas akumuliatorius tiekia
energij썀 automobilio sistemoms,
pavyzd쏹iui, 쏹ibintams ir valytuvams).
* OBC: 쎊kroviklis automobilyje.
* LDC: 쏹emos 쎊tampos nuolatin썞s srov썞s
keitiklis.
* VCU: automobilio valdymo blokas.

HV akumuliatoriaus elektros energija tiekiama automobiliui ir papildomiems
쎊renginiams.
Kai automobilis neva쏹iuoja ar n썞ra kraunamas, HV akumuliatoriaus 쎊krova gali
laipsni쏃kai ma쏹썞ti.
Kai automobilis laikomas auk쏃toje temperat쏦roje ir laikinai 쏹emoje temperat쏦roje, ilgainiui gali suma쏹썞ti HV
akumuliatoriaus talpa.
Galimas nuva쏹iuoti atstumas labai priklauso nuo va쏹iavimo s썀lyg쏧 (toki쏧 kaip
apkrova, lietus, sniegas, v썞jas, kelio
pavir쏃ius) – gali skirtis net kai 쎊krovos
lygis yra vienodas. Va쏹iuojant dideliu
grei썊iu ar 쎊kaln썞n, HV akumuliatorius
gali sunaudoti daugiau energijos. 싩ie
veiksmai gali suma쏹inti galim썀 nuva쏹iuoti atstum썀.
Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius naudojamas veikiant oro kondicionieriui ir
(arba) 쏃ildytuvui ir (arba) 쎊jungus i쏃ankstinio kondicionavimo funkcij썀 prie쏃 i쏃vykim썀. 싩ie veiksmai gali suma쏹inti galim썀
nuva쏹iuoti atstum썀. Naudodamiesi oro
kondicionieriumi / 쏃ildytuvu b쏦tinai
nustatykite vidutin썢 temperat쏦r썀.
Priklausomai nuo automobilio eksploatavimo met쏧 ir 쎊krovimo cikl쏧 skai썊iaus,
auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus veikimas gali nat쏦raliai suprast썞ti. Tod썞l ilgainiui gali sutrump썞ti galimas nuva쏹iuoti
atstumas.
Kai ma쏹썞ja 쎊krovos talpa ir trump썞ja galimas nuva쏹iuoti atstumas, kreipkit썞s 쎊
쎊galiot썀 씮Kia“ atstovyb썢 / partnerio servis썀 d썞l patikros.
Jei automobilis ilg썀 laik썀 nebus naudojamas, 쎊kraukite auk쏃tos 쎊tampos akumuliatori쏧 kart썀 per tris m썞nesius, kad jis
nei쏃sikraut쏧. Be to, jei 쎊krovimo lygis
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nepakankamas, automobil쎊 nedelsiant
쎊kraukite.
Rekomenduojama 쎊krauti kintam썀ja
srove (씮L2-Normal“), kad auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus b쏦t쏧 optimalios
b쏦kl썞s.
HV akumuliatori쏧 쎊kraunant tik iki 80 % ir
kuo ma쏹iau naudojant greit썀j쎊 쎊krovim썀
nuolatine srove, galima palaikyti optimal쏧 HV akumuliatoriaus na쏃um썀 (palyginti su HV akumuliatoriaus 쎊krovimu iki
100 % ir (arba) 쎊krovimu kiekvien썀 va쏹iavimo cikl썀).
Auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus
쎊krovos lygis priklauso nuo 쎊krovimo
s썀lyg쏧 (쎊kroviklio b쏦senos, lauko temperat쏦ros, akumuliatoriaus temperat쏦ros ir
pan.). Visi쏃kai 쎊kraunant akumuliatori쏧,
auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus
srov썞 laipsni쏃kai ma쏹썞s, kad akumuliatorius ilgai ir saugiai veikt쏧.

Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
쏃ildymo sistema
Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus 쏃ildymo sistema neleid쏹ia suma쏹inti akumuliatoriaus galios, kai akumuliatoriaus
temperat쏦ra 쏹ema. Jei 쎊krovimo jungtis
yra prijungta, 쏃ildymo sistema automati쏃kai veikia pagal akumuliatoriaus temperat쏦r썀.
슢krovimo laikas gali b쏦ti trumpesnis,
palyginti su automobiliais, kuriuose n썞ra
auk쏃tos 쎊tampos akumuliatori쏧 쏃ildymo
sistemos. Elektros kr쏦vis gali padid썞ti d썞l
auk쏃tos 쎊tampos akumuliatori쏧 쏃ildymo
sistemos veikimo.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nenuimkite ir neardykite auk쏃tos
쎊tampos dali쏧, auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus jung썊i쏧 ir (arba) laid쏧
(oran쏹in썞s spalvos kabeli쏧). B쏦kite atid쏦s ir nepa쏹eiskite auk쏃tos 쎊tampos

Pagrindin썞s elektromobilio sudedamosios dalys

komponent쏧 ir auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus. Galite sunkiai susi쏹aloti
ir pakenkti automobilio darbui bei
patvarumui.
僅 Kai reikia patikrinti auk쏃tos 쎊tampos
dalis ir auk쏃tos 쎊tampos akumuliatori쏧 arba atlikti j쏧 technin썞s prie쏹i쏦ros
darbus, kreipkit썞s 쎊 쎊galiot썀 씮Kia“ atstovyb썢 / partnerio servis썀.

D쉳MESIO
僅 슢kraudami HV akumuliatori쏧, naudokite nurodyt썀 쎊krovikl쎊. Kit쏧 쎊krovikli쏧
naudojimas gali smarkiai pakenkti
automobilio patvarumui.
僅 Patikrinkite, ar HV akumuliatoriaus
쎊krovos matuoklis nepasiek썞 E (쏹emos
쎊krovos) ribos. Automobilio auk쏃tos
쎊tampos akumuliatori쏧 ilg썀 laik썀 laikant ties E (쏹emos 쎊krovos) riba, j쎊
galima pa쏹eisti. Atsi쏹velgiant 쎊
na쏃umo suma쏹썞jimo lyg쎊, tokiu atveju
j쎊 gali tekti pakeisti.
僅 Jei automobilis pateko 쎊 avarij썀, kreipkit썞s 쎊 쎊galiot썀 씮Kia“ atstovyb썢 / partnerio servis썀 ir papra쏃ykite patikrinti,
ar auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius vis
dar yra prijungtas.
僅 Ilg썀 laik썀 automobil쎊 laikant nepakankamai 쎊kraut썀, galima sugadinti auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatori쏧. Tokiu
atveju j쎊 gali tekti pakeisti – tai priklauso nuo jo na쏃umo lygio suma쏹썞jimo.
僅 Jei automobilis pateko 쎊 avarij썀, rekomenduojame apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise ir
papra쏃yti patikrinti, ar auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius vis dar yra prijungtas.
僅 V2L funkcijos naudojimas gali suma쏹inti rid썀 d썞l akumuliatoriaus naudojamos auk쏃tos 쎊tampos energijos, o
2
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pakartotinis V2L funkcijos naudojimas gali suma쏹inti auk쏃tos 쎊tampos
akumuliatoriaus eksploatacijos laikotarp쎊.

EV meniu

EV meniu
Multimedijos sistemos prad쏹ios ekrane
pasirink썢 EV meniu, galite atverti EV
meniu.

PASTABA
Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus 쏃ildymo sistema veikia, kai 쎊krovimo jungtis
yra prijungta prie automobilio.
Ta썊iau auk쏃tos 쎊tampos 쏃ildymo sistema
gali neveikti, kai akumuliatoriaus temperat쏦ra nukrinta 쏹emiau kaip -35 °C (-95
°F).

2
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* 싩iame vadove pavaizduotas EV meniu
ekranas gali skirtis nuo tikrojo ekrano.
Tai priklauso nuo automobilio specifikacij쏧 ir multimedijos sistemos programin썞s 쎊rangos versijos. Daugiau
informacijos ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame informaciniame
vadove.

Elektromobilio naudojimo vadovas

EV meniu

EV re쏹imo ekranas

2

OCVEV041101L

A. Elektra varomas automobilis
1 Energijos informacija
2 Kitas i쏃vykimas
3 슢krovimas ir klimatas
4 슢krovimo i쏃 automobilio funkcija (V2L)
5 Netoli esan썊ios stotel썞s
6 EV nuostatos
7 Meniu

2
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Kitas i쏃vykimas

EV meniu

2. Pasirinkite savait썞s dien썀, kad gal썞tum썞te 쎊jungti suplanuot썀 쎊krovim썀 ir
i쏃vykimo laiko pasirinkt썀 temperat쏦r썀.

슢krovimas ir klimatas

OCV041280L

A: Elektromobilis
1 Kitas i쏃vykimas
Ekrane pasirinkite EV → Next departure (EV → Kitas i쏃vykimas). Galite
nustatyti dat썀 ir laik썀, kada reikia krauti
akumuliatori쏧, klimato kontrol썞s sistemos temperat쏦r썀 ir kitas 쎊vairias funkcijas.

I쏃vykimo laikas

OCV041283L

A: Elektromobilis
1 Numatytas 쎊krovimas ir pageidaujama temperat쏦ra
Ekrane pasirinkite EV → Charging and
Climate (EV → 슢krovimas ir klimatas).

PASTABA
I쏃 anksto numatytu suplanuoto 쎊krovimo
laiku automobil쎊 reikia prijungti prie 쎊krovimo jungties.

OCV041281L

A: Kitas i쏃vykimas
1 1-ojo i쏃vykimo laikas
2 2-ojo i쏃vykimo laikas

OCV041282L

A: 1 i쏃vykimas
1 I쏃vykimo laikas
2 I쏃vykimo diena
1. Nustatykite numatyt썀 i쏃vykimo laik썀
쎊krovimui pagal grafik썀 ir pageidaujam썀 temperat쏦r썀.

2
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A: Numatytas 쎊krovimas ir pageidaujama temperat쏦ra
1 Suplanuotas 쎊krovimas
2 Pageidaujama temperat쏦ra
Galite nustatyti dat썀 ir laik썀, kada reikia
쎊krauti akumuliatori쏧, ir klimato kontrol썞s temperat쏦r썀. Naudodamiesi laiko ne
piko metu nuostatomis, taip pat galite
pasirinkti 쎊krovimo prad쏹ios laik썀.

Elektromobilio naudojimo vadovas

Laiko ne piko metu nuostatos

OCV041285L

A: Laiko ne piko metu nuostatos
1 Prad쏹ios laikas
2 Pabaigos laikas
3 슢krovimo parinktys
1. Pasirinkus 쏃쎊 nustatym썀, bus prad썞tas 쎊krovimas tik nurodytu ne piko
metu. Panaikinus parinkt쎊, pradedama
krauti tik numatytu laiku.
2. Nustatykite 쎊krovimo laik썀, kai elektros kaina yra ma쏹iausia.
僅 슢krovimo laikas, kai elektra yra
pigiausia: pasirinkus 쏃i썀 nuostat썀,
krovimas prasid썞s tada, kai elektra
yra pigiausia (gali b쏦ti 쎊kraunama
ne piko metu, norint 쎊krauti iki 100
%).
僅 슢krovimo laikas tik esant ma쏹iausiai
elektros kainai: pasirinkus 쏃i썀 nuostat썀, krovimas prasid썞s tik tada, kai
elektra yra pigiausia (gali b쏦ti ne쎊krauta iki 100 %).

Pageidaujamos temperat쏦ros
nuostatos

EV meniu

1. Nustatykite pageidaujam썀 temperat쏦r썀.
僅 Kai tikslin썞 temperat쏦ra (1) nustatoma prijungus kabel쎊, salono temperat쏦ra reguliuojama pagal
tikslin썢 temperat쏦r썀 i쏃vykimo metu
(auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krova nesuma쏹썞ja). 싩altu oru
i쏃ankstinio 쏃ildymo funkcija leid쏹ia
i쏃 anksto pa쏃ildyti elektromobil쎊 ir
pagerinti jo efektyvum썀.

슢krovimo i쏃 automobilio funkcija
(V2L)
V2L yra sistema, i쏃 auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus tiekianti kintam썀j썀 elektros
srov썢 va쏹iavimui bei keleto elektronikos
쎊tais쏧 maitinimui.
Daugiau informacijos 쏹r. "슢krovimo i쏃
automobilio funkcija (V2L)" puslapyje 29.

OCV041287L

A: Elektromobilis
1 EV 쎊krovos perdavimas
Ekrane pasirinkite EV → V2L (Vehicle to
load) (EV → 쎊krovimo i쏃 automobilio
funkcija (V2L)).
Galite nustatyti va쏹iavimo metu naudojamo auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus i쏃krovos rib썀.

OCV041579L

A: Pageidaujamos temperat쏦ros nuostatos
1 Pageidaujama temperat쏦ra

OCV041288L

A: EV 쎊krovos perdavimo nuostatos
2
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1 I쏃krovos riba
Automobiliui pasiekus ribin썢 vert썢, automati쏃kai nutraukiamas elektros tiekimas.

Energijos informacija
Pasirink썢 EV informacijos ir pramog쏧
sistemos ekrane galite matyti automobilio vaizd썀.
Galite patikrinti akumuliatoriaus i쏃krovos
lyg쎊.

Kaip prijungti
I쏃or썞je (jeigu yra)

EV meniu

toriaus 쎊krovos lyg쎊, lemput썞 (B) ne쎊sijungs.
僅 Patikrinkite, ar 쎊sijungia / ne쎊sijungia
V2L jungties arba vidinio elektros
lizdo lemput썞.
僅 Jei prietais쏧 skydelyje pasirodo V2L
쎊sp썞jamasis prane쏃imas, 쏹r. "LCD
ekrano prane쏃imai" puslapyje 2-11.
僅 Jei V2L sistema neveikia prie쏃 prijungiant kitus buitinius prietaisus,
rekomenduojame apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
5. Paspaudus jungikl쎊 (A), lemput썞 (B)
i쏃jungiama – V2L i쏃sijungia. Kai i쏃sijungia lemput썞 (B) arba paspaudus
i쏃maniojo rakto dureli쏧 atrakinimo
mygtuk썀 i쏃jungiamas 쎊krovimo dureli쏧
u쏹raktas, V2 jungt쎊 galite atjungti.

Viduje (jeigu yra)
1. EV mygtuk썀 nustat썢 쎊 pad썞t쎊 ON, prijunkite prie elektros lizdo galin썞s
s썞dyn썞s apa썊ioje.
OCVQ011001L_4

1. Atidarykite V2L jungties dangtel쎊.
2. Prijung썢 buitinius prietaisus ir elektrinius 쎊renginius prie elektros lizdo,
u쏹darykite dangtel쎊.
3. 슢ki쏃kite V2L jungt쎊 쎊 automobilio 쎊krovimo ang썀.
4. Paspauskite V2L jungties jungikl쎊 (A) ir
patikrinkite, ar 쏃vie썊ia (arba ne쏃vie썊ia)
lemput썞 (B). Lemput썞 (B) gali 쎊prastu
b쏦du ne쎊sijungti tokiais atvejais:
僅 Ekrano meniu Energy consumption (elektros naudojimas) patikrinkite auk쏃tos 쎊tampos
akumuliatoriaus i쏃krovos va쏹iuojant
rib썀. Jei ribin썞 vert썞 didesn썞 u쏹
esam썀 auk쏃tos 쎊tampos akumulia-

2
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2. Mechaniniu raktu atrakinkite elektros
lizdo dangtel쎊.

OCVQ011046

3. Pa쏹velg썢 쎊 maitinimo lizdo priekyje
esant쎊 indikatori쏧 patikrinkite veikimo
b쏦sen썀.

Elektromobilio naudojimo vadovas

EV meniu

V2L veikimas sustabdytas d썞l per
dideli쏧 elektros energijos
s썀naud쏧

OCVQ011047

僅 M썞lynas – bud썞jimas
僅 Raudonas – n썞ra 쎊tampos, net jei
maitinimo lizdas prijungtas
僅 쌰alias – normali maitinimo 쎊tampa
per tinkam썀 elektros lizdo jungt쎊

LCD ekrano prane쏃imai
V2L funkcija sustabdyta. Akumuliatoriaus 쎊krovos lygis pasiek썞
nustatyt썀 vert썢

2
OCV041101L

A: V2L veikimas sustabdytas d썞l per
dideli쏧 elektros energijos s썀naud쏧
Jei naudojant elektrinius prietaisus vir쏃ijama automobilio u쏹tikrinama maksimali maitinimo galia, funkcijos veikimas
sustabdomas ir pasirodo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas. 슢sitikinkite, ar naudojamo
elektrinio prietaiso bendros energijos
s썀naudos nevir쏃ija maksimalios V2L
maitinimo galios.

Netinkamos V2L veikimo s썀lygos
OCV041100L

A: V2L funkcija sustabdyta. Akumuliatoriaus 쎊krovos lygis pasiek썞 nustatyt썀
vert썢
Kai auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus
lygis pasiekia nustatyt썀 i쏃krovos rib썀,
V2L funkcijos veikimas sustabdomas ir
pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas. Ji
norite naudotis V2L funkcija be pertr쏦ki쏧, nustatykite u쏹 esam썀 akumuliatoriaus 쎊krovos lyg쎊 쏹emesn썢 i쏃krovos rib썀.

OCV041102L

A: Netinkamos V2L veikimo s썀lygos
Jei V2L veikimas nutr쏦ksta d썞l toliau
nurodyt쏧 prie쏹as썊i쏧, pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
僅 Atjungiama V2L jungtis
僅 Perkaista V2L jungtis
僅 Atidaromos 쎊krovimo durel썞s naudojantis V2L vidiniu lizdu
슢sitikinkite, ar n썞ra problem쏧 su V2L
jungtimi ir automobilio vidiniu lizdu.

2
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슢SP쉳JIMAS
僅 Nelieskite automobilio 쎊krovimo angos
gnybto V2L jungties.
僅 Ned썞kite metalini쏧 daikt쏧 prie V2L
jungties ar 쎊krovimo angos. Tai gali
sukelti elektros sm쏦g쎊.
僅 Nelieskite 쏃lapiomis rankomis V2L
jungties, 쎊krovimo angos ar maitinimo
ki쏃tuko. Tai gali sukelti elektros sm쏦g쎊.
Visada dirbkite tik sausomis rankomis.
僅 Prie쏃 jungdami patikrinkite, ar ant V2L
jungties, 쎊krovimo angos ar maitinimo
ki쏃tuko n썞ra pa쏃alini쏧 med쏹iag쏧. Jungiant nepa쏃alinus esan썊i쏧 med쏹iag쏧,
kyla gaisro ar elektros sm쏦gio pavojus.
僅 Neperdirbkite ir neardykite V2L jungties. Gresia gaisro, elektros sm쏦gio ar
susi쏹alojimo pavojus.
僅 Jungdami maitinimo ki쏃tuk썀 prie V2L
jungties ir j쎊 atjungdami, taip pat atidarydami ar u쏹darydami V2L dangtel쎊,
b쏦kite atsarg쏦s, kad ne쎊sibr썞쏹tum썞te
rankos.
僅 Nekraukite toliau nurodytomis s썀lygomis. Nesilaikant 쏃io reikalavimo gali
쎊vykti nelaimingas atsitikimas.
- V2L jungtis, 쎊krovimo anga, maitinimo ki쏃tukas ar laidas yra pa쏹eisti,
paveikti korozijos ar apr쏦dij썢.
- Atsilaisvinusi jungties dalis.
僅 Nenaudokite funkcijos, jeigu yra
pa쏹eistas ar sugadintas buitini쏧 prietais쏧 laid쏧 apvalkalas. Gresia gaisro,
elektros sm쏦gio ar susi쏹alojimo pavojus.
僅 Niekada automobilyje nenaudokite
elektrinio 쏃ildymo prietaiso, pavyzd쏹iui, lygintuvo, kavos virimo aparato
ir skrudintuvo. Galite sukelti gaisr썀 ir
susi쏹aloti.

2
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EV meniu

D쉳MESIO
僅 슢d썞miai perskaitykite vadove pateikt썀
informacij썀, kad i쏃vengtum썞te nelaiming쏧 atsitikim쏧.
僅 Perkaitimo atveju V2L i쏃krovos re쏹imas automati쏃kai u쏹blokuojamas. (Kai
i쏃krovos re쏹imas u쏹blokuojamas,
ap쏹i쏦r썞kite, ar V2L jungtis ir maitinimo
ki쏃tukas n썞ra u쏹siter쏃썢, nusid썞v썞j썢,
apr쏦dij썢 ar sul쏦쏹썢, taip pat patikrinkite, ar buitinio prietaiso galia yra
didesn썞 nei 16 A. Jei palikus jungt쎊 be
prie쏹i쏦ros temperat쏦ra nukrenta iki
reikiamo lygio, galite v썞l j썀 naudoti.
Naudokite tinkamus buitinius prietaisus.)
僅 Neperdirbkite ir neardykite prid썞tos
V2L jungties. D썞l perdirbimo ar
ardymo 쎊vykusiems gedimams garantija netaikoma.
僅 Nenumeskite ar stipriai nesutrenkite
V2L jungties.
僅 Ned썞kite daikt쏧 ant V2L jungties.
僅 Baig썢 naudotis V2L, nepamir쏃kite
atjungti V2L jungties nuo automobilio.
僅 Kai auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius
pasiekia nustatyt썀 i쏃krovos rib썀 (%),
funkcijos veikimas sustabdomas ir
prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas. Jei norite naudotis
V2L funkcija, nustatykite u쏹 esam썀
akumuliatoriaus 쎊krovos lyg쎊 ma쏹esn썢
i쏃krovos rib썀 (%).
僅 Jei naudojat썞s 쎊vairiais elektriniais
prietaisais, stenkit썞s nenaudoti j쏧
maksimaliu paj썞gumu, kok쎊 gali u쏹tikrinti automobilis.
僅 Jei naudojant elektrinius prietaisus
vir쏃ijama automobilio u쏹tikrinama
maksimali maitinimo galia, funkcijos
veikimas sustabdomas ir prietais쏧
skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane-

Elektromobilio naudojimo vadovas

僅

僅

僅

僅

僅
僅

僅
僅

쏃imas. 슢sitikinkite, kad naudojamo
elektrinio prietaiso bendros energijos
s썀naudos nevir쏃ija maksimalios V2L
maitinimo galios.
Kai kurie elektriniai prietaisai gali tinkamai neveikti net ir tuo atveju, kai
prietaiso energijos s썀naudos yra
ma쏹esn썞s u쏹 automobilio u쏹tikrinam썀
maksimali썀 maitinimo gali썀.
- Elektriniai prietaisai, kurie suvartoja daugiau energijos veikimo prad쏹ioje.
- Matavimo prietaisai, apdorojantys
tikslius duomenis.
- Elektros prietaisai, jautr쏦s inverterio
tipo kintamosios srov썞s maitinimo
쏃altiniui (inverteris yra 쎊taisas, kuris
nuolatin썞s srov썞s gali썀 paver썊ia
kintamosios srov썞s galia)
Nenaudokite gamini쏧, kuriems b쏦tinas nenutr쏦kstamas elektros energijos tiekimas, pavyzd쏹iui, medicinin썞s
쎊rangos. D썞l tam tikros automobilio
b쏦senos elektros energijos tiekimas
gali nutr쏦kti.
Naudokite tik tuos buitinius prietaisus,
kuri쏧 srov썞s stipris yra ma쏹esnis nei
16 A.
Iki galo 쎊ki쏃kite maitinimo ki쏃tuk썀.
Naudokite tinkam썀 ki쏃tuk썀, atitinkant쎊 standarto reikalavimus. D썞l naudojamo nusid썞v썞jusio, korozijos
paveikto ar sul쏦쏹usio ki쏃tuko gali
쎊vykti gedimas.
Naudokite maitinimo ki쏃tuk썀 su 쎊쏹eminimo jungtimi.
Nenaudokite daug energijos vartojan썊i쏧 buitini쏧 prietais쏧, pavyzd쏹iui, oro
kondicionieriaus, skalbimo ma쏃inos ar
d쏹iovykl썞s.
Nekabinkite buitinio prietaiso u쏹 laido.
Prie elektros lizdo jungiamiems 쎊vairiems prietaisams naudokite tik tuos

EV meniu

僅

僅

僅
僅

僅

僅

gaminius, kurie atitinka 쏃alies saugos
standart쏧 reikalavimus. Informacijos
apie naudojim썀 ir atsargumo priemones ie쏃kokite prietaiso vadove. (Elektros prietaisai, elektros lizdai su
keliomis jungtimis, ilgintuvai ir pan.)
I쏃 lauko prie automobilio prijungtiems
prietaisams naudokite gaminius su
apsaugos nuo vandens funkcija arba
naudokite juos nuo vandens apsaugotoje aplinkoje. Nenaudokite lyjant lietui ar didel썞s dr썞gm썞s s썀lygomis.
(Elektros prietaisai, elektros lizdai su
keliomis jungtimis, ilgintuvai ir pan.)
I쏃kilus 쏹aibavimo pavojui, nenaudokite i쏃orin썞s automobilio V2L funkcijos.
Nejunkite keli쏧 ne쏃iojam쏧j쏧 elektros
lizd쏧 su keliomis jungtimis.
Susisuk썢s ar u쏹silenk썢s naudojamo
ilgintuvo laidas gali sukelti gaisr썀.
Nenaudokite susisukusio laido.
Naudojant automobilio i쏃orin썢 V2L
jungt쎊, elektros energija tiekiama ir 쎊
vidin쎊 automobilio elektros lizd썀.
Nenaudojamus elektrinius prietaisus
atjunkite nuo vidinio elektros lizdo.
Naudojantis V2L funkcija, au쏃inimo
ventiliatorius automobilio variklio skyriuje gali veikti automati쏃kai net i쏃jungus automobil쎊. Neki쏃kite rank쏧 arti
au쏃inimo ventiliatoriaus veikiant V2L.

PASTABA
僅 슢ki쏃kite V2L jungt쎊 쎊 쎊krovimo ang썀 per
60 sekund쏹i쏧 atsidarius 쎊krovimo
dangteliui. Apsaugai nuo vagyst썞s
u쏹tikrinti prijungus jungt쎊, ji automati쏃kai u쏹rakinama, kad neb쏦t쏧 galima
atjungti.
僅 Naudodami V2L, at쏃aukite numatyt썀j썀
oro kondicionieriaus nuostat썀. V2L

2
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veikim썀 gali blokuoti numatytosios
oro kondicionieriaus veikimo s썀lygos.
僅 V2L i쏃krovos re쏹imas i쏃sijungia, kai
automobilis i쏃jungiamas naudojant
vidin썢 V2L funkcij썀.
僅 Atidarius 쎊krovimo dureles arba prijungus V2L jungt쎊 prie elektros lizdo,
V2L i쏃krovos re쏹imas i쏃sijungia. Jei
norite vienu metu naudotis vidine ir
i쏃orine V2L funkcija, i쏃 prad쏹i쏧 prijunkite V2L jungt쎊 prie 쎊krovimo lizdo ir
naudokit썞s vidine V2L.

EV meniu

Bus ie쏃koma netoli va쏹iuojamojo kelio,
dabartin썞s vietos, netoli pasirinktos
atvykimo vietos ar dominan썊i쏧 쎊krovimo
stoteli쏧. Pasirinkus 쎊krovimo stotel썢, bus
pateikta i쏃sami informacija.
Daugiau informacijos ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame informaciniame vadove.

EV nuostatos

Netoli esan썊ios stotel썞s
OCV041292L

OCV041289L

A: Elektromobilis
Pasirink썢 EV informacijos ir pramog쏧
sistemos ekrane galite matyti 쏹em썞lap쎊.
Ie쏃koma sto썊i쏧 netoli j쏦s쏧 buvimo vietos.

A: Elektromobilis
Ekrane pasirinkite piktogram썀. Galite
nustatyti 쎊krovos rib썀, 쎊krovos srov썢, 쏹iemos re쏹im썀 ir naudingumo re쏹imo funkcijas.

슢krovimo limitas

OCV041580L

OCV041290L

A: Elektromobilis
Ekrane pasirinkite piktogram썀.

A: EV nuostatos
1 슢krovimo limitas
2 Nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklis

OCV041581L
OCV041291L

A: 싩alia esamos vietos

2
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A: EV nuostatos
1 슢krovimo limitas
2 Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis

Elektromobilio naudojimo vadovas

僅 Tikslin쎊 akumuliatoriaus 쎊krovos lyg쎊
galima pasirinkti 쎊kraunant kintamosios srov썞s arba nuolatin썞s srov썞s
쎊krovikliu.
僅 슢krovimo lyg쎊 galima pakeisti 10%.
僅 Jei planuojamas akumuliatoriaus 쎊krovos lygis yra 쏹emesnis u쏹 auk쏃tos
쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krovimo
lyg쎊, akumuliatorius nebus 쎊kraunamas.

슢krovimo srov썞

OCV041295L

A: EV nuostatos
1 슢krovimo srov썞
2 Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis
3 Maksimali
4 Ma쏹esn썞
5 Minimali
僅 Galite reguliuoti kintamosios srov썞s
쎊kroviklio 쎊krovimo srov썢. Pasirinkite
tinkam썀 쎊krovimo srov썢.
僅 Jei 쎊krovimo procesas neprasideda
arba staiga sustabdomas, i쏃 naujo
pasirinkite kit썀 tinkam썀 srov썢 ir v썞l
pabandykite 쎊krauti automobil쎊.
僅 슢krovimo laikas priklauso nuo pasirinktos 쎊krovimo srov썞s.

쌰iemos re쏹imas

EV meniu

A: EV nuostatos
1 쌰iemos re쏹imas
2 쌰iemos re쏹imas
Galite pasirinkti 쏹iemos re쏹im썀 arba j쎊
i쏃jungti.
쌰iemos re쏹imas efektyvus 쏹iemos metu,
kai auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
temperat쏦ra yra 쏹ema.
싩is re쏹imas rekomenduojamas norint
pagerinti va쏹iavim썀 ir nuolatin썞s srov썞s
쎊krovim썀 쏹iem썀, pakeliant akumuliatoriaus temperat쏦r썀 iki tinkamo lygio.
Ta썊iau galimas nuva쏹iuoti atstumas gali
suma쏹썞ti, nes reikia energijos norint
padidinti akumuliatoriaus temperat쏦r썀.
Jei va쏹iavimo metu 쏹ema akumuliatoriaus temperat쏦ra arba 쎊jungus suplanuot썀 oro kondicionieri쏧 / 쏃ildytuv썀, 쏃is
re쏹imas 쎊jungiamas siekiant pagerinti
vairavimo efektyvum썀.
Ta썊iau re쏹imas neveikia, kad b쏦t쏧 u쏹tikrintas galimas nuva쏹iuoti atstumas, kai
baterijos lygis yra 쏹emas.

PASTABA
싩is re쏹imas veikia automobiliuose su
akumuliatoriaus 쏃ildytuvu.

Naudingumo re쏹imas
Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius naudojamas vietoj 12 V papildomos baterijos,
kad b쏦t쏧 galima patogiai valdyti automobil쎊. Kai va쏹iuoti neb쏦tina, pavyzd쏹iui,
stovyklaujant ar ilg썀 laik썀 pasta썊ius
automobil쎊, ilgas valandas galima naudoti elektrinius prietaisus (garso sistem썀,
oro kondicionieri쏧, 쏃ildytuv썀, 쏹ibintus ir
kt.).

OCV041296L

2
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EV meniu

ons not met (netinkamos pavaros perjungimo s썀lygos).

Sistemos i쏃jungimas
OCV041297L

A: EV nuostatos
1 Naudingumo re쏹imas
2 Naudingumo re쏹imo 쎊jungimas

Sistemos nustatymas ir 쎊jungimas
Sistemos nustatymas
Vairuotojas gali 쎊jungti naudingumo
re쏹imo funkcij썀, kai tenkinamos 쏃ios
s썀lygos.
僅 Automobilis veikia READY (parengties) re쏹imu ir 쎊jungta P (stov썞jimo)
pavara.
僅 N썞ra sutrik썢s EPB (elektroninio stov썞jimo stabd쏹io) veikimas.
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite EV settings → Utility mode (EV nuostatos → Naudingumo re쏹imas).

Sistemos 쎊jungimas
Kai sistema 쎊jungta:
僅 I쏃sijungia READY (parengties) indikatorius, prietais쏧 skydelyje 쎊si쏹iebia
UTIL (naudingumo) indikatorius ir
쎊jungiamas EPB.
僅 Visus elektrinius 쎊taisus naudoti
galima, kai automobilis nevairuojamas.
僅 EPB galima i쏃jungti paspaudus EPB
jungikl쎊.
Pavaros negalima i쏃jungti i쏃 pad썞ties P
(stov썞jimas). Bandant perjungti pavar썀,
informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane
pasirodo prane쏃imas Shifting conditi2
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Naudingumo re쏹im썀 galima i쏃jungti perjungus EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 OFF. 싩ios
funkcijos negalima i쏃jungti parinkties EV
settings (EV nuostatos) meniu.

Elektromobilio naudojimo vadovas

Elektra varom쏧 automobili쏧 쎊krovimo b쏦dai

Elektra varom쏧 automobili쏧 쎊krovimo b쏦dai
슢krovimo informacija
僅 Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis: elektromobilis 쎊kraunamas prijungus prie namuose
쎊rengto kintamosios srov썞s 쎊kroviklio arba vie쏃ojo 쎊krovimo stotel썞s 쎊renginio.
(Nor썞dami gauti daugiau informacijos, 쏹r. "Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis" puslapyje
2-24.)
僅 Nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklis: galite krauti dideliu grei썊iu vie쏃osiose 쎊krovimo stotel썞se. 쌰r. atitinkamos 쎊mon썞s vadov썀, pridedam썀 prie kiekvieno nuolatin썞s srov썞s
쎊kroviklio. Akumuliatoriaus veikimas ir ilgaam쏹i쏃kumas gali pablog썞ti, jei nuolatin썞s
srov썞s 쎊kroviklis bus naudojamas nuolat.
Norint pailginti auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus veikim썀, reik썞t쏧 kuo ma쏹iau naudoti nuolatin썞s srov썞s 쎊krov썀.
僅 Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis: elektromobil쎊 galima 쎊krauti naudojant elektr썀 i쏃 buitinio
elektros lizdo. J쏦s쏧 namuose esantis elektros lizdas turi atitikti reikalavimus ir saugiai palaikyti ant ne쏃iojamojo 쎊kroviklio nurodyt썀 쎊tamp썀 / srov썢 (A) / gali썀 (W).

Informacija apie 쎊krovimo laik썀
슢krovimo b쏦das

I쏃pl썞stinis akumuliatoriaus tipas
슢krovimas iki 100 % kambario temperat쏦roje
trunka apie 11 val. 45 min.

Trunka apie 18 minu썊i쏧 kambario tempe350 kW 쎊kroviklis rat쏦roje, kai 쎊kraunama nuo 10 iki 80 %.
Galima 쎊krauti iki 100 %.

Trunka apie 18 minu썊i쏧 kambario temperat쏦roje, kai 쎊kraunama nuo 10 iki 80 %. Galima
쎊krauti iki 100 %.

Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis

Nuolatin썞s srov썞s
쎊kroviklis

Standartinis akumuliatoriaus tipas
Trunka apie 9 valandas kambario temperat쏦roje, kai 쎊kraunama iki 100 %.

50 kW 쎊kroviklis
Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

Trunka apie 63 minutes kambario tempe- 슢krovimas nuo 10 iki 80 % kambario temperat쏦roje, kai 쎊kraunama nuo 10 iki 80 %.
rat쏦roje trunka apie 73 min. Galima 쎊krauti iki
Galima 쎊krauti iki 100 %.
100 %.
슢krovimas iki 100 % kambario temperat쏦roje trunka apie 25 val.

슢krovimas iki 100 % kambario temperat쏦roje
trunka apie 33 val.

PASTABA
Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krovimo laikas gali skirtis atsi쏹velgiant 쎊
auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus b쏦kl썢
ir ilgaam쏹i쏃kum썀, 쎊kroviklio specifikacijas
ir aplinkos temperat쏦r썀.

2
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Elektra varom쏧 automobili쏧 쎊krovimo b쏦dai

슢krovimo b쏦dai
Kategorija

Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis

Nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklis

Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

OCVQ011003L

OCVQ011004L

OCVQ011003L

OCVQ011005L

OCVQ011006L

OCVQ011005L

OCVQ011007L

OCVQ011008L

OCVQ011009L

슢krovimo 쎊vadas (automobilis)

슢krovimo prievadas

슢krovimo lizdas

슢krovimas

Naudokite namuose naudojam썀 kintamosios srov썞s 쎊krovi- Naudokite nuolatin썞s srov썞s
Naudokite elektr썀 i쏃 buitinio
krovikl쎊 vie쏃ojo 쎊krovimo stotyje. elektros lizdo
kl쎊 arba 쎊kraukite vie쏃ojo
쎊krovimo stotyje.

僅 Faktinis 쎊kroviklio vaizdas ir 쎊krovimo b쏦das gali skirtis priklausomai nuo 쎊kroviklio
gamintojo.

2
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Elektromobilio 쎊krovos indikatoriaus lemput썞

Elektromobilio 쎊krovos indikatoriaus lemput썞

슢krovimo jungties u쏹raktas
슢krovimo kabelio u쏹rakinimas

슢krovimo b쏦sena
슢kraunant auk쏃tos 쎊tampos akumuliatori쏧, 쎊krovos lyg쎊 galima patikrinti automobilio i쏃or썞je.

2

Elektros 쎊krovimo durel썞s
OCV041582L

OCVQ011010L

쌰ibinto b쏦kl썞

Akumuliatoriaus 쎊krovos lygis
[%]

0–24

25–49

A: ECO automobilis
1 슢krovimo jungties u쏹rakinimo re쏹imas
2 Visada u쏹rakinti
3 U쏹rakinti 쎊kraunant
4 Neu쏹rakinti
Galite pasirinkti, kada 쎊krovimo jungt쎊
galima u쏹rakinti ir atrakinti 쎊krovimo
angoje.
Informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane
pasirinkite Settings → Vehicle → ECO
Vehicle → Charging connector locking
mode (Nuostatos → ECO automobilis →
슢krovimo jungties u쏹rakinimo re쏹imas).

Kai 쎊krovimo jungtis yra u쏹rakinta
50–74
Kategorija

75–100

슢krovimo metu

Visada

Prie쏃 쎊kraunant

X

O

슢krovimo metu

O

O

슢krovimas baigtas

X

O

Re쏹imas Always lock (visada
u쏹rakinti)
Jungtis u쏹sifiksuoja, kai 쎊krovimo jungtis
쎊jungiama 쎊 쎊krovimo ang썀. Jungtis bus
u쏹rakinta, kol vairuotojas neatrakins vis쏧
dureli쏧. 싩is re쏹imas gali b쏦ti naudojamas
siekiant u쏹kirsti keli썀 쎊krovimo kabelio
vagystei.
僅 Jei 쎊krovimo jungtis atrakinama, kai
atrakinamos visos durys, ta썊iau 쎊krovimo laidas n썞ra atjungtas per 15
2
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sekund쏹i쏧, jungtis v썞l bus automati쏃kai u쏹rakinta.
僅 Jei 쎊krovimo jungtis atrakinama, kai
visos durel썞s yra atrakintos, bet visos
durel썞s v썞l u쏹rakinamos, jungtis v썞l
bus nedelsiant automati쏃kai u쏹rakinta.

Re쏹imas Lock while charging
(u쏹rakinti 쎊kraunant)
Prad썞jus krauti jungtis u쏹rakinama. 슢krovimo procesui pasibaigus jungtis atrakinama. 싩쎊 re쏹im썀 galima naudoti
kraunant vie쏃ojoje 쎊krovimo stotel썞je.

Suplanuotas 쎊krovimas

Suplanuotas 쎊krovimas
Naudodamiesi informacijos ir pramog쏧
sistema arba programa 씮Kia Connect“,
galite nustatyti savo automobilio 쎊krovimo grafik썀. Daugiau informacijos apie
planinio 쎊krovimo nustatym썀 ie쏃kokite
navigacijos sistemos trumpajame informaciniame vadove.
Suplanuotas 쎊krovimas gali b쏦ti atliekamas tik naudojant kintamosios srov썞s
arba ne쏃iojam썀j쎊 쎊krovikl쎊 (ICCB: kabelio
valdymo d썞쏹ut썞).

Re쏹imas Do not lock (neu쏹rakinti)
Jungtis atsirakina nepriklausomai nuo
쎊krovimo b쏦senos. Paspauskite 쎊krovimo
jungties atlaisvinimo mygtuk썀 ir atjunkite jungt쎊. 슢krovimo kabel쎊 saugokite nuo
vagyst썞s.

2
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Kai nustatytas suplanuotas 쎊krovimas ir
kintamosios srov썞s 쎊kroviklis arba ne쏃iojamasis 쎊kroviklis (ICCB: kabelio valdymo
d썞쏹ut썞) yra prijungtas ir paruo쏃tas 쎊krovimui, indikatoriaus lemput썞 nuo pirmo
iki paskutinio lygio apie 3 minutes mirksi.
Tai rei쏃kia, kad nustatytas suplanuotas
쎊krovimas.
Kai nustatomas suplanuotas 쎊krovimas, 쎊krovimas n썞ra pradedamas i쏃kart, kai kintamosios
srov썞s 쎊kroviklis arba ne쏃iojamasis 쎊kroviklis
(ICCB: kabelio valdymo d썞쏹ut썞) neprijungtas.
Kai reikia 쎊krauti nedelsiant, paspauskite ir 2
sekundes palaikykite paspaud썢 i쏃maniojo rakto
쎊krovimo lizdo dureli쏧 atidarymo mygtuk썀 arba,
naudodamiesi informacijos ir pramog쏧 sistema
arba 씮Kia Connect“ programa, i쏃junkite planinio
쎊krovimo nuostat썀.
Nor썞dami su쏹inoti daugiau apie kintamosios
srov썞s 쎊kroviklio ir ne쏃iojamojo 쎊kroviklio prijungim썀, skaitykite "Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis" puslapyje 2-24 arba "Ne쏃iojamasis
쎊kroviklis" puslapyje 2-28 (ICCB: kabelio valdymo d썞쏹ut썞).

Elektromobilio naudojimo vadovas

Elektromobilio 쎊krovimas

Elektromobilio 쎊krovimas
Elektros 쎊krovimo durel썞s

PASTABA

OCVQ011011L

Elektros 쎊krovimo durel썞s atidaromos ir
u쏹daromos toliau nurodytu b쏦du.

B쏦dai

슢krovimo durel썞s automati쏃kai u쏹sidaro,
kai:
僅 Neprijungta 쎊krovimo jungtis
僅 Esant atidarytoms 쎊krovimo lizdo
durel썞ms, apie 2 minutes nevyksta
쎊krovimo procesas.
僅 Pavaros perjungimo svirtel썞 nustatyta 쎊 D (va쏹iavimas), N (neutrali) ar R
(atbulin썞 eiga) pad썞t쎊.

Atidaroma

U쏹daroma

Paspausti / paliesti
OCVQ011012L

Pastumkite 쎊krovimo lizdo dureles.

OCVQ011013L_2

Paspauskite 쎊krovimo lizdo dureli쏧 u쏹darymo
mygtuk썀.

슢krovimo lizdo dureli쏧 atidarymo / u쏹darymo mygtukas
OCVQ011014L

Balso atpa쏹inimas

2
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Atsargumo priemon썞s 쎊kraunant elektra varom썀 automobil쎊

Atsargumo priemon썞s 쎊kraunant elektra varom썀 automobil쎊
Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis

OCVQ011007L

Kintamosios srov썞s 쎊krovimo laidas (jei
yra)

OCVQ011032L

Nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklis

OCVQ011008L

* Faktinis 쎊kroviklio vaizdas ir 쎊krovimo
b쏦das gali skirtis priklausomai nuo
쎊kroviklio gamintojo.

Avarinis 쎊krovimo lizdo dureli쏧
atidarymas

OCVQ011018L

Jei 쎊krovimo laidas nenusiima d썞l i쏃sikrovusio akumuliatoriaus arba d썞l elektros
2
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laid쏧 gedimo, atidarykite baga쏹in썞s
dureles ir 쏃iek tiek patraukite avarin쎊
kabel쎊 taip, kaip parodyta pirmiau. Tada
쎊krovimo lizdo dangtelis atsidarys.

슢SP쉳JIMAS
僅 슢kroviklio generuojamos elektromagnetin썞s bangos gali smarkiai paveikti
medicininius elektroninius prietaisus,
tokius kaip implantuojamasis 쏃irdies
stimuliatorius.
Kai naudojate elektroninius medicininius prietaisus, tokius kaip implantuojamasis 쏃irdies stimuliatorius, b쏦tinai
paklauskite gydytojo ir gamintojo, ar
j쏦s쏧 elektrin썞s transporto priemon썞s
쎊krovimas paveiks medicininius elektroninius prietaisus, pvz., implantuojam썀j쎊 쏃irdies stimuliatori쏧.
僅 Prie쏃 prijungdami 쎊krovikl쎊 ir 쎊krovimo
ang썀, 쎊sitikinkite, kad ant 쎊krovimo
laido jungties ir ki쏃tuko n썞ra vandens
ar dulki쏧. Jei jungsite kai ant 쎊krovimo
laido jungties ir ki쏃tuko yra vandens
ar dulki쏧, gali sukelti gaisr썀 ar elektros
쏃ok썀.
僅 Prijungdami 쎊kroviklio jungties laid썀
prie 쎊krovimo lizdo ir automobilio 쎊krovimo angos, nelieskite 쎊krovimo jungties, 쎊krovimo ki쏃tuko ir 쎊krovimo
쎊vado.
僅 Kad i쏃vengtum썞te elektros sm쏦gio
쎊krovimo metu, laikykit썞s 쏃i쏧 nurodym쏧:
- Naudokite vandeniui atspar쏧 쎊krovikl쎊.
- B쏦kite atsarg쏦s, nelieskite 쎊krovimo
jungties ir 쎊krovimo ki쏃tuko 쏃lapiomis rankomis arba kai jungdami
쎊krovimo laid썀 stovite vandenyje ar
sniege.
- B쏦kite atsarg쏦s, jei 쏹aibuoja.

Elektromobilio naudojimo vadovas

僅

僅

僅

僅

僅

僅

Atsargumo priemon썞s 쎊kraunant elektra varom썀 automobil쎊

- B쏦kite atsarg쏦s, kai 쎊krovimo jungtis ir ki쏃tukas yra 쏃lapi.
Pasteb썞j썢 ne쎊prast쏧 po쏹ymi쏧 (pavyzd쏹iui, u쏹uod썢 kvap썀, pamat썢 d쏦mus)
nedelsdami 쎊krovim썀 nutraukite.
Pakeiskite 쎊krovimo laid썀, jei jo danga
yra pa쏹eista, kad i쏃vengtum썞te elektros sm쏦gio.
Prijungdami ar i쏃imdami 쎊krovimo
laid썀, b쏦tinai laikykite 쎊krovimo jungties ranken썀.
Naudokite tik 씮Kia“ patvirtint썀 쎊krovimo laid썀 (jei yra). Naudojant atskir썀
ilgintuv썀, pavyzd쏹iui, rit썢, arba nesertifikuot썀 laid썀, gali b쏦ti pa쏹eistas elektros lizdas ir gali kilti gaisras arba
sprogimas.
Jei trauksite kabel쎊 (nelaikydami rankenos), vidiniai laidai gali atsijungti
arba susigadinti. Galite patirti elektros
sm쏦g쎊 arba sukelti gaisr썀.
Nepalikite automobilio su atidarytomis 쎊krovimo lizdo durel썞mis. Atidarytos 쎊krovimo lizdo durel썞s gali reik쏃ti,
kad yra atrakintos automobilio durys.
Tai gali tapti automobilio vagyst썞s
prie쏹astimi.

tiliatorius. 슢krovimo metu nelieskite
au쏃inimo ventiliatoriaus.
僅 Nei쏃meskite 쎊krovimo jungties. 슢krovimo jungtis gali sugesti.
僅 NENAUDOKITE ilgintuvo, kai kraunate
씮L1-Trickle“ 쎊krovikliu, nes jis gali perkaisti ir (arba) sugesti.

PASTABA
슢kraunant auk쏃tos 쎊tampos akumuliatori쏧 arba i쏃kart, kai tik 쎊kraunamas, au쏃inimo procesas vyksta naudojant oro
kondicionavimo sistem썀 auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus temperat쏦rai kontroliuoti.
Tokiu atveju oro kondicionieriaus kompresorius ir au쏃inimo ventiliatorius gali
skleisti triuk쏃mingus garsus, ta썊iau tai
yra normalus rei쏃kinys.

D쉳MESIO
僅 슢kroviklio jungt쎊 ir ki쏃tuk썀 visada laikykite 쏃varius ir sausus. Patikrinkite, ar
ant 쎊krovimo laido n썞ra vandens ar
dr썞gm썞s.
僅 Elektromobiliui 쎊krauti naudokite
nurodyt썀 쎊krovikl쎊. D썞l kitokio 쎊kroviklio
naudojimo gali kilti gedim쏧.
僅 Prie쏃 쎊kraudami akumuliatori쏧, i쏃junkite automobil쎊 [OFF].
僅 Kai automobilis i쏃jungiamas [OFF]
쎊kraunant, gali automati쏃kai 쎊sijungti
variklio skyriuje esantis au쏃inimo ven-
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Elektromobilio naudojimo vadovas

Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis

OCVQ011007L

* Faktinis 쎊kroviklio vaizdas ir 쎊krovimo
b쏦das gali skirtis priklausomai nuo
쎊kroviklio gamintojo.

Kaip prijungti KS 쎊krovikl쎊
1. Atleiskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir 쎊junkite
stov썞jimo stabd쎊.
2. I싩JUNKITE visus jungiklius, nustatykite
pavar쏧 svirt쎊 쎊 pad썞t쎊 P (stov썞jimas) ir
i쏃junkite automobil쎊. Jei 쎊krovimas pradedamas ne쎊jungus pavaros 쎊 pad썞t쎊 P
(stov썞jimas), 쎊krovimas prasid썞s po to,
kai pavara bus automati쏃kai perjungta 쎊 pad썞t쎊 P (stov썞jimas).
3. Atidarykite 쎊krovimo dureles.

Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis

6. Nor썞dami prad썞ti krauti, prijunkite
쎊krovimo ki쏃tuk썀 prie kintamosios srov썞s 쎊krovimo stoties elektros lizdo.
7. Patikrinkite, ar prietais쏧 skydelyje
쏃vie썊ia auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus baterijos 쎊krovimo indikatoriaus lemput썞 ( ). 슢krovimas
nevyksta, kai 쎊krovimo indikatoriaus
lemput썞 ( ) nedega. Jei 쎊krovimo
jungtis prijungta netinkamai, kad
gal썞tum썞te prad썞ti 쎊krovim썀, j썀 atjunkite ir v썞l prijunkite.

OCV041299L

8. Prad썞jus 쎊krovim썀, ma쏹daug 1 minut썢
prietais쏧 skydelyje rodomas numatomas 쎊krovimo laikas.
Jei 쎊krovimo metu atidarote vairuotojo duris, ma쏹daug 1 minut썢 prietais쏧
skydelyje rodomas numatomas 쎊krovimo laikas. Nusta썊ius planin쎊 쎊krovim썀 arba planin쎊 oro kondicionieriaus
/ 쏃ildytuvo 쎊sijungimo laik썀, apytikslis
쎊krovimo laikas rodomas kaip 씮--“.

OCVQ011012L

Daugiau informacijos 쏹r. "Elektros
쎊krovimo durel썞s" puslapyje 2-21.
4. Patikrinkite, ar ant 쎊krovimo jungties ir
쎊krovimo angos n썞ra dulki쏧.
5. Laikykite 쎊krovimo jungties ranken썀 ir
prijunkite j썀 prie automobilio 쎊krovimo
angos. Stumkite jungt쎊 iki galo. Jei
쎊krovimo jungtis ir 쎊krovimo gnybtas
n썞ra tinkamai prijungti, gali kilti gaisras.
Daugiau informacijos 쏹r. "슢krovimo
kabelio u쏹rakinimas" puslapyje 2-19.
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OCV041103L

A: Lik썢s laikas

슢krovimo b쏦senos tikrinimas
슢kraunant auk쏃tos 쎊tampos akumuliatori쏧, 쎊krovos lyg쎊 galima patikrinti automobilio i쏃or썞je.

Elektromobilio naudojimo vadovas

Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis

Daugiau informacijos 쏹r. "Elektromobilio
쎊krovos indikatoriaus lemput썞" puslapyje 2-19.

Kaip i쏃jungti kintamosios srov썞s
쎊krovikl쎊
1. Kai 쎊krovimas baigtas, i쏃traukite 쎊krovimo ki쏃tuk썀 i쏃 kintamosios srov썞s
쎊krovimo stoties elektros lizdo.

僅
OCVQ011007L

2. Laikykite 쎊krovimo jungties ranken썀 ir
i쏃traukite.

僅
OCVQ011019L

3. B쏦tinai u쏹darykite 쎊krovimo lizdo
dangtel쎊.
4. U쏹darykite 쎊krovimo jungties ir ki쏃tuko
apsauginius dangtelius, kad ant j쏧
nepatekt쏧 pa쏃alin썞s med쏹iagos.
5. Naudodami atskir썀 쎊krovimo jungt쎊,
laikykite j썀 kabelio skyriuje.

PASTABA

僅

僅

automobilis → 슢krovimo jungties u쏹rakinimo re쏹imas). 슢krovimo jungtis yra
u쏹rakinta 쎊leidimo angoje kitu laikotarpiu, atsi쏹velgiant 쎊 tai, kuris re쏹imas
yra pasirinktas.
- Re쏹imas Always lock (visada u쏹rakinta): jungtis u쏹rakinama, kai 쎊krovimo jungtis 쎊jungiama 쎊 쎊krovimo
ang썀.
- Re쏹imas Lock while charging
(u쏹rakinti 쎊kraunant): jungtis u쏹rakinama, kai pradedamas 쎊krovimas.
Nors 쎊krauti 쎊manoma ir tada, kai EV
mygtukas yra pad썞tyje ON/START,
ta썊iau saugumo sumetimais 쎊krovim썀
prad썞kite EV mygtuk썀 nustat썢 쎊 pad썞t쎊
OFF, o automobilio pavar썀 – 쎊 pad썞t쎊 P
(stov썞jimo). Prasid썞jus 쎊krovimui, EV
mygtuk썀 nustat썢 쎊 pad썞t쎊 ACC arba
ON galite naudotis elektros prietaisais,
pavyzd쏹iui, radiju.
슢kraunant kintam썀ja srove radijo imtuvas gali neveikti.
슢krovimo metu negalima perjungti
pavaros i쏃 P (stov썞jimo) pad썞ties 쎊
joki썀 kit썀 pavar썀.
Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
쎊krovimo laikas gali skirtis atsi쏹velgiant 쎊 auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus b쏦kl썢 ir ilgaam쏹i쏃kum썀,
쎊kroviklio specifikacijas ir aplinkos
temperat쏦r썀.

僅 Jei negalite atidaryti 쎊krovimo dureli쏧
d썞l 쏃alto oro, lengvai bakstel썞kite arba
pa쏃alinkite led썀, esant쎊 쏃alia 쎊krovimo
dureli쏧. Nesistenkite dureli쏧 atidaryti
j썞ga.
僅 슢krovimo kabelio u쏹rakinimas: informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane
pasirinkite Settings → Vehicle →
ECO Vehicle → Charging connector
locking mode (Nuostatos → ECO
2

25

2

Elektromobilio naudojimo vadovas

Nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklis

OCVQ011008L

Galite krauti dideliu grei썊iu vie쏃osiose
쎊krovimo stotel썞se. 쌰r. atitinkamos 쎊mon썞s vadov썀, pridedam썀 prie kiekvieno
nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklio.
Akumuliatoriaus veikimas ir ilgaam쏹i쏃kumas gali pablog썞ti, jei nuolatin썞s srov썞s
쎊kroviklis bus naudojamas nuolat.
Norint pailginti auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus veikim썀, reik썞t쏧 kuo ma쏹iau
naudoti nuolatin썞s srov썞s 쎊krov썀.
Faktinis 쎊kroviklio vaizdas ir 쎊krovimo
b쏦das gali skirtis priklausomai nuo
쎊kroviklio gamintojo.

Kaip prijungti nuolatin썞s srov썞s
쎊krovikl쎊
1. Atleiskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir 쎊junkite
stov썞jimo stabd쎊.
2. I쏃junkite visus jungiklius, 쎊junkite P
(stov썞jimo) pavar썀 ir i쏃junkite automobil쎊.
3. Atidarykite 쎊krovimo dureles.
Daugiau informacijos 쏹r. "Elektros
쎊krovimo durel썞s" puslapyje 2-21.
4. Patikrinkite, ar ant 쎊krovimo jungties ir
쎊krovimo angos n썞ra dulki쏧 ar pa쏃alini쏧 daikt쏧.
5. Laikykite 쎊krovimo jungties ranken썀 ir
prijunkite j썀 prie automobilio 쎊krovimo
angos. Stumkite jungt쎊 iki galo. Jei
쎊krovimo jungtis ir 쎊krovimo gnybtas
n썞ra tinkamai prijungti, gali kilti gaisras. Kaip 쎊krauti ir i쏃imti 쎊krovikl쎊, skaitykite kiekvieno tipo nuolatin썞s srov썞s
쎊kroviklio vadove.
2
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Nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklis

6. Patikrinkite, ar prietais쏧 skydelyje
쏃vie썊ia auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus baterijos 쎊krovimo indikatoriaus lemput썞 ( ). 슢krovimas
nevyksta, kai 쎊krovimo indikatoriaus
lemput썞 ( ) nedega.
Jei 쎊krovimo jungtis prijungta netinkamai, kad gal썞tum썞te prad썞ti 쎊krauti, j썀
atjunkite ir v썞l prijunkite.
싩altuoju met쏧 laiku nuolatin썞s srov썞s
쎊krovos gali neb쏦ti, kad b쏦t쏧 i쏃vengta
auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
d썞v썞jimosi.

OCV041299L

7. Prad썞jus 쎊krovim썀, ma쏹daug 1 minut썢
prietais쏧 skydelyje rodomas numatomas 쎊krovimo laikas. Jei 쎊krovimo
metu atidarote vairuotojo duris, ma쏹daug 1 minut썢 prietais쏧 skydelyje
rodomas numatomas 쎊krovimo laikas.

OCV041104L

A: Lik썢s laikas

슢krovimo b쏦senos tikrinimas
슢kraunant auk쏃tos 쎊tampos akumuliatori쏧, 쎊krovos lyg쎊 galima patikrinti automobilio i쏃or썞je.
Daugiau informacijos 쏹r. "Elektromobilio
쎊krovos indikatoriaus lemput썞" puslapyje 2-19.

Elektromobilio naudojimo vadovas

Kaip atjungti nuolatin썞s srov썞s
쎊krovikl쎊
1. I쏃junkite 쎊krovimo jungt쎊, kai 쎊krovimas
nuolatine srove baigtas, arba nustojus
krauti nuolatin썞s srov썞s 쎊krovikliu.
Nor썞dami su쏹inoti, kaip atjungti 쎊krovimo jungt쎊, 쏹r. kiekvien썀 atitinkam썀
nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklio vadov썀.
2. B쏦tinai u쏹darykite 쎊krovimo lizdo
dangtel쎊.

D쉳MESIO
Kai 쎊kraunama naudojantis senomis nuolatin썞s srov썞s 쎊krovimo stotel썞mis arba
nuolatin썞s srov썞s 쎊krovimo stotel썞mis su
v썞luojan썊iu ry쏃iu, automobilio i쏃or썞je
kartais gali gird썞tis auk쏃to da쏹nio garsai.
싩is auk쏃to da쏹nio triuk쏃mas girdimas,
kai veikia automobilio elektromagnetini쏧
bang쏧 ma쏹inimo funkcija 쎊krovimui
palaikyti. Tai normalus rei쏃kinys, kuris
neturi 쎊takos 쎊krovimui ar automobilio
veikimui.

Nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklis

Be to, oro kondicionieriaus veikimas
vasar썀 gali suprast썞ti d썞l auk쏃tos
쎊tampos akumuliatoriaus au쏃inimo
sistemos veikimo.
僅 Nors 쎊krauti 쎊manoma ir tada, kai EV
mygtukas yra pad썞tyje ON/START,
ta썊iau saugumo sumetimais 쎊krovim썀
prad썞kite EV mygtuk썀 nustat썢 쎊 pad썞t쎊
OFF, o automobilio pavar썀 – 쎊 pad썞t쎊 P
(stov썞jimo). Prasid썞jus 쎊krovimui, EV
mygtuk썀 nustat썢 쎊 pad썞t쎊 ACC arba
ON galite naudotis elektros prietaisais,
pavyzd쏹iui, radiju.
슢krovimo metu negalima perjungti
pavaros i쏃 P (stov썞jimo) pad썞ties 쎊
joki썀 kit썀 pavar썀.
僅 Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
쎊krovimo laikas gali skirtis atsi쏹velgiant 쎊 auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus b쏦kl썢 ir ilgaam쏹i쏃kum썀,
쎊kroviklio specifikacijas ir aplinkos
temperat쏦r썀.

PASTABA
僅 Jei naudojate nuolatin썞s srov썞s 쎊krovikl쎊 kai automobilis visi쏃kai 쎊krautas, kai
kurie nuolatin썞s srov썞s 쎊krovikliai
i쏃si쏧s klaidos prane쏃im썀. Kai automobilis yra visi쏃kai 쎊krautas, daugiau
nekraukite.
僅 Jei negalite atidaryti 쎊krovimo dureli쏧
d썞l 쏃alto oro, lengvai bakstel썞kite arba
pa쏃alinkite led썀, esant쎊 쏃alia 쎊krovimo
dureli쏧. Nesistenkite dureli쏧 atidaryti
j썞ga.
僅 Norint valdyti auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus temperat쏦r썀 쎊kraunant,
oro kondicionierius naudojamas akumuliatoriui atv썞sinti, kuris gali sukelti
triuk쏃m썀 d썞l oro kondicionieriaus
kompresoriaus ir au쏃inimo ventiliatoriaus veikimo.
2
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Elektromobilio naudojimo vadovas

Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

OCVQ011021L
OCVQ011020L

1 Kodas ir ki쏃tukas (kodo rinkinys)
2 Valdymo d썞쏹ut썞
3 슢krovimo laidas ir 쎊krovimo jungtis
Ne쏃iojam썀j쎊 쎊krovikl쎊 galima naudoti, kai
kintamosios srov썞s arba nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklio negalima naudoti, naudojant buitin썢 elektr썀.

Ne쏃iojamojo 쎊kroviklio 쎊krovos
lygio nustatymas

OCVQ011022L

僅 A: Ki쏃tukas
僅 B. Elektros lizdas
1. Prie쏃 쎊jungdami ki쏃tuk썀 쎊 lizd썀, patikrinkite nominali썀 elektros lizdo srov썢.
2. 슢junkite ki쏃tuk썀 쎊 buitin썞s elektros
lizd썀.
3. Patikrinkite valdymo ekran썀.
4. Nor썞dami pakoreguoti 쎊krovimo lyg쎊,
2–8 sekundes palaikykite nuspaud썢
mygtuk썀 (1), esant쎊 valdymo d썞쏹ut썞s
gale. (Nor썞dami nustatyti 쎊krovimo
lyg쎊, 쏹r. 쎊krovimo kabelio tip썀 ir
pavyzd쎊.)

2
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5. 슢krovos lygis valdymo pulto ekrane
kei썊iasi kaskart paspaudus mygtuk썀
(1).
6. Kai nustatysite 쎊krovos lyg쎊, prad썞kite
krauti pagal ne쏃iojamojo kabelio 쎊krovimo proces썀.

Elektromobilio naudojimo vadovas

Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

* ICCB 쎊krovimo lygio nustatymo pavyzdys
* 싩is pavyzdys yra tik informacinis ir gali skirtis priklausomai nuo supan썊ios aplinkos.
Elektros srov썞

ICCB 슢krovimo lygis

14-16A

12A

13-12A

10 A

11-10A

8A

9-8A

6A

Valdymo d썞쏹ut썞s ekranas

2
OCVQ011023L

D쉳MESIO
슢sitikinkite, kad 쎊krovos lygio pasirinkimas atitinka j쏦s쏧 grandin썞s pertraukiklio
gali썀, kad saugiklis neperdegt쏧.

2
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Elektromobilio naudojimo vadovas

Kaip prijungti ne쏃iojam썀 쎊krovikl쎊
(ICCB: kabelio valdymo d썞쏹ut썞)

Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

8. 슢krovimas prasideda automati쏃kai
(쏃vie썊ia 쎊krovimo lemput썞).

1. 슢junkite ki쏃tuk썀 쎊 buitin썞s elektros
lizd썀.

OCVQ011025

OCVQ011022L

僅 A: Ki쏃tukas
僅 B. Elektros lizdas
2. Patikrinkite, ar maitinimo lemput썞
(쏹alia) 쏃vie썊ia valdymo d썞쏹ut썞je.

9. Patikrinkite, ar prietais쏧 skydelyje
쏃vie썊ia auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus baterijos 쎊krovimo indikatoriaus lemput썞 ( ). 슢krovimas
nevyksta, kai 쎊krovimo indikatoriaus
lemput썞 ( ) nedega. Jei 쎊krovimo
jungtis prijungta netinkamai, kad
gal썞tum썞te prad썞ti 쎊krauti, j썀 atjunkite
ir v썞l prijunkite.

OCVQ011024

3. Atleiskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir 쎊junkite
stov썞jimo stabd쎊.
4. I싩JUNKITE visus jungiklius, nustatykite
pavar쏧 svirt쎊 쎊 pad썞t쎊 P (stov썞jimas) ir
i쏃junkite automobil쎊. Jei 쎊krovimas pradedamas ne쎊jungus pavaros 쎊 pad썞t쎊 P
(stov썞jimas), 쎊krovimas prasid썞s po to,
kai pavara bus automati쏃kai perjungta 쎊 pad썞t쎊 P (stov썞jimas).
5. Atidarykite 쎊krovimo dureles.
Daugiau informacijos 쏹r. "Elektros
쎊krovimo durel썞s" puslapyje 2-21.
6. Atidarykite 쎊krovimo jungties ir ki쏃tuko
apsauginius dangtelius. Patikrinkite,
ar n썞ra pa쏃alini쏧 med쏹iag쏧 ar dulki쏧.
7. Laikykite 쎊krovimo jungties ranken썀 ir
prijunkite j썀 prie automobilio 쎊krovimo
angos. Stumkite jungt쎊 iki galo. Jei
쎊krovimo jungtis ir 쎊krovimo gnybtas
n썞ra tinkamai prijungti, gali kilti gaisras.
2
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OCV041299L

10.Prad썞jus 쎊krovim썀, ma쏹daug 1 minut썢
prietais쏧 skydelyje rodomas numatomas 쎊krovimo laikas.

OCV041103L

A: Lik썢s laikas
Jei 쎊krovimo metu atidarote vairuotojo duris, ma쏹daug 1 minut썢 prietais쏧
skydelyje rodomas numatomas 쎊krovimo laikas. Nusta썊ius planin쎊 쎊krovim썀 arba planin쎊 oro kondicionieriaus
/ 쏃ildytuvo 쎊sijungimo laik썀, apytikslis
쎊krovimo laikas rodomas kaip 씮--“.

Elektromobilio naudojimo vadovas

슢krovimo b쏦senos tikrinimas
슢kraunant auk쏃tos 쎊tampos akumuliatori쏧, 쎊krovos lyg쎊 galima patikrinti automobilio i쏃or썞je.
Daugiau informacijos 쏹r. "Elektromobilio
쎊krovos indikatoriaus lemput썞" puslapyje 2-19.

PASTABA

Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

슢krovimo metu negalima perjungti
pavaros i쏃 P (stov썞jimo) pad썞ties 쎊
joki썀 kit썀 pavar썀.
僅 Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
쎊krovimo laikas gali skirtis atsi쏹velgiant 쎊 auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus b쏦kl썢 ir ilgaam쏹i쏃kum썀,
쎊kroviklio specifikacijas ir aplinkos
temperat쏦r썀.

2

僅 Jei negalite atidaryti 쎊krovimo dureli쏧
d썞l 쏃alto oro, lengvai bakstel썞kite arba
pa쏃alinkite led썀, esant쎊 쏃alia 쎊krovimo
dureli쏧. Nesistenkite dureli쏧 atidaryti
j썞ga.
僅 슢krovimo kabelio u쏹rakinimas: informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane
pasirinkite Settings → Vehicle →
ECO Vehicle → Charging connector
locking mode (Nuostatos → ECO
automobilis → 슢krovimo jungties u쏹rakinimo re쏹imas). 슢krovimo jungtis yra
u쏹rakinta 쎊leidimo angoje kitu laikotarpiu, atsi쏹velgiant 쎊 tai, kuris re쏹imas
yra pasirinktas.
- Re쏹imas Always lock (visada u쏹rakinta): jungtis u쏹rakinama, kai 쎊krovimo jungtis 쎊jungiama 쎊 쎊krovimo
ang썀.
- Re쏹imas Lock while charging
(u쏹rakinti 쎊kraunant): jungtis u쏹rakinama, kai pradedamas 쎊krovimas.
Daugiau informacijos 쏹r. "슢krovimo
jungties u쏹raktas" puslapyje 2-19.
僅 Nors 쎊krauti 쎊manoma ir tada, kai EV
mygtukas yra pad썞tyje ON/START,
ta썊iau saugumo sumetimais 쎊krovim썀
prad썞kite EV mygtuk썀 nustat썢 쎊 pad썞t쎊
OFF, o automobilio pavar썀 – 쎊 pad썞t쎊 P
(stov썞jimo). Prasid썞jus 쎊krovimui, EV
mygtuk썀 nustat썢 쎊 pad썞t쎊 START arba
ON galite naudotis elektros prietaisais,
pavyzd쏹iui, radiju.

2
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Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

Ne쏃iojamojo 쎊kroviklio 쎊krovimo b쏦senos indikatoriaus lemput썞

OCVQ011026L

Indikatorius

I쏃sami informacija

ENERGIJA

슢jungta: maitinimas 쎊jungtas
슢jungta: kraunama, mirksi: srov썞s apribojimas d썞l auk쏃tos ki쏃tuko arba vidin썞s temperat쏦ros

슢KROVA
KLAIDA

Blyk썊ioja: 쎊krovimo procesas pertrauktas
12

12 A

10

10 A

08

8A

06

6A

Kiekvien썀 kart썀 trumpiau nei 1 sekund썢 paspaudus mygtuk썀 (1), kai 쎊kroviklis prijungtas prie elektros lizdo,
bet ne prie automobilio, kei썊iasi elektros srov썞.
슢KROVIMO LYGIS

Valdymo d썞쏹ut썞

OCVQ011021L
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B쏦sena / diagnoz썞 / taisomoji
priemon썞

Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

FAULT (klaidos) indikatoriaus
lemput썞)

2
OCVQ011024

僅 슢 automobilio lizd썀 쎊jungta 쎊krovimo
jungtis (dega 쏹alia POWER (maitinimo) indikatoriaus lemput썞)
僅 Prie elektros lizdo prijungtas ki쏃tukas
(dega 쏹alia POWER (maitinimo) indikatoriaus lemput썞)

슢krovimo metu

OCVQ011025

僅 슢krovos indikatorius (쏃vie썊ia 쏹alia
POWER (maitinimo) indikatoriaus
lemput썞 / 쏃vie썊ia m썞lyna CHARGE
(쎊krovos) indikatoriaus lemput썞)
僅 슢krovimo srov썞

Prie쏃 prijungiant 쎊krovimo jungt쎊
prie automobilio lizdo (쏃vie썊ia
쏹alia POWER (maitinimo) indikatoriaus lemput썞, mirksi raudona

OCVQ011027L

僅 Nenormali temperat쏦ra
僅 CCB (kabelio valdymo d썞쏹ut썞s) klaida

Prijungta prie automobilio (쏃vie썊ia 쏹alia POWER (maitinimo) indikatoriaus lemput썞, mirksi
raudona FAULT (klaidos) indikatoriaus lemput썞)

OCVQ011027L

僅 Diagnostinio 쎊renginio gedimas
僅 Srov썞s nuot썞kis
僅 Nenormali temperat쏦ra

Sutrikimas d썞l srov썞s nuot썞kio
(쏃vie썊ia 쏹alia POWER (maitinimo)
indikatoriaus lemput썞, mirksi raudona FAULT (klaidos) indikatoriaus lemput썞)

OCVQ011028L
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Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

僅 Nor썞dami panaikinti klaid썀, atjung썢 ir
v썞l prijung썢 maitinimo ki쏃tuk썀, 2
sekundes ar ilgiau palaikykite
paspaust썀 mygtuk썀 ir atleiskite.

4. U쏹darykite 쎊krovimo jungties ir ki쏃tuko
apsauginius dangtelius, kad ant j쏧
nepatekt쏧 pa쏃alin썞s med쏹iagos.
5. Naudodami atskir썀 쎊krovimo jungt쎊,
laikykite j썀 kabelio skyriuje.

Energijos taupymo re쏹imas

Atsargumo priemon썞s naudojantis ne쏃iojamuoju 쎊krovikliu (ICCB:
kabelio valdymo d썞쏹ut썞)

OCVQ011029L

僅 Jei b쏦sena nesikei썊ia ilgiau nei 1
minut썢, 쎊krovos lygio indikatorius i쏃sijungia.

Kaip atjungti ne쏃iojam썀j쎊 쎊krovikl쎊
(ICCB: kabelio valdymo d썞쏹ut썞)
1. Laikykite 쎊krovimo jungties ranken썀 ir
i쏃traukite.

OCVQ011019L

2. B쏦tinai u쏹darykite 쎊krovimo lizdo
dangtel쎊.
3. I쏃junkite ki쏃tuk썀 i쏃 buitinio elektros
lizdo. Netraukite kabelio kai atjungiate
ki쏃tuk썀.

OCVQ011030L

A: Ki쏃tukas
B. Elektros lizdas

2

34

僅 Naudokite 쎊galiotosios 씮Kia“ atstovyb썞s / partnerio serviso patvirtint썀
ne쏃iojam썀j쎊 쎊krovikl쎊.
僅 Nem썞ginkite taisyti, ardyti ar reguliuoti ne쏃iojamojo 쎊kroviklio.
僅 Nenaudokite ilginamojo laido ir adapterio.
僅 Atsiradus gedimui, nedelsdami
nutraukite naudojim썀.
僅 Nelieskite ki쏃tuko ir 쎊krovimo jungties
dr썞gnomis rankomis.
僅 Nelieskite kintamosios srov썞s 쎊krovimo jungties gnybto ir automobilio
kintamosios srov썞s 쎊krovimo 쎊vado.
僅 Nejunkite 쎊krovimo jungties 쎊 쎊tamp썀,
kuri neatitinka reikalavim쏧.
僅 Nenaudokite ne쏃iojamojo 쎊kroviklio, jei
jis yra nusid썞v썞j썢s, neapsaugotas ar
pa쏹eistas.
僅 Jei ICCB d썞klas ir kintamosios srov썞s
쎊krovimo jungtis yra pa쏹eisti, 쎊tr쏦k썢
arba laidai yra atviri, nenaudokite
ne쏃iojamojo 쎊kroviklio.
僅 Neleiskite vaikams naudoti ar liesti
ne쏃iojamojo 쎊kroviklio.
僅 Saugokite valdymo d썞쏹ut썢, kad nesu쏃lapt쏧.
僅 슢prastoje 쎊krovimo jungtyje ar ki쏃tuko
gnybte neturi b쏦ti pa쏃alini쏧 med쏹iag쏧.
僅 Nelipkite ant 쎊krovimo kabelio ar laido.
Netraukite kabelio ar laido, nesukite j쏧
ir nesulenkite.

Elektromobilio naudojimo vadovas

僅 Nekraukite akumuliatoriaus, jei 쏹aibuoja.
僅 Nem썞tykite valdymo d썞쏹ut썞s ir ned썞kite ant jos sunki쏧 daikt쏧.
僅 Prie 쎊kroviklio 쎊krovimo metu ned썞kite
daikt쏧, kurie gali sukelti auk쏃t썀 temperat쏦r썀.
僅 Jei 쎊krauti naudojate susid썞v썞jus쎊 ar
pa쏹eist썀 buitin쎊 elektros lizd썀, gali kilti
elektros sm쏦gio rizika. Jei abejojate
buitin썞s elektros lizdo b쏦kle, j쎊 tur썞t쏧
patikrinti licencijuotas elektrikas.
僅 Nedelsdami nustokite naudoti ne쏃iojam썀j쎊 쎊krovikl쎊, jei buitinis elektros lizdas ar bet kurie jo komponentai
perkaista arba pajuntate deg썞si쏧
kvap썀.

Ne쏃iojamasis 쎊kroviklis

PASTABA
Norint i쏃vengti 쎊krovimo laido vagyst썞s,
쎊krovimo jungties negalima atjungti nuo
쎊vado, kai durys yra u쏹rakintos arba 쎊kroviklio jungtis yra nustatyta re쏹imu
Always lock (visada u쏹rakinti). Atrakinkite visas dureles, kad gal썞tum썞te
i쏃traukti 쎊krovimo jungt쎊.
Ta썊iau, jei automobilis veikia 쎊krovimo
jungties re쏹imu Lock while charging
(u쏹rakinti 쎊kraunant), pasibaigus 쎊krovimui 쎊krovimo jungtis automati쏃kai atsijungia nuo 쎊leidimo angos.
Atjungiant 쎊kroviklio jungt쎊 nenuspaudus
atlaisvinimo mygtuko, galima pa쏹eisti
jungt쎊 ir 쎊vad썀.
Daugiau informacijos 쏹r. "슢krovimo jungties u쏹raktas" puslapyje 2-19.
Jei atlaisvinimo mygtukas neveikia net
atrakinus visas duris, patraukite avarin쎊
pak썞limo kabel쎊 variklio skyriuje ir
paspauskite jungties atlaisvinimo mygtuk썀, kad gal썞tum썞te j썀 atjungti nuo
automobilio. Jei atlaisvinimo mygtukas
vis dar neveikia, rekomenduojame apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
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Elektra varomo automobilio 쎊krovimas (staigus nutr쏦kimas)

Elektra varomo automobilio
쎊krovimas (staigus nutr쏦kimas)

Elektra varomo automobilio
vairavimas

Veiksmai, kuri쏧 reikia imtis jei 쎊krovimo procesas staiga nutr쏦ksta
Kai auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius ne쎊kraunamas, patikrinkite 쏃iuos dalykus:
僅 Patikrinkite automobilio 쎊krovimo
nuostatas. 쌰r. "EV nuostatos" puslapyje 2-14 (pavyzd쏹iui, nusta썊ius
suplanuot썀 쎊krovim썀, 쎊krauti nepradedama i쏃kart, kai prijungiamas kintamosios srov썞s 쎊kroviklis arba
ne쏃iojamasis 쎊kroviklis (ICCB: kabelio
valdymo d썞쏹ut썞)).
僅 Patikrinkite kintamosios srov썞s, ne쏃iojamojo ir nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklio
veikimo b쏦sen썀. (쏹r. "슢krovimo
b쏦sena" puslapyje 2-19)
* Faktinis 쎊krovimo b쏦senos nurodymo
b쏦das gali skirtis atsi쏹velgiant 쎊 쎊kroviklio gamintoj썀.
僅 Kai automobilis nekraunamas, o prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas, perskaitykite j쎊. 쌰r. "LCD
ekrano prane쏃imai" puslapyje 2-42.
僅 Jei automobilis tinkamai 쎊kraunamas
naudojant kit썀 veikiant쎊 쎊krovikl쎊, susisiekite su 쎊kroviklio gamintoju.
僅 Jei automobilis ne쎊kraunamas naudojant kit썀 normaliai veikiant쎊 쎊krovikl쎊,
rekomenduojame kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊
Kia atstov썀 / serviso partner쎊 ir patikrinti automobil쎊.
僅 Jei 쎊krovimas nevyksta ir prietais쏧 skydelyje 쏃vie썊ia technin썞s prie쏹i쏦ros
쎊sp썞jamoji lemput썞 (
), rekomenduojame kreiptis 쎊 씮Kia“ atstovyb썢 /
partnerio servis썀.

싩iame skyriuje pateikiama informacija,
kaip u쏹vesti ir sustabdyti automobil쎊, kas
rodoma 쎊vairiuose matuokliuose ir LCD
ekranuose ir pan.

2
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Automobilio u쏹vedimas
1. Tur썞dami su savimi i쏃man쏧j쎊 rakt썀,
atsis썞skite 쎊 vairuotojo viet썀.
2. Prisisekite saugos dir쏹u prie쏃 prad썞dami kelion썢.
3. 슢sitikinkite, kad 쎊jung썞te stov썞jimo
stabd쎊.
4. De쏃ine koja patikrinkite akceleratoriaus pedalo ir stabd쏹i쏧 pedalo pad썞t쎊
bei laisvum썀.
5. Nuspauskite ir laikykite nuspaud썢
stabd쏹i쏧 pedal썀.
6. Tvirtai nuspaud썢 stabd쏹i쏧 pedal썀,
perjunkite pavar쏧 svirtel썢 쎊 pad썞t쎊 P.
7. Laikykite nuspaust썀 stabd쏹i쏧 pedal썀
vienu metu spausdami EV mygtuk썀.
8. Kai dega READY (parengties) indikatorius, galite prad썞ti va쏹iuoti. Kai
READY (parengties) indikatorius
nedega, va쏹iuoti negalima. U쏹veskite
automobil쎊 i쏃 naujo.
Automobilis 쎊jungtas → READY
(parengties) indikatorius (쏹alias)

OCV041156L

9. Laikykite nuspaud썢 stabd쏹i쏧 pedal썀 ir
쎊junkite pageidaujam썀 pavar썀.
10.Atleiskite stov썞jimo stabd쎊 ir stabd쏹io
pedal썀. Patikrinkite, ar automobilis

Elektromobilio naudojimo vadovas

l썞tai juda 쎊 priek쎊, tada nuspauskite
grei썊io pedal썀.

Automobilio sustabdymas
1. Automobiliui stovint, laikykite
nuspaust썀 stabd쏹i쏧 pedal썀.
2. 슢junkite pavar쏧 perjungimo svirt쎊 쎊
pad썞t쎊 P (stov썞jimas).
3. U쏹traukite stov썞jimo stabd쎊.
4. Paspauskite EV mygtuk썀 ir i쏃junkite
automobil쎊.
5. Patikrinkite, ar prietais쏧 skydelyje i쏃sijung썞 READY (parengties) indikatorius. Kai dega READY (parengties)
indikatorius ir 쎊jungta ne P (stov썞jimo)
pavara, vairuotojas gali nety썊ia
nuspausti akceleratoriaus pedal썀.
Tokiu atveju automobilis gali netik썞tai
pajud썞ti.
Automobilio i쏃jungimas

OCV041157L

Virtualioji variklio garso sistema
(VESS)
Virtualioji variklio garso sistema (VESS)
skleid쏹ia variklio gars썀 p썞stiesiems, kad
jie i쏃girst쏧 va쏹iuojant쎊 automobil쎊, nes
elektra varomas automobilis veikia labai
tyliai.
VESS veikia, kai automobilis nustatytas 쎊
parengties re쏹im썀 ir n썞ra 쎊jungta P (stov썞jimo) pavara.
Jeigu 쎊jungiama atbulin썞 pavara R (angl.
Reverse), sklinda papildomas 쎊sp썞jamasis signalas.

Elektra varomo automobilio vairavimas

슢SP쉳JIMAS
Garso sistema atlieka tik papildom썀
funkcij썀. Sistema nepakei썊ia vairuotojo
veiksm쏧 – jis turi pats r쏦pintis saugumu.
Vairuodami visada turite steb썞ti aplink썀.

D쉳MESIO

2

僅 Automobilio variklis neskleid쏹ia garso.
Steb썞kite aplink썀 ir saugiai vairuokite.
僅 Pastat썢 automobil쎊 arba laukdami prie
쏃viesoforo, patikrinkite, ar aplink
transporto priemon썢 n썞ra vaik쏧 ar
koki쏧 nors kli쏦썊i쏧.
僅 Va쏹iuodami atbuline eiga, patikrinkite,
ar u쏹 automobilio n썞ra kli쏦썊i쏧. P썞stieji
gali nei쏃girsti automobilio skleid쏹iamo garso.

Nuva쏹iuojamas atstumas

OCV041421L

Galimas nuva쏹iuoti atstumas rodomas
nevienodai. Tai priklauso nuo pasirinkto
va쏹iavimo re쏹imo integruotoje va쏹iavimo
re쏹imo valdymo sistemoje.
Nor썞dami gauti daugiau informacijos, 쏹r.
"Integruota va쏹iavimo re쏹imo kontrol썞s
sistema" puslapyje 6-32.

Kai kelion썞s tikslas nenustatytas
僅 Vidutini쏃kai automobilis gali nuva쏹iuoti apie 330 km (standartinis tipas,
modeliai su 4WD – 300 km) / 440 km
(i쏃pl썞stinis tipas, modeliai su 4WD sistema – 400 km).
僅 Tam tikromis aplinkyb썞mis, kai yra
쎊jungtas oro kondicionierius / 쏃ildytu2
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僅

僅

僅

僅

2

vas, nuva쏹iuojamas atstumas gali
sutrump썞ti ir siekti 200–460 km
(standartinis tipas) / 260–610 km
(i쏃pl썞stinis tipas). Naudojant 쏃ildytuv썀
쏃altu oru arba va쏹iuojant dideliu grei썊iu, auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius
sunaudoja daug daugiau elektros
energijos. Tai gali suma쏹inti galim썀
nuva쏹iuoti atstum썀.
Kai ekrane pasirodo 씮0 km“, kuo skubiau 쎊kraukite automobil쎊. Automobilis
dar gali nuva쏹iuoti 3~8 km (2~5 miles)
– tai priklauso nuo va쏹iavimo grei썊io,
쏃ildytuvo / oro kondicionieriaus veikimo, oro, va쏹iavimo b쏦do ir kit쏧
veiksni쏧. Iki artimiausios 쎊krovimo stotel썞s va쏹iuokite ma쏹daug 50 km/h
(30 mph) grei썊iu.
Baigus 쎊krovim썀, prietais쏧 skydelyje
rodomas galimas nuva쏹iuoti atstumas gali labai priklausyti nuo ankstesni쏧 kelioni쏧.
Kai ankstesni va쏹iavimo modeliai
apima va쏹iavim썀 dideliu grei썊iu, d썞l
kurio auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius
sunaudoja daugiau elektros energijos
nei 쎊prastai, numatomas galimas
nuva쏹iuoti atstumas suma쏹썞ja. Kai
auk쏃tos 쎊tampos akumuliatorius naudoja ma쏹ai elektros energijos va쏹iuojant ECO re쏹imu, apytikris galimas
nuva쏹iuoti atstumas padid썞ja.
Galimas nuva쏹iuoti atstumas gali priklausyti nuo daugelio veiksni쏧, pavyzd쏹iui, auk쏃tos 쎊tampos
akumuliatoriaus 쎊krovos kiekis, oras,
temperat쏦ra, akumuliatoriaus patvarumas, geografin썞s ypatyb썞s ir vairavimo stilius.
Priklausomai nuo to, kiek met쏧 automobilis naudojamas, auk쏃tos 쎊tampos
akumuliatorius veikimas gali suprast썞ti. 싩ie veiksmai gali suma쏹inti galim썀
nuva쏹iuoti atstum썀.
38
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Kai nustatyta paskirties vieta
Kai kelion썞s tikslas yra nustatytas, galimas nuva쏹iuoti atstumas gali pasikeisti.
Galimas nuva쏹iuoti atstumas perskai썊iuojamas pagal kelion썞s tikslo informacij썀. Apskai썊iuotas nuva쏹iuojamas
atstumas gali gerokai svyruoti, nes jis
priklauso nuo va쏹iavimo s썀lyg쏧, vairavimo 쎊pro썊i쏧 ir automobilio b쏦kl썞s.

Patarimai, kaip pailginti nuva쏹iuojam썀 atstum썀
僅 Oro kondicionieriui / 쏃ildytuvui veikiant per dideliu paj썞gumu, variklio
akumuliatorius sunaudoja per daug
elektros energijos. 싩ie veiksmai gali
suma쏹inti galim썀 nuva쏹iuoti atstum썀.
Tod썞l salono temperat쏦r썀 rekomenduojama nustatyti iki 22 °C (72 °F)
AUTO. 싩i nuostata buvo patvirtinta
쎊vairi쏧 bandym쏧 metu, siekiant u쏹tikrinti optimalias energijos s썀naudas
palaikant komforti쏃k썀 temperat쏦r썀.
I쏃junkite 쏃ildytuv썀 ir oro kondicionieri쏧, jei jums j쏧 nereikia. Ta썊iau nerekomenduojama j쎊 nuolat 쎊jungti ir
i쏃jungti.
僅 Kai 쎊jungtas 쏃ildytuvas arba oro kondicionavimo sistema, energijos suvartojimas suma쏹썞ja, jei vietoj lauko oro
re쏹imo pasirenkamas pakartotines
cirkuliacijos oro re쏹imas. Gryno oro
re쏹imas sunaudoja daug energijos,
nes i쏃orinis oras turi b쏦ti v썞l pa쏃ildomas arba atv썞sinamas.
僅 Naudodamiesi 쏃ildytuvu ar oro kondicionavimo sistema, naudokite DRIVER ONLY (tik vairuotojo pus썞je)
arba planinio oro kondicionieriaus /
쏃ildytuvo 쎊jungimo funkcij썀.
僅 Nor썞dami i쏃laikyti greit쎊 ir va쏹iuoti
ekonomi쏃kai, nuspauskite ir laikykite
akceleratoriaus pedal썀.

Elektromobilio naudojimo vadovas

僅 Palaipsniui nuspauskite ir atleiskite
akceleratoriaus pedal썀, kai didinate
arba ma쏹inate greit쎊.
僅 Patikrinkite padang쏧 sl썞g쎊.
僅 Vairuodami automobil쎊 nesinaudokite
nereikalinga elektros 쎊ranga.
僅 Automobilyje neve쏹iokite nereikaling쏧 sunki쏧 daikt쏧
僅 Nemontuokite dali쏧, kurios gali padidinti oro pasiprie쏃inim썀.

Elektra varomo automobilio vairavimas

Energijos s썀naudos
Nor썞dami patikrinti dabartines kiekvienos automobilio sistemos energijos
s썀naudas, ekrane pasirinkite 씮Menu →
Energy consumption“ (Meniu → Energijos s썀naudos).

2

Va쏹iavimas 쎊jungus ECO re쏹im썀
OCV041424L

A: Elektromobilis
1 Energijos s썀naudos

OCV041422L

A: Elektromobilis
1 Va쏹iavimas 쎊jungus ECO re쏹im썀
Nor썞dami patikrinti i쏃saugotus ECO
va쏹iavimo duomenis, ekrane pasirinkite
씮Menu → ECO driving“ (Meniu → ECO
va쏹iavimo re쏹imas).

I쏃saugoti elektros energijos
s썀naud쏧 duomenys

OCV041423L

A: ECO va쏹iavimas
1 EV ekonomija
Galite per쏹i쏦r썞ti i쏃saugotus elektros
energijos s썀naud쏧 duomenis, kurie
pateikiami kartu su ankstesnio va쏹iavimo data ir atstumu. Ma쏹iausias elektros energijos s썀naudas rodo
piktograma.

OCV041129L

A: Energijos s썀naudos
1 Akumuliatoriaus prie쏹i쏦ra
2 Elektronika
3 Klimatas
4 Va쏹iavimas
1. Rodinyje Battery care (akumuliatoriaus prie쏹i쏦ra) galima matyti momentin썢 gali썀 ir energijos s썀naudas, kai:
僅 쌰iemos re쏹imas padeda padidinti
akumuliatoriaus temperat쏦r썀 쏹iem썀
ir taip pagerinti vairavimo efektyvum썀.
僅 Vasar썀 atv썞sinkite akumuliatoriaus
temperat쏦r썀, kad i쏃vengtum썞te
akumuliatoriaus perkaitimo.
2. Rodinyje Electronics (elektronika)
galima matyti automobilio sistem쏧,
쎊skaitant prietais쏧 skydel쎊, informacijos ir pramog쏧 sistem썀 (garsiakalbius
ir navigacijos 쎊rang썀), priekinius 쏹ibin-
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tus, automobilio valdymo blok썀 ir kt.
쎊rang썀, gali썀 bei energijos s썀naudas.
3. Rodinys Climate (klimatas) leid쏹ia
matyti 쏃ildytuvo arba oro kondicionieriaus gali썀 bei energijos s썀naudas.
4. Rodinyje Driving (va쏹iavimas) galima
matyti bendr썀 automobilio variklio
va쏹iavimo energijos ir regeneruojamos energijos gali썀 bei energijos
s썀naudas.

Elektros energijos / 쎊krovos
matuoklis

OCV041130L

Elektros energijos / 쎊krovos matuoklis
rodo automobilio energijos suvartojim썀
ir regeneracinio stabdymo sistemos 쎊krovos / i쏃krovos b쏦sen썀.
僅 Elektros energija (PWR): rodo automobilio energijos s썀naudas va쏹iuojant
쎊kaln썞n arba didinant greit쎊. Kuo daugiau sunaudojama elektros energijos,
tuo auk쏃tesnis yra matuoklio lygis.
僅 슢krova (CHG): rodo akumuliatoriaus
쎊krovimo b쏦sen썀, kai jis 쎊kraunamas
naudojant regeneracin썢 stabd쏹i쏧 sistem썀 (ma쏹inant greit쎊 ar va쏹iuojant
nuokalne). Kuo daugiau sunaudojama elektros energijos, tuo ma쏹esnis
yra matuoklio lygis.

Elektra varomo automobilio vairavimas

Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
쎊krovos b쏦senos (SOC) matuoklis

OCV041131L

SOC matuoklis rodo auk쏃tos 쎊tampos
akumuliatoriaus 쎊krovimo b쏦sen썀.
Ma쏹as procentinis indikatoriaus skai썊ius
rei쏃kia, kad auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus energijos atsargos yra nepakankamos. 100 % rei쏃kia, kad va쏹iavimo
metu naudojamas akumuliatorius yra iki
galo 쎊krautas.
Va쏹iuodami greitkeliu ar magistrale,
visada i쏃 anksto patikrinkite, ar akumuliatorius pakankamai 쎊krautas.

OCV041132L

Kai akumuliatoriaus energijos likutis
akumuliatoriaus 쎊krovos lygio matuoklyje
nesiekia 10 %, u쏹sidega apie ma쏹썀 akumuliatoriaus 쎊krov썀 쎊sp썞janti lemput썞
( ).
슢sijungus 쎊sp썞jamajai lemputei ( ), automobilis dar gali nuva쏹iuoti 30 ~ 40 km
(18 ~ 25 myli쏧). Tai priklauso nuo va쏹iavimo grei썊io, 쏃ildytuvo / oro kondicionieriaus veikimo, oro, vairavimo stiliaus ir
kit쏧 veiksni쏧. Reikalingas 쎊krovimas.

PASTABA
Kai 쎊krovos lieka 40~50 km (25~30
myli쏧) atstumui nuva쏹iuoti, automobilio
greitis apribojamas ir galiausiai automo-
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bilis sustoja. Nedelsdami 쎊kraukite automobil쎊.

슢sp썞jamosios ir indikatori쏧 lemput썞s (susijusios su elektromobiliu)
Parengties indikatorius READY
僅 싩is indikatorius u쏹sidega:
Kai automobilis yra pasireng썢s
va쏹iuoti.
- ON (쎊jungta): galima va쏹iuoti
쎊prastu b쏦du.
- OFF (i쏃jungta): va쏹iuoti negalima
arba i쏃kilo problem쏧.
- Blinking (blyk썊ioja): va쏹iavimas
avariniu b쏦du.
Jeigu parengties indikatorius i쏃jungtas
arba mirksi, yra su sistema susijusi쏧 problem쏧. 싩iuo atveju rekomenduojame
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.

Technin썞s prie쏹i쏦ros 쎊sp썞jamoji
lemput썞
싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega:
僅 Kai EV mygtukas yra ON pad썞tyje.
- Lemput썞 dega ma쏹daug 3 sekundes ir tada u쏹g썢sta.
僅 Kai yra problem쏧 su susijusiomis elektrinio variklio kontrol썞s sistemos dalimis, pavyzd쏹iui, jutikliais ir t. t.
Jei 쎊sp썞jamoji lemput썞 toliau 쏃vie썊ia
va쏹iuojant arba nei쏃sijungia u쏹vedus
automobil쎊, rekomenduojame apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.

Elektros energijos i쏃jungimo indikatoriaus lemput썞
싩is indikatorius u쏹sidega:

Elektra varomo automobilio vairavimas

僅 Kai EV mygtukas yra ON pad썞tyje.
- Lemput썞 dega ma쏹daug 3 sekundes ir tada u쏹g썢sta.
僅 Kai elektros energijos tiekimas ribojamas d썞l galing쏧 elektromobilio dali쏧
saugumo. Elektros energijos tiekimas
ribojamas d썞l toliau nurodyt쏧 prie쏹as썊i쏧. (Tai n썞ra gedimas, nebent technin썞s prie쏹i쏦ros 쎊sp썞jamoji lemput썞 ir
maitinimo i쏃jungimo indikatoriaus
lemput썞 u쏹sidega vienu metu.)
- Per 쏹emas auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krovos lygis arba
suma쏹썞jusi 쎊tampa
- Per auk쏃ta arba per 쏹ema auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus temperat쏦ra
- Auk쏃ta variklio temperat쏦ra

PASTABA
僅 Kai 쏃vie썊ia elektros energijos i쏃jungimo indikatoriaus lemput썞, staigiai
nedidinkite grei썊io ir ne쎊sib썞g썞kite i쏃
vietos.
僅 Kai elektros energijos tiekimas ribojamas d썞l galing쏧 elektromobilio dali쏧
saugumo, 쎊sijungia elektros energijos
i쏃jungimo indikatoriaus lemput썞. 싩vie썊iant 쏃iai indikatoriaus lemputei,
negalima va쏹iuoti 쎊kalne ar leistis nuokalne.

슢krovimo indikatoriaus lemput썞
싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega:
僅 Kai prijungta 쎊krovimo jungtis auk쏃tos
쎊tampos akumuliatoriui 쎊krauti.

Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
lygio 쎊sp썞jamoji lemput썞
싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega:
2
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僅 Kai auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
쎊krovos lygis yra ma쏹as.
僅 Jei u쏹sidega 쎊sp썞jamoji lemput썞
nedelsdami 쎊kraukite automobil쎊.

Regeneracin썞s stabd쏹i쏧 sistemos
쎊sp썞jamoji lemput썞
(raudona)
(geltona)
싩i 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega:
僅 Kai neveikia regeneracinis stabdys
arba netinkamai veikia stabd쏹iai. D썞l
쏃ios prie쏹asties vienu metu b쏦na
쎊jungta stabd쏹i쏧 쎊sp썞jamoji lemput썞
(raudona) ir regeneracinio stabd쏹io
쎊sp썞jamoji lemput썞 (geltona).
Tokiu atveju atsargiai va쏹iuokite. Rekomenduojame patikrinti automobil쎊 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
Bus sunkiau spausti pedal썀 ir pailg썞s
stabdymo kelias.

Elektra varomo automobilio vairavimas

Ma쏹as elektromobilio akumuliatoriaus 쎊krovos lygis

OCV041112L

A: Ma쏹as elektromobilio akumuliatoriaus 쎊krovos lygis
싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas pasirodo, kai
auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krovos
lygis pasiekia 10 % ar nukrinta 쏹emiau.
Vienu metu 쎊sijungia 쎊sp썞jamoji lemput썞
( ) prietais쏧 skydelyje. Nedelsdami
쎊kraukite automobil쎊.

Tuoj pat 쎊kraukite. Ribojamas
elektros energijos tiekimas

LCD ekrano prane쏃imai
Pavaros perjungimas 쎊 pad썞t쎊 P
쎊kraunant.
OCV041519L

OCV041105L

A: P (stov썞jimo) pavaros 쎊jungimas
쎊kraunant
싩is prane쏃imas pasirodo, jei prijungiate
쎊krovimo kabel쎊 nepakeit썢 pavaros 쎊
pad썞t쎊 P (stov썞jimas).
Prie쏃 prijungdami 쎊krovimo kabel쎊 nustatykite pavar쏧 perjungimo svirtel썢 P
pad썞tyje.
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A: Tuoj pat 쎊kraukite. Ribojamas elektros energijos tiekimas
싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas pasirodo, kai
auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krovos
lygis pasiekia 5 % ar nukrinta 쏹emiau.
Vienu metu prietais쏧 skydelyje 쎊sijungia
쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ) ir energijos tiekimo nutraukimo 쎊sp썞jamoji lemput썞
( ).
Automobilio galia suma쏹썞ja, kad suma쏹썞t쏧 auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
energijos s썀naudos. Nedelsdami 쎊kraukite automobil쎊.

Elektromobilio naudojimo vadovas

Patikrinkite elektromobilio sistem썀

OCV041118L

A: Patikrinkite elektromobilio sistem썀
싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas rodomas, kai
kyla problem쏧 d썞l elektromobilio valdymo sistemos.

슢SP쉳JIMAS
Neprad썞kite va쏹iuoti, jeigu rodomas
쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
Jeigu taip nutikt쏧, pastatykite savo automobil쎊 saugioje vietoje, ir mes rekomenduojama, kad j쎊 pristatytum썞te
artimiausiam 쎊galiotajam Kia atstovui /
remonto partneriui, kad patikrint쏧.

Galia ribota

OCV041113L

A: Ribojamas elektros energijos tiekimas
Toliau nurodytais atvejais 쏃is 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas pasirodo, kai saugumo
sumetimais automobilyje ribojamas
elektros energijos tiekimas.
僅 Kai elektros energijos tiekimas ribojamas d썞l galing쏧 elektromobilio dali쏧
saugumo. Kai elektros energijos tiekimas ribojamas d썞l toliau nurodyt쏧
prie쏹as썊i쏧. (Tai n썞ra gedimas, nebent

Elektra varomo automobilio vairavimas

technin썞s prie쏹i쏦ros 쎊sp썞jamoji lemput썞 ir elektros energijos i쏃jungimo
indikatoriaus lemput썞 u쏹sidega vienu
metu.)
僅 Per 쏹emas auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krovos lygis arba suma쏹썞jusi
쎊tampa.
僅 Per auk쏃ta arba per 쏹ema auk쏃tos
쎊tampos akumuliatoriaus temperat쏦ra
僅 Auk쏃ta variklio temperat쏦ra.

슢SP쉳JIMAS
Kai rodomas 쏃is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas,
neskub썞kite ir neprad썞kite va쏹iuoti staigiai. Kai auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus lygis per 쏹emas, nedelsdami
쎊kraukite akumuliatori쏧.

PASTABA
Kai elektros energijos tiekimas ribojamas
d썞l galing쏧 elektromobilio dali쏧 saugumo, 쎊sijungia elektros energijos i쏃jungimo indikatoriaus lemput썞. 싩vie썊iant
쏃iai indikatoriaus lemputei, negalima
va쏹iuoti 쎊kalne ar leistis nuokalne.

Elektros energijos tiekimas ribojamas d썞l 쏹emos elektromobilio
akumuliatoriaus temperat쏦ros.
슢kraukite akumuliatori쏧

OCV041114L

A: Elektros energijos tiekimas ribojamas d썞l 쏹emos elektromobilio akumuliatoriaus temperat쏦ros. 슢kraukite
akumuliatori쏧

2

43

2

Elektromobilio naudojimo vadovas

슢sp썞jamasis prane쏃imas pasirodo d썞l
elektromobilio sistemos apsaugos, kai
automobil쎊 i쏃jungiate ar 쎊jungiate esant
쏹emai lauko temperat쏦rai. Jei auk쏃tos
쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krovimo lygis
yra 쏹emas ir automobilis ilg썀 laik썀 pastatytas 쏹emoje temperat쏦roje, automobilio galia gali b쏦ti ribota. 슢krovus
akumuliatori쏧 prie쏃 va쏹iuojant padid썞ja
akumuliatoriaus temperat쏦ra ir galia.

Elektra varomo automobilio vairavimas

쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.

Sustabdykite automobil쎊 ir patikrinkite elektros energijos tiekim썀

D쉳MESIO
Jei 쏃is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas nei쏃nyksta net ir tada, kai aplinkos temperat쏦ra yra pakankamai auk쏃ta, patikrinkite
automobil쎊 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.

Akumuliatorius perkaito! Sustabdykite automobil쎊

OCV041116L

A: Sustabdykite automobil쎊 ir patikrinkite elektros energijos tiekim썀
싩is prane쏃imas pasirodo, kai 12 V energijos tiekimo sistemoje 쎊vyksta gedimas.
Jeigu taip nutikt쏧, pastatykite savo automobil쎊 saugioje vietoje, ir mes rekomenduojama, kad j쎊 pristatytum썞te
artimiausiam 쎊galiotajam Kia atstovui /
remonto partneriui, kad patikrint쏧.

Nor썞dami u쏹vesti, atjunkite automobil쎊 nuo elektros tinklo
OCV041115L

A: EV akumuliatorius perkaito! Sustabdykite automobil쎊
싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas rodomas siekiant apsaugoti akumuliatori쏧 ir elektrini쏧 automobili쏧 sistem썀, kai auk쏃tos
쎊tampos akumuliatoriaus temperat쏦ra
yra per auk쏃ta.
I쏃junkite EV mygtuk썀 ir sustabdykite
automobil쎊, kad suma쏹썞t쏧 akumuliatoriaus temperat쏦ra.

슢SP쉳JIMAS
Jei 쏃is 쎊sp썞jimas nei쏃nyksta net ir kur쎊
laik썀 i쏃jungus POWER mygtuk썀, toliau
neva쏹iuokite ir patikrinkite automobil쎊
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A: Nor썞dami u쏹vesti, atjunkite automobil쎊 nuo elektros tinklo
싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas pasirodo, kai
jungiate automobil쎊 nei쏃trauk썢 쎊krovimo
kabelio ir negalima pajud썞ti i쏃 stov썞jimo
vietos. I쏃traukite 쎊krovimo kabel쎊 ir
paleiskite varikl쎊.
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슢krovimo lizdo dangtelis atidarytas
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쎊krovimas sustabdytas. Patikrinkite kintamosios srov썞s 쎊krovikl쎊
Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis

2
OCV041107L

A: Atidarytos 쎊krovimo lizdo durel썞s
싩is prane쏃imas rodomas kai va쏹iuojant
atidarytos 쎊krovimo durel썞s. U쏹darykite
쎊krovimo dureles ir prad썞kite va쏹iuoti.

OCV041108L

A: 슢krovimas sustabdytas. Patikrinkite
kintamosios srov썞s 쎊krovikl쎊
Nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklis

Lik썢s laikas

OCV041109L

OCV041103L

A: Lik썢s laikas
* Paveiksl썞lyje matomas lik썢s 쎊krovimo
laikas LCD ekrane gali skirtis nuo faktinio 쎊krovimo laiko.
싩is prane쏃imas pasirodo siekiant informuoti vairuotoj썀 apie likus쎊 akumuliatoriaus 쎊krovimo laik썀 iki pasirinkto tikslinio
akumuliatoriaus 쎊krovos lygio ir 쎊krovos
쎊tampos lyg쎊.

슢krovimas sustabdytas. Patikrinkite kintamosios srov썞s 쎊krovikl쎊 /

A: 슢krovimas sustabdytas. Patikrinkite
kintamosios srov썞s 쎊krovikl쎊
싩is prane쏃imas rodomas, kai 쎊krovimo
procesas sustabdomas d썞l toliau nurodyt쏧 prie쏹as썊i쏧.
僅 Netinkamai veikia i쏃orinis kintamosios srov썞s arba nuolatin썞s srov썞s
쎊kroviklis.
僅 I쏃orinis kintamosios srov썞s 쎊kroviklis
nebeveikia.
僅 Pa쏹eistas 쎊krovimo kabelis.
Tokiu atveju patikrinkite i쏃orin쎊 kintamosios srov썞s arba nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklio kabel쎊.
Jei ta pati problema i쏃kyla 쎊kraunant
automobil쎊 tinkamai veikian썊iu i쏃oriniu
쎊krovikliu arba originaliu 씮Kia“ ne쏃iojamuoju 쎊krovikliu, patikrinkite automobil쎊
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
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슢krovimas sustabdytas. Patikrinkite kabelio jungt쎊.

OCV041110L

A: 슢krovimas sustabdytas. Patikrinkite
kabelio jungt쎊.
싩is 쎊sp썞jamasis prane쏃imas pasirodo d썞l
toliau nurodyt쏧 prie쏹as썊i쏧:
僅 슢krovimo jungtis netinkamai prijungta
prie 쎊krovimo 쎊vado.
僅 Paspaustas 쎊krovimo jungties u쏹rakto
atlaisvinimo mygtukas.
Tokiu atveju atjunkite ir v썞l prijunkite
쎊krovimo jungt쎊.
Patikrinkite, ar n썞ra problem쏧 su 쎊krovimo jungtimi ar 쎊krovimo 쎊vadu (ar
nematyti i쏃orini쏧 pa쏹eidim쏧, prilipusi쏧
pa쏃alini쏧 med쏹iag쏧 ir pan.).
Jei automobilio 쎊krovimo metu i쏃kyla ta
pati problema naudojant kit썀 쎊krovimo
laid썀 ar original쏧 씮Kia“ ne쏃iojam썀j쎊 쎊krovikl쎊, rekomenduojame patikrinti automobil쎊 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.

씮Check regenerative brakes“
(Patikrinkite regeneracinius stabd쏹ius)

OCV041111L

A: Patikrinkite regeneracinius stabd쏹ius
2
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싩is prane쏃imas atsiranda, kai regeneracin썞 stabd쏹i쏧 sistema neveikia tinkamai.
싩iuo atveju rekomenduojame apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.

Patikrinkite virtuali썀j썀 variklio
garso sistem썀

OCV041117L

A: Patikrinkite virtuali썀j썀 variklio
garso sistem썀
싩is prane쏃imas rodomas, kai yra problem쏧 su virtuali썀ja variklio garso sistema.
싩iuo atveju rekomenduojame apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.

Patikrinkite aktyviosios oro
sklend썞s sistem썀.

OCV041192L

A: Patikrinkite aktyviosios oro sklend썞s sistem썀
싩is prane쏃imas rodomas tokiose situacijose:
僅 Kai yra pavaros sklend썞s triktis
僅 Kai yra pavaros oro sklend썞s valdiklio
triktis
僅 Oro sklend썞 neatsidaro

Elektromobilio naudojimo vadovas

슢sp썞jimai d썞l saugos naudojantis elektromobiliu

Pa쏃alinus visas 쏃ias triktis, 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas pranyks.

슢sp썞jimai d썞l saugos naudojantis elektromobiliu

슢pilkite au쏃inamojo skys썊io

슢vykus eismo 쎊vykiui
Jei automobil쎊 reikia vilkti, naudokite
platform썀 arba vilkimo ve쏹im썞l쎊 ir pakelkite visus ratus nuo 쏹em썞s.

OCV041560L

A: 슢pilkite au쏃inamojo skys썊io
싩is prane쏃imas pasirodo esant ma쏹am
au쏃inamojo skys썊io kiekiui. Pasirod쏹ius
쎊sp썞jamajam prane쏃imui, sustabdykite
automobil쎊 ir patikrinkite au쏃inamojo
skys썊io kiek쎊. Ilgesn쎊 laik썀 va쏹iuojant be
au쏃inamojo skys썊io gali kilti rimt쏧 problem쏧 su automobilio elektros 쎊ranga.
Tokiu atveju normalus va쏹iavimas
tampa ne쎊manomas.

OCV061024L

Jeigu turite vilkti automobil쎊 naudodami
tik du ratus, pakelkite nuo 쏹em썞s galinius ratus ir taip vilkite automobil쎊.
Kai reikia u쏹kelti automobil쎊 ant vilkiko
platformos, atlikite 쏃iuos veiksmus:
僅 I쏃 prad쏹i쏧 nuspauskite stabd쏹i쏧
pedal썀 ir i쏃junkite stov썞jimo stabd쎊.
僅 Palaukite 3 minutes ar ilgiau ir atidarykite vairuotojo duris – automobilis
toliau veiks ACC re쏹imu ir liks 쎊jungta
N (neutrali) pavara.
僅 Jei vairuotojo durys atidaromos per 3
minutes, automati쏃kai 쎊sijungia P (stov썞jimo) pavara ir automobilis i쏃sijungia priekiniams ratams liekant
u쏹rakintiems.

Auk쏃tosios 쎊tampos i쏃jungiklis

OCVQ011031L

Nuleiskite gelton썀 auk쏃tosios 쎊tampos
i쏃jungiklio svirtel썢 쏹emyn ir atjunkite
auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatori쏧.
2
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Elektromobilio naudojimo vadovas

Kitos atsargumo priemon썞s naudojantis elektromobiliu
僅 Po 쎊vykusios avarijos da쏹ant, termi쏃kai
apdorojant ir (arba) suvirinant automobil쎊, gali suprast썞ti auk쏃tos 쎊tampos
akumuliatoriaus veikimas. Jei b쏦tinas
terminis apdorojimas, prie쏃 atliekant
bet kok쎊 remont썀 reikia patikrinti automobil쎊 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise ir i쏃imti HV akumuliatori쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 슢vykus avarijai, nustumkite automobil쎊
쎊 saugi썀 viet썀, i쏃junkite ir i쏃imkite
papildomo akumuliatoriaus (12 V)
gnybt썀, kad netek썞t쏧 auk쏃tos 쎊tampos
elektra.
僅 Jei elektros laidai yra matomi automobilio salone ar i쏃or썞je, j쏧 nelieskite.
Nelieskite auk쏃tos 쎊tampos elektros
laido (oran쏹in썞s spalvos), jungties ir
joki쏧 elektrini쏧 detali쏧 bei 쎊rengini쏧.
Tai gali sukelti elektros 쏃ok썀 ir jus
su쏹aloti.
僅 Avarijai 쎊vykus ir sugadinus auk쏃tosios
쎊tampos akumuliatori쏧, gali nutek썞ti
kenksmingos dujos ir elektrolitai.
Nelieskite nutek썞jusio skys썊io.
슢tar썢 degi쏧 ir kit쏧 kenksming쏧 duj쏧
nutek썞jim썀, atidarykite langus ir evakuokit썞s 쎊 saugi썀 viet썀. Jei nutek썞j썢s
skystis pateko 쎊 j쏦s쏧 akis ar od썀,
nedelsdami kruop쏃썊iai nuvalykite
pa쏹eist썀 viet썀 vandeniu i쏃 썊iaupo ar
fiziologiniu tirpalu ir kuo grei썊iau
kreipkit썞s 쎊 gydytojus.
僅 Jeigu kyla nedidelis gaisras, naudokit썞s ugnies gesintuvu (ABC, BC), skirtu
elektros 쎊rangos gaisrams gesinti. Jei
ne쎊manoma u쏹gesinti gaisro ankstyvoje stadijoje, atsitraukite nuo automobilio saugiu atstumu ir nedelsdami

2
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i쏃kvieskite vietos prie쏃gaisrines gelb썞jimo tarnybas.
Be to, prane쏃kite, kad su쏹eidimas kilo
d썞l naudojamo elektromobilio.
Kai ugnis plinta 쎊 auk쏃tos 쎊tampos
akumuliatori쏧, liepsnai suvaldyti reikia
didelio kiekio vandens. Naudojant
ma쏹썀 kiek쎊 vandens arba ugnies
gesintuvus, kurie n썞ra skirti elektros
쎊rangos gaisrams gesinti, d썞l elektros
sm쏦gio kyla pavojus sunkiai ar net
mirtinai susi쏹aloti.
僅 Jei negalite ugnies nedelsdami u쏹gesinti, auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatorius gali sprogti. Pasitraukite 쎊 saugi썀
viet썀 ir neleiskite kitiems 쏹mon썞ms
priva쏹iuoti prie 쏃ios vietos.
Kreipkit썞s 쎊 prie쏃gaisrin썢 tarnyb썀 ir
prane쏃kite apie u쏹sidegus쎊 elektromobil쎊.
Jei automobilis u쏹tvindytas vandeniu,
nedelsdami j쎊 i쏃junkite ir pasitraukite 쎊
saugi썀 viet썀. Susisiekite su prie쏃gaisrine tarnyba arba 쎊galiot썀ja 씮Kia“
atstovybe / partnerio servisu.
僅 Jeigu velkamo automobilio priekiniai
ratai lie썊ia 쏹em썢, automobilio variklis
gali gaminti elektr썀, ir d썞l to gali b쏦ti
pa쏹eisti variklio komponentai arba kilti
gaisras.

OCV061002L

僅 Kai d썞l akumuliatoriaus kyla gaisras,
yra ir antrinio gaisro pavojus. Vilkdami
automobil쎊 susisiekite su vietos prie쏃gaisrine gelb썞jimo tarnyba.
僅 Valydami variklio skyri쏧, nenaudokite
auk쏃to sl썞gio vandens srov썞s. D썞l

Elektromobilio naudojimo vadovas

슢sp썞jimai d썞l saugos naudojantis elektromobiliu

auk쏃tos 쎊tampos elektros i쏃krovos gali
kilti elektros sm쏦gis arba sugesti
automobilio elektros sistema.
僅 Niekada nei쏃junkite auk쏃tosios 쎊tampos i쏃jungiklio, i쏃skyrus avarines situacijas. Gali kilti rimt쏧 problem쏧,
pavyzd쏹iui, negal썞site paleisti automobilio variklio.

2

D쉳MESIO
僅 Nenaudokite, neperdirbkite ir nemontuokite neoriginali쏧 dali쏧. Galite sugadinti elektros energijos tiekimo
sistem썀.
僅 AWD tipo automobilius reikia vilkti
taip, kad jie ratais 쏹em썞s neliest쏧. Jei
쏃io nurodymo nepaisoma, kyla pavojus smarkiai sugadinti pavar쏧 d썞쏹썢
arba 4WD sistem썀.

PASTABA
Jei per stipriai spausite svirtel썢 nor썞dami
i쏃jungti auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatori쏧, galite smarkiai pa쏹eisti auk쏃tosios
쎊tampos i쏃jungikl쎊.

2
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I쏃or썞s ap쏹valga

Trumpai apie 쏃쎊 automobil쎊
I쏃or썞s ap쏹valga
Vaizdas i쏃 priekio

OCV011001L

* Priklausomai nuo pasirinkt쏧 variant쏧 ir regiono, faktin썞s funkcijos neb쏦tinai gali b쏦ti
prieinamos j쏦s쏧 automobilyje.
1. Variklio dangtis
5-33
2. Priekinis 쏹ibintas
5-63, 8-35
3. Ratas ir padanga
8-15, 9-5
4. I쏃orinis galinio vaizdo veidrod썞lis
5-43
5. Platus stoglangis
5-37
6. Priekinio stiklo valytuv쏧 쏃luotel썞s
5-70, 8-12
7. Langai
5-31
8. Priekinis ultragarsinis jutiklis
6-153, 6-165
9. Priekinis radaras
6-38
10.Priekinio vaizdo kamera
6-38
3
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I쏃or썞s ap쏹valga

Vaizdas i쏃 galo

3

OCV011002L

* Priklausomai nuo pasirinkt쏧 variant쏧 ir regiono, faktin썞s funkcijos neb쏦tinai gali b쏦ti
prieinamos j쏦s쏧 automobilyje.
1. Durys
5-12
2. 슢krovimo lizdo durel썞s
5-35
3. Galinis kombinuotasis 쏹ibintas
8-36
4. Vir쏃utinis stabdymo 쏹ibintas
8-36
5. Baga쏹in썞s durel썞s
5-21
6. Antena
5-96
7. Galinio vaizdo kamera
6-134, 6-137
8. Galinis ultragarsinis jutiklis
6-150, 6-165
9. Atbulin썞s eigos 쏹ibintas
8-36
10.Galinis r쏦ko 쏹ibintas
8-36

3
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Salono ap쏹valga

Salono ap쏹valga
Vairas kair썞je pus썞je

OCV011003L

3
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Salono ap쏹valga

Vairas de쏃in썞je pus썞je

3

OCV011003R

* Priklausomai nuo pasirinkt쏧 variant쏧 ir regiono, faktin썞s funkcijos neb쏦tinai gali b쏦ti
prieinamos j쏦s쏧 automobilyje.
1. Vidin썞 dur쏧 ranken썞l썞
5-14
2. Vairuotojo pad썞ties 쎊siminimo sistema
5-20
3. I쏃orini쏧 galinio vaizdo veidrod썞li쏧 u쏹lenkimo mygtukas
5-43
4. I쏃orini쏧 galinio vaizdo veidrod썞li쏧 valdymo mygtukas
5-43
5. Centrini쏧 dur쏧 u쏹rakinimo/atrakinimo jungiklis
5-14
6. Elektra valdom쏧 lang쏧 jungikliai
5-31
7. Elektra valdom쏧 lang쏧 u쏹rakinimo / elektroninio vaik쏧 saugos u쏹rakto
mygtukas
5-16, 5-31
8. Vairo reguliavimo svirtis
5-40
9. Vairas
5-40
10.Priekini쏧 쏹ibint쏧 lygio reguliavimo jungiklis
5-69
11.슢krovimo lizdo dureli쏧 atidarymo / u쏹darymo mygtukas
5-35
12.ESC i쏃jungimo mygtukas
6-28
3
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13.Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo / u쏹darymo mygtukas
14.EPB jungiklis
15.Variklio dang썊io atidarymo svirtis
16.Prietais쏧 skydelio saugiklis
17.S썞dyn썞
18.Redukcin썞 pavara (pavar쏧 rinkiklis)

3
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Salono ap쏹valga

5-22
6-24
5-33
8-24
4-3
6-11
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Prietais쏧 skydelio ap쏹valga

Prietais쏧 skydelio ap쏹valga
Vairas kair썞je pus썞je

3

OCV011004L_2
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Prietais쏧 skydelio ap쏹valga

Vairas de쏃in썞je pus썞je

OCV011004R_2

* Priklausomai nuo pasirinkt쏧 variant쏧 ir regiono, faktin썞s funkcijos neb쏦tinai gali b쏦ti
prieinamos j쏦s쏧 automobilyje.
1. Garso sistemos nuotolinio valdymo mygtukas
5-96
2. Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞
4-36
3. Garsinis signalas
5-41
4. Vairavimo asistento mygtukas
6-97, 6-100
5. Prietais쏧 skydelis
5-46
6. 싩vies쏧 valdymo / pos쏦kio signal쏧 svirtel썞, valytuv쏧 ir stikl쏧 ploviklio
valdymo svirtel썞
5-63, 5-70
7. EV mygtukas
6-9
8. Informacijos ir pramog쏧 sistema
5-96
9. Avarinio 쏃viesos signalo jungiklis
7-2
10.Informacijos ir pramog쏧 sistemos / klimato kontrol썞s sistemos perjungiklis 5-96
11.Priekini쏧 s썞dyni쏧 쏃ildymo ir s썞dyni쏧 v썞dinimo mygtukas
5-90
12.Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞
5-87
3
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13.Vairo 쏃ildytuvo mygtukas
14.AUTO HOLD funkcijos mygtukas
15.360 vaizdo kameros daugiafunkcinis mygtukas
16.Avarinio stov썞jimo 쎊sp썞jamasis mygtukas
17.씮Wireless charging system“ (belaid썞 쎊krovimo sistema)
18.Daiktad썞쏹썞
19.Keleivio priekin썞 saugos pagalv썞

Prietais쏧 skydelio ap쏹valga

5-40
6-26
6-134, 6-137, 6-165
6-153, 6-165
5-93
5-87
4-36

3

3
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Variklio skyrius

Variklio skyrius

OCV071001L

* Variklio skyriaus 쎊ranga gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
1. Au쏃inamojo skys썊io bakelis
2. Stabd쏹i쏧 skys썊io bakelis
* Automobiliuose su vairu de쏃in썞je 쏃i dalis 쎊rengta prie쏃ingoje pus썞je.
3. Priekinio stiklo plovimo skys썊io bakelis
4. Saugikli쏧 d썞쏹ut썞
5. Neigiamas akumuliatori쏧 baterijos gnybtas (-)
6. Teigiamas akumuliatori쏧 baterijos gnybtas (+)
7. Priekin썞 baga쏹in썞

3
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8-9
8-9
8-10
8-23
8-13
8-13
5-34
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S썞dyn썞 ............................................................................................ 4-3
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistema ..............................................................4-4
僅 Priekin썞s s썞dyn썞s reguliavimas ................................................................4-4
僅 Atlo쏃o ki쏃en썞 ...................................................................................................... 4-6
僅 Galin썞s s썞dyn썞s reguliavimas ....................................................................4-8
Galvos atrama ..............................................................................4-10
僅 Galvos atramos reguliavimas ...................................................................4-10
僅 Galvos atramos i쏃썞mimas / 쎊statymas...................................................4-11
Porankis ........................................................................................ 4-12
僅 Porankio reguliavimas ................................................................................. 4-12
僅 Ilg쏧 / siaur쏧 krovini쏧 gabenimas............................................................. 4-12
Saugos dir쏹ai ................................................................................ 4-13
僅 Saugos dir쏹쏧 sistema ................................................................................... 4-14
僅 슢sp썞jimai naudojant saugos dir쏹us......................................................... 4-18
僅 Saugos dir쏹쏧 prie쏹i쏦ra ................................................................................ 4-20
Vaiko apsaugos sistema (CRS) .................................................. 4-21
僅 M쏦s쏧 rekomendacija: vaikai visada s썞di gale ................................... 4-21
僅 Vaiko apsaugos sistemos (CRS) pasirinkimas ..................................4-22
僅 Vaiko apsaugos sistemos (CRS) tvirtinimas.......................................4-23
Vaikams skirti ISOFIX laikikliai s썞dyn썞je ir vir쏃utinio dir쏹o
tvirtinimo 쎊taisas (ISOFIX tvirtinimo sistema) ..........................4-24
僅 Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas naudojant ISOFIX
tvirtinimo 쎊taisus ............................................................................................. 4-24
僅 Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas naudojant vir쏃utinio
dir쏹o tvirtinimo 쎊taisus ..................................................................................4-25
僅 Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas juosmens ir peties
saugos dir쏹u......................................................................................................4-25
僅 Dir쏹ais tvirtinam쏧 ir ISOFIX vaiko apsaugos sistem쏧 s썞d썞jimo
pad썞썊i쏧 tinkamumas pagal JT reglamentavim썀 (informacija,
skirta automobilio naudotojams ir CRS gamintojams) ..................4-27
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僅 Automobiliams rekomenduojamos CRS pagal JTO
reglamentus......................................................................................................4-28
Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema .................. 4-29
僅 Saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jimas ir indikatorius...........................................4-32
僅 SRS detal썞s ir funkcijos ...............................................................................4-34
僅 Vairuotojo ir keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s.............................4-36
僅 싩onin썞 saugos pagalv썞 ir priekin썞 vidurin썞 saugos pagalv썞 .....4-38
僅 U쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞 .....................................................................4-39
僅 Saugos pagalvi쏧 susid쏦rimo jutikliai ..................................................... 4-41
僅 Saugos pagalvi쏧 i쏃siskleidimo s썀lygos.................................................4-42
僅 S썀lygos, kurioms esant saugos pagalv썞s nei쏃siskleis ...................4-43
僅 Papildomos apsaugos sistemos SRS prie쏹i쏦ra ................................ 4-45
僅 Papildomi 쎊sp썞jimai d썞l saugos .............................................................. 4-45
僅 Papildoma 쎊ranga ir pakeitimai automobilyje su saugos
pagalv썞mis ....................................................................................................... 4-46
僅 Saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jamosios etiket썞s............................................... 4-46
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싩io automobilio saugos ypatyb썞s
S썞dyn썞

4
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* Priklausomai nuo pasirinkt쏧 variant쏧 ir regiono, faktin썞s funkcijos neb쏦tinai gali b쏦ti
prieinamos j쏦s쏧 automobilyje.
* Pirmiau pateiktame paveiksl썞lyje matomas vaizdas taikomas automobiliui su vairu
kair썞je pus썞je. Automobilyje su vairu de쏃in썞je pus썞je priekini쏧 s썞dyni쏧 valdikliai
쎊rengti prie쏃ingoje pus썞je.
Priekin썞 s썞dyn썞

8 Galvos atrama

1
2
3
4
5
6
7

2-osios eil썞s s썞dyn썞s
9 S썞dyn썞s atlo쏃o posvyrio kampo / nulenkimo
reguliavimas
10 S썞dyn썞s atlo쏃o nulenkimas
11 Galvos atrama
12 Porankis

S썞dyn썞s paslinkimas pirmyn ir atgal
S썞dyn썞s atlo쏃o posvyrio kampas
S썞dyn썞s pagalv썞s auk쏃tis
S썞dyn썞s pagalv썞s pakreipimas
Juosmens atrama
Atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos s썞dyn썞s
Vairuotojo s썞dyn썞s pad썞ties 쎊siminimo sistema
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Informacijos ir pramog쏧 sistema

S썞dyn썞

* Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo j쏦s쏧 automobilyje esan썊i쏧
funkcij쏧.

Priekin썞s s썞dyn썞s reguliavimas
Veikimas
OCV041523L

Nor썞dami naudotis 쎊vairiomis komforto
funkcijomis, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrano nuostat쏧 meniu pasirinkite Settings → Vehicle → Seat
(Nuostatos → Automobilis → S썞dyn썞).
僅 Seat position change alert (쎊sp썞jimas
apie s썞dyn썞s pad썞ties keitim썀): kei썊iant s썞dyn썞s pad썞t쎊 pasirodo informacija apie keitim썀 ir s썞dyn썞s
vaizdas.
僅 싩ildymas / v썞dinimas
- 씮Auto. Controls That Use Climate
Control Settings“ (automatinis valdymas pagal klimato kontrol썞s sistemos nuostatas) (vairuotojo
s썞dyn썞): s썞dyn썞s temperat쏦ra
reguliuojama automati쏃kai.
僅 Lengvai pasiekiama s썞dyn썞
- Steering easy access (lengva prieiga prie vairo): vairuotojui 쎊lipant 쎊
automobil쎊 ar i쏃 jo i쏃lipant vairas
pasislenka.
- Easy seat (fwd/bwd) access (Normal / Extended / Off) (lengva prieiga prie s썞dyn썞s paslenkant 쎊
priek쎊 ir atgal – 쎊prastas atstumas /
ilgesnis atstumas / i쏃jungta): galima
nustatyti, kad s썞dyn썞 automati쏃kai
pasislinkt쏧, kai vairuotojas 쎊lipa 쎊
automobil쎊 ir i쏃 jo i쏃lipa.
Daugiau informacijos ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame informaciniame vadove.

4
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僅 Priekin썢 s썞dyn썢 galima nustatyti naudojantis s썞dyn썞s pagalv썞s i쏃orin썞je
pus썞je esan썊iomis valdymo svirtel썞mis.

INFORMACIJA
Prie쏃 va쏹iuodami pakoreguokite s썞dyn썢
ir 쎊sitikinkite, kad ji tvirtai u쏹sifiksavo, –
pabandykite j썀 pastumti nesinaudodami
svirtele. Jei s썞dyn썞 juda, ji n썞ra tinkamai
u쏹fiksuota.

S썞dyn썞 su mechaniniu valdymu

OCV031002L

1 Paslinkimas 쎊 priek쎊 / atgal
2 S썞dyn썞s atlo쏃o posvyrio kampas
3 S썞dyn썞s pagalv썞s auk쏃썊io reguliavimas

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

S썞dyn썞 su elektriniu valdymu
(jeigu yra)

S썞dyn썞

Atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos
s썞dyn썞s (priekin썞s) (jeigu yra)

OCV031060L

OCV031003L_2

1 Paslinkimas 쎊 priek쎊 / atgal
2 S썞dyn썞s atlo쏃o posvyrio kampas
3 S썞dyn썞s pagalv썞s auk쏃썊io reguliavimas
4 S썞dyn썞s pagalv썞s pakreipimas

Juosmens atrama (jeigu yra)

OCV031004L_2

1 Atramos padidinimas
2 Atramos suma쏹inimas

PASTABA
Nebereguliuokite juosmens atramos, kai
ji u쏹tikrina maksimali썀 atram썀. Galite
sugadinti juosmens atramos varikl쎊.

Atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos s썞dyn썞s
tolygiai i쏃sklaido ilg썀 laik썀 toje pa썊ioje
pad썞tyje s썞dint atsirandan썊i썀 k쏦no
쎊tamp썀 ir konkre썊i쏧 k쏦no dali쏧 apkrov썀.
S썞dyn썞s ma쏹ina nuovarg쎊 ir leid쏹ia patogiai jaustis u쏹tikrindamos optimali썀
s썞d썞jimo pad썞t쎊.

D쉳MESIO
Naudodamiesi atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos s썞dyn썞s funkcija, imkit썞s toki쏧
atsargumo priemoni쏧:
僅 Nesinaudokite atpalaiduojan썊ios
komforti쏃kos s썞dyn썞s funkcija automobiliui judant. Naudojantis komforti쏃kos s썞dyn썞s funkcija, padid썞ja
susi쏹alojim쏧 rizika susid쏦rimo ar staigaus stabdymo metu.
僅 Nesinaudokite atpalaiduojan썊ios
komforti쏃kos s썞dyn썞s funkcija automobiliui judant. Peties dir쏹as gali tvirtai nepriglusti prie kr쏦tin썞s.
僅 Nesinaudokite atpalaiduojan썊ios
komforti쏃kos s썞dyn썞s funkcija, kai ant
galini쏧 s썞dyni쏧 sud썞tas baga쏹as ar
kiti daiktai.
僅 Nesinaudokite atpalaiduojan썊ios
komforti쏃kos s썞dyn썞s funkcija, kai
galin썞s s썞dyn썞s n썞ra nustatytos 쎊 tolimiausi썀 galin썢 ir vertikali썀 pad썞t쎊.

4
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Atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos
s썞dyn썞s valdymas

OCV031005L

Veikimas
僅 Paspauskite ir ilgiau nei 1 sekund썢
palaikykite nuspaud썢 galin썢 jungiklio
(A) dal쎊.
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirodys 쎊sp썞jamasis signalas.
僅 Per 5 sekundes v썞l paspauskite ir
ilgiau nei 1 sekund썢 palaikykite
nuspaud썢 jungikl쎊 (A).
僅 Naudojantis s썞dyn썞s reguliavimo
(atlo쏃imo, pagalv썞s auk쏃썊io nustatymo) jungikliu veikiant atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos s썞dyn썞s funkcijai,
jos veikimas sustabdomas.
僅 Baigus naudotis, s썞dyn썞s reguliavimo
jungikliu j썀 galima dar labiau pareguliuoti ir nustatyti patogesn썢 s썞d썞jimo
pad썞t쎊.

S썞dyn썞

- Neprisegtas galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹as vairuotojo pus썞je.
僅 Keleivio s썞dyn썞
- Maitinimo mygtukas yra ACC, ON,
START/RUN pad썞tyje.
- Neprisegtas galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹as keleivio pus썞je.

Atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos
s썞dyn썞s atstatymas 쎊 pradin썢
pad썞t쎊
Veikimas
Paspaudus ir ilgiau nei 1 sekund썢 palaikius nuspaust썀 priekin썢 jungiklio (A) dal쎊,
kai yra nustatyta atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos s썞dyn썞s pad썞tis, s썞dyn썞 atstatoma 쎊 pradin썢 pad썞t쎊.

PASTABA
Kai neveikia atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos s썞dyn썞s funkcija, pam썞ginkite i쏃
naujo nustatyti integruot썀 atminties sistem썀. Jei atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos
s썞dyn썞s funkcija neveikia net i쏃 naujo
nusta썊ius integruot썀 atminties sistem썀,
rekomenduojame susisiekti su 쎊galiot썀ja
씮Kia“ atstovybe / partnerio servisu.

Atlo쏃o ki쏃en썞

OCV031006L
OCV031101L

Veikimo s썀lygos
僅 Vairuotojo s썞dyn썞
- Maitinimo mygtukas yra ACC, ON,
START/RUN pad썞tyje.
- Pasirenkama P (stov썞jimo) pavara.

4
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1 Atlo쏃o ki쏃en썞
2 USB 쎊kroviklis

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

S썞dyn썞

슢SP쉳JIMAS
僅 Palaidi objektai vairuotojo p썞d쏧
zonoje gali kliudyti valdyti pedalus ir
d썞l to gali 쎊vykti avarija.
僅 Kai gr썀쏹inate s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊 sta썊i썀
pad썞t쎊, laikykite s썞dyn썞s atlo쏃썀 ir l썞tai
gr썀쏹inkite 쎊 sta썊i썀 pad썞t쎊, 쎊sitikindami,
kad aplink s썞dyn썢 n썞ra s썞din썊i쏧j쏧. Jei
s썞dyn썞s atlo쏃as gr썀쏹inamas 쎊 sta썊i썀
pad썞t쎊 nelaikomas ir nekontroliuojamas, jis gali staigiai 쏃okti 쎊 priek쎊 ir
nety썊ia su쏹eisti.
僅 Va쏹iuojant transporto priemone su
nuleistu s썞dyn썞s atlo쏃u, avarijos metu
galima sunkiai arba mirtinai susi쏹aloti.
僅 Jei avarijos metu s썞dyn썞 yra atlo쏃ta,
keleivio klubai gali nuslysti po saugos
dir쏹o apatine dalimi ir did쏹iule j썞ga
paveikti neapsaugot썀 pilvo srit쎊.
Galimi sunk쏦s arba mirtini vidini쏧
organ쏧 su쏹alojimai. Vairuotojas privalo nurodyti keleiviui laikyti s썞dyn썞s
atlo쏃썀 sta썊i썀, kai transporto priemon썞
juda.
僅 Nenaudokite s썞dimosios pagalv썞s,
ma쏹inan썊ios trint쎊 tarp s썞dyn썞s ir
keleivio. Avarijos metu arba staigiai
stabdant keleivio klubai gali nuslysti
po saugos dir쏹o apatine dalimi. Galimi
sunk쏦s arba mirtini vidini쏧 organ쏧
su쏹alojimai, nes saugos dir쏹as negali
normaliai atlikti savo funkcijos.
僅 Niekada nem썞ginkite reguliuoti s썞dyn썞s va쏹iuodami automobiliui. Galite
prarasti kontrol썢 ir sukelti avarij썀,
kurios metu gali b쏦ti sunkiai arba mirtinai su쏹aloti 쏹mon썞s arba sugadintas
turtas.
僅 Neleiskite jokiems objektams trukdyti
laikyti s썞dyn썞s atlo쏃썀 normalioje
pad썞tyje. Laikant daiktus u쏹 s썞dyn썞s
atlo쏃o ar kaip nors kitaip neleid쏹iant
s썞dyn썞s atlo쏃ui tinkamai u쏹sifiksuoti,

僅

僅

僅

僅

僅

僅

僅

staigaus stabdymo ar susid쏦rimo
metu galimi sunk쏦s arba mirtini su쏹alojimai.
Visada va쏹iuokite s썞dyn썞s atlo쏃ui
esant sta썊ioje pad썞tyje, su 쏹emai prie
klub쏧 prigludusia saugos dir쏹o apatine dalimi. Tai yra avarijos atveju
jums saugiausia pad썞tis.
Siekdami i쏃vengti nereikaling쏧 ir, galb쏦t, sunki쏧 saugos pagalv썞s sukelt쏧
su쏹alojim쏧, visada s썞d썞kite kiek 쎊manoma toliau nuo vairo, i쏃laikydami
patog쏧 transporto priemon썞s valdym썀. Rekomenduojame i쏃laikyti bent
250 mm (10 coli쏧) atstum썀 tarp kr쏦tin썞s ir vairo.
Galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃as turi b쏦ti tvirtai u쏹fiksuotas. Tuo nepasir쏦pinus,
staigaus stabdymo ar susid쏦rimo
metu keleiviai ir objektai gali b쏦ti
i쏃sviesti pirmyn ir sunkiai arba mirtinai
su쏹aloti.
Baga쏹as ir kiti kroviniai turi b쏦ti paguldyti krovini쏧 skyriuje. Jei objektai yra
dideli ir sunk쏦s arba turi b쏦ti kraunami vienas ant kito, juos reikia 쎊tvirtinti. Kraunamo krovinio auk쏃tis jokiu
b쏦du negali b쏦ti didesnis u쏹 s썞dyni쏧
atlo쏃쏧 auk쏃t쎊. Nepaisant 쏃i쏧 쎊sp썞jim쏧,
staigaus stabdymo, susid쏦rimo ar vertimosi metu galimi sunk쏦s arba mirtini
su쏹alojimai.
Keleiviai negali va쏹iuoti krovini쏧 skyriuje arba s썞d썞ti ar gul썞ti ant atlenkt쏧
s썞dyni쏧 atlo쏃쏧, kai transporto priemon썞 juda. Visi keleiviai turi tinkamai
s썞d썞ti s썞dyn썞se ir tinkamai naudotis
saugos dir쏹ais va쏹iavimo metu.
Gr썀쏹in썢 s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊 sta썊i썀 pad썞t쎊,
쎊sitikinkite, kad ji tvirtai u쏹sifiksavo,
pastumdami j썀 pirmyn ir atgal.
Sureguliav썢 s썞dyn썢, visada patikrinkite, ar ji tvirtai u쏹sifiksavo savo vie4
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僅

僅

僅

僅

僅

僅

toje, pabandydami pajudinti j썀 pirmyn
ar atgal nesinaudodami atlaisvinimo
svirtimi. Staiga ar netik썞tai pajud썞jus
vairuotojo s썞dynei, galite nesuvaldyti
transporto priemon썞s ir patekti 쎊 avarij썀.
Nereguliuokite s썞dyn썞s, kai esate prisiseg썢 saugos dir쏹us. Perstumiant
s썞dyn썞s pagalv썢 쎊 priek쎊, gali b쏦ti stipriai suspausta pilvo sritis.
B쏦kite ypatingai atsarg쏦s, kad s썞dynei judant 쎊 jos mechanizmus neb쏦t쏧
쎊trauktos rankos ar kiti objektai.
Ned썞kite 쏹iebtuv썞li쏧 ant grind쏧 ar
s썞dyn썞s. Valdant s썞dyn썢, i쏃 쏹iebtuv썞lio gali i쏃tryk쏃ti dujos ir sukelti gaisr썀.
Jei galin썞se s썞dyn썞se yra keleivi쏧,
reguliuodami priekin썞s s썞dyn썞s
pad썞t쎊 b쏦kite atsarg쏦s.
B쏦kite ypatingai atsarg쏦s, kai i쏃imate
smulkius objektus, 쎊strigusius po
s썞dyn썞mis ar tarp s썞dyn썞s ir centrin썞s konsol썞s. Galite 쎊sipjauti arba susi쏹aloti rankas 쎊 a쏃trius s썞dyn썞s
mechanizmo briaunas.
Elektra valdom썀 s썞dyn썢 galima valdyti EV mygtukui esant pad썞tyje OFF.
Tod썞l automobilyje niekada negalima
be prie쏹i쏦ros palikti vaik쏧.

D쉳MESIO
僅 Elektra valdom썀 s썞dyn썢 varo elektros
variklis. Sureguliav썢, valdymo veiksmus nutraukite. Jei elektros 쎊rangai
bus leid쏹iama veikti per ilgai, ji gali
sugesti.
僅 Veikimo metu elektra valdoma s썞dyn썞
naudoja daug elektros energijos. Siekiant be reikalo nei쏃krauti 쎊krovimo
sistemos, kai automobilis neveikia,
nereguliuokite elektra valdomos s썞dyn썞s ilgiau nei b쏦tina.

4
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僅 Nesinaudokite dviem ar daugiau elektra valdomos s썞dyn썞s valdymo jungikli쏧 vienu metu. Jei tai darysite, gali
sutrikti elektra valdomos s썞dyn썞s
variklio ar elektros sistemos komponento veikimas.

Galin썞s s썞dyn썞s reguliavimas
Galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃o kampo
reguliavimas

OCV031008L_2

Veikimas
僅 Patraukite auk쏃tyn s썞dyn썞s kampo
reguliavimo svirt쎊.
僅 Laikykite svirt쎊 ir sureguliuokite
norim썀 s썞dyn썞s atlo쏃o pad썞t쎊.
僅 Atleiskite svirt쎊 ir 쎊sitikinkite, kad s썞dyn썞s atlo쏃as u쏹sifiksavo. (Kad s썞dyn썞s
atlo쏃as u쏹sifiksuot쏧, svirtis PRIVALO
gr쎊쏹ti 쎊 pradin썢 pad썞t쎊.)

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

S썞dyn썞

Galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃o nulenkimas
A tipas

OCV031009L

僅

B tipas

僅

OCV031010L_2

1 Kair썞s s썞dyn썞s atlo쏃as
2 De쏃in썞s s썞dyn썞s atlo쏃as

僅

Veikimas
僅 슢ki쏃kite s썞dyn썞s saugos dir쏹o sagt쎊 /
juost썀 쎊 ki쏃en썢 / kreiptuv썀.
僅 A tipo: patraukite auk쏃tyn s썞dyn썞s
atlo쏃o nulenkimo svirtel썢 ir nulenkite
s썞dyn썢 쏹emyn.
僅 B tipo: patraukite s썞dyn썞s atlo쏃o
nulenkimo svirtel썢 (1 ir 2).

僅

슢SP쉳JIMAS
僅 Niekada nem썞ginkite reguliuoti automobiliui judant arba esant u쏹imtai
galinei s썞dynei, nes s썞dyn썞 gali netik썞tai pajud썞ti ir su쏹aloti ant jos s썞dint쎊
keleiv쎊.
僅 Nulenkiama galin썞 s썞dyn썞 skirta tam,
kad gal썞tum썞te ve쏹ti ilgesnius daiktus, kuri쏧 negalima 쎊d썞ti 쎊 baga쏹in썢.
Niekada neleiskite keleiviams s썞d썞ti
ant nulenkto atlo쏃o vir쏃aus, kai automobilis va쏹iuoja. Tai n썞ra tinkama

僅

s썞d썞ti vieta ir n썞ra galimyb썞s prisisegti saugos dir쏹u. Eismo 쎊vykio atveju
arba staigiai stabdant galima sunkiai
ar net mirtinai susi쏹aloti. Ant nulenkt쏧
atlo쏃쏧 ve쏹ami daiktai netur썞t쏧 b쏦ti
auk쏃썊iau u쏹 priekini쏧 s썞dyni쏧 atlo쏃쏧
vir쏃쏧. Staigiai stabdant toks krovinys
gali slysti 쎊 priek쎊 ir su쏹aloti arba padaryti 쏹alos.
Nenulenkite galini쏧 s썞dyni쏧, kai ant j쏧
s썞di keleiviai, guli augintiniai ar pad썞tas baga쏹as. Gali b쏦ti su쏹aloti keleiviai
ir augintiniai arba apgadintas baga쏹as.
Gr썀쏹indami s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊 vertikali썀
pad썞t쎊, laikykite atlo쏃썀 ir kelkite i쏃 l썞to.
Jei s썞dyn썞s atlo쏃as gr썀쏹inamas 쎊 sta썊i썀 pad썞t쎊 nelaikomas, jis gali staigiai
쏃okti 쎊 priek쎊 ir nety썊ia su쏹eisti.
Krovinys visada turi b쏦ti pritvirtintas,
kad negal썞t쏧 jud썞ti susid쏦rimo atveju
ir nesu쏹alot쏧 automobilyje esan썊i쏧
쏹moni쏧. Ned썞kite daikt쏧 ant galini쏧
s썞dyni쏧, nes n썞ra galimyb썞s juos tinkamai pritvirtinti ir susid쏦rimo atveju
jie gali atsitrenkti 쎊 priekin썞se s썞dyn썞se s썞din썊ius 쏹mones.
Kraudami ar i쏃kraudami krovinius,
visada patikrinkite, ar EV mygtukas
yra pad썞tyje OFF, nustatyta 쎊 P (stov썞jimo) pavara ir tinkamai 쎊jungtas stov썞jimo stabdys. Nesiimant 쏃i쏧
priemoni쏧 automobilis gali pajud썞ti,
jeigu pavar쏧 perjungimo svirtis bus
nety썊ia nustumta 쎊 kit썀 pad썞t쎊.
Niekada nem썞ginkite reguliuoti automobiliui judant arba esant u쏹imtai
galinei s썞dynei, nes s썞dyn썞 gali netik썞tai pajud썞ti ir su쏹aloti ant jos s썞dint쎊
keleiv쎊.
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D쉳MESIO
僅 쌰i쏦r썞kite, kad reguliuojant s썞dynes
s썞dyn썞s mechanizmas neprispaust쏧
j쏦s쏧 rankos ir pir쏃t쏧.
僅 Gr썀쏹indami galinius s썞dyni쏧 atlo쏃us 쎊
vertikali썀 pad썞t쎊 nepamir쏃kite gr썀쏹inti
galini쏧 pe썊i쏧 dir쏹쏧 쎊 tinkam썀 pad썞t쎊.
Saugos dir쏹o dir쏹썀 nukreipus per galinius saugos dir쏹o kreiptuvus, saugos
dir쏹ai neprisispaud쏹ia u쏹 s썞dyni쏧 arba
po jomis.
僅 Lenkdami galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃썀, 쎊ki쏃kite dir쏹o sagt쎊 쎊 ki쏃en썢 tarp galin썞s
s썞dyn썞s atlo쏃o ir s썞dimosios dalies.
Taip galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃u nepa쏹eisite dir쏹o sagties.

Galvos atrama

Galvos atrama
Keleivi쏧 saugumui ir komfortui u쏹tikrinti
쎊 s썞dynes 쎊taisytos galvos atramos.

OCV031011L

Galvos atramos reguliavimas
(jeigu yra)

OCV031012L

Veikimas
僅 Patraukdami auk쏃tyn pakelkite galvos
atram썀.
僅 Galvos atrama nuleid쏹iama laikant
nuspaudus atlaisvinimo mygtuk썀 (1).

Galvos atramos paslinkimas 쎊
priek쎊 ir atgal (jeigu yra)

OCV031013L

Veikimas
僅 Pastumkite galvos atram썀 iki galo 쎊
priek쎊 ir atleiskite.

4

10

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

INFORMACIJA
Pastumiant galvos atram썀 쎊 priek쎊, j썀
galima nustatyti 쎊 3 pad썞tis.

Galvos atramos i쏃썞mimas / 쎊statymas

OCV031012L

Veikimas
僅 Atlo쏃kite s썞dyn썢.
僅 Iki galo pakelkite galvos atram썀.
僅 Laikydami nuspaud썢 atlaisvinimo
mygtuk썀 (1), patraukite galvos atram썀
auk쏃tyn.
僅 슢statykite atvirk쏃tine tvarka.

슢SP쉳JIMAS
僅 Siekiant u쏹tikrinti maksimali썀 apsaug썀
avarijos atveju, galvos atramos vidurys turi b쏦ti nustatytas tokiame pat
auk쏃tyje, kaip ir keleivio galvos svorio
centras. Paprastai daugumos 쏹moni쏧
galvos svorio centras yra aki쏧 vir쏃aus
auk쏃tyje. Taip pat sureguliuokite galvos atram썀 taip, kad ji b쏦t쏧 kuo ar썊iau
galvos. D썞l 쏃ios prie쏹asties nerekomenduojama naudoti pagalv썞s, kuri
neleid쏹ia k쏦nui priglusti prie s썞dyn썞s
atlo쏃o.

Galvos atrama

僅 Nesinaudokite automobiliu, jei galvos
atramos yra nuimtos ar persuktos, nes
eismo 쎊vykio metu keleiviai gali patirti
rimt쏧 traum쏧. Tinkamai sureguliuotos
galvos atramos gali apsaugoti nuo
kaklo traum쏧.
僅 Nereguliuokite vairuotojo s썞dyn썞s
galvos atramos pad썞ties, kai transporto priemon썞 juda.
僅 Nustat썢 galvos atramos pad썞t쎊 taip,
kad ji apsaugot쏧 keleivius, patikrinkite, ar ji tvirtai u쏹fiksuota.
僅 Niekada niekam neleiskite va쏹iuoti
s썞dint s썞dyn썞je be galvos atramos.
僅 Visada pasir쏦pinkite, kad po sumontavimo ir tinkamo reguliavimo galvos
atrama b쏦t쏧 u쏹fiksuota.

D쉳MESIO
僅 Jeigu galin썞se s썞dyn썞se nes썞di keleiviai, galvos atramas nustatykite 쎊
쏹emiausi썀 pad썞t쎊. Galin썞s s썞dyn썞s
galvos atramos gali u쏹stoti galin쎊
vaizd썀.

OCV031061L

僅 Jeigu nulenkiate s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊
priek쎊, kai pakelta galvos atrama ir
s썞dyn썞s pagalv썞, galvos atrama gali
remtis 쎊 skydel쎊 nuo saul썞s arba kitas
automobilio dalis.

OCV031014L
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Porankis

D쉳MESIO

Porankio reguliavimas

OCV031015L

Veikimas
僅 Atitraukite porank쎊 nuo s썞dyn썞s
atlo쏃o.
僅 Nor썞dami naudotis puodelio laikikliu,
paslinkite dangtel쎊 쎊 i쏃or썢.
僅 Nor썞dami naudotis d썞tuve, pastumkite dangtel쎊 쎊 vid쏧.

Ilg쏧 / siaur쏧 krovini쏧 gabenimas
(jeigu yra)

OCV031016L

Prireikus papildomai 쎊rengtoje vietoje
galima ve쏹ti ilgus / siaurus krovinius (slides, lazdas ir pan.), kurie netelpa u쏹darytoje baga쏹in썞je.
1. Nuleiskite rankt쏦r쎊 쏹emyn.
2. Leiskite dangt쎊 쏹emyn kartu leisdami
atlaisvinimo svirt쎊.

슢SP쉳JIMAS
Ned썞kite sunki쏧 arba a쏃tri쏧 daikt쏧 쎊
atlo쏃쏧 ki쏃enes arba 쎊 porankio vidin썢
d썞tuv썢. Per eismo 쎊vyk쎊 daiktai gali
i쏃kristi ir su쏹aloti automobiliu va쏹iuojan썊ius 쏹mones.
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僅 Nelaikykite smulki쏧 ir sunki쏧 daikt쏧.
Jie gali i쏃skrieti ir su쏹aloti.
僅 Kai krovinys kraunamas per galines
keleivi쏧 s썞dynes, pasir쏦pinkite, kad
krovinys b쏦t쏧 tinkamai pritvirtintas ir
va쏹iuojant negal썞t쏧 jud썞ti.

PASTABA
僅 B쏦kite atsarg쏦s kraudami krovin쎊 per
galines keleivi쏧 s썞dynes, kad nesugadintum썞te salono apdailos.
僅 Nulenkiant ir porank쎊, ir tarp galin썞s
s썞dyn썞s atlo쏃o bei baga쏹in썞s esant쎊
skydel쎊, prie쏃 nulenkiant porank쎊 pirmiausia reikia atlenkti skydel쎊. Prie쏃ingu atveju skydelio ir porankio
ranken썞l썞s gali vienos kit쏧 u쏹kli쏦ti ir
b쏦ti pa쏹eistos.

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Saugos dir쏹ai
Saugos dir쏹ai sukurti taip, kad laikyt쏧si
ant k쏦no kaul썞tos strukt쏦ros, ir juos reik썞t쏧 seg썞ti per pilv썀, kr쏦tin썢 ir pe썊ius.

슢SP쉳JIMAS
僅 Siekiant u쏹tikrinti maksimali썀 sulaikymo sistemos apsaug썀, judant automobiliui, saugos dir쏹us seg썞ti
privaloma visada.
僅 Saugos dir쏹ai efektyviausiai apsaugo
tada, kai s썞dyni쏧 atlo쏃ai yra vertikalioje pad썞tyje.
僅 Jaunesni nei 13 met쏧 vaikai visada turi
seg썞ti saugos dir쏹us galin썞se s썞dyn썞se. Niekada neleiskite vaikams
va쏹iuoti ant priekin썞s keleivio s썞dyn썞s. Jei 13 met쏧 ir vyresn쎊 vaik썀 reikia
ve쏹ti priekin썞je s썞dyn썞je, jis turi b쏦ti
tinkamai prisegtas saugos dir쏹u, o
s썞dyn썞 turi b쏦ti atitraukta kiek 쎊manoma atgal.
僅 Niekada nelaikykite peties dir쏹o po
ranka arba u쏹 nugaros. Netinkamoje
pad썞tyje esantis peties dir쏹as susid쏦rimo metu gali b쏦ti rimto su쏹alojimo
prie쏹astis. Ties petimi esantis dir쏹as
turi eiti per raktikaul쎊.
僅 Niekada saugos dir쏹u kartu su savimi
neapjuoskite trapi쏧 daikt쏧. Staigiai
stabdant ar automobiliui patyrus
sm쏦g쎊, saugos dir쏹as gali juos sutrai쏃kyti.
僅 Neseg썞kite susisukusi쏧 saugos dir쏹쏧.
Susisuk썢s saugos dir쏹as tinkamai
neapsaugo. Susid쏦rimo metu jis netgi
gali 쎊sir썞쏹ti 쎊 j쏦s쏧 k쏦n썀. 슢sitikinkite, kad
saugos dir쏹ai yra ties쏦s ir nesusisuk썢.
僅 Saugokit썞s, kad nepa쏹eistum썞te saugos dir쏹o juostos ar aparatin썞s dalies.
Pa쏹eistas saugos dir쏹쏧 juostas ar aparatines dalis pakeiskite.

Saugos dir쏹ai

僅 Saugos dir쏹ai sukurti taip, kad laikyt쏧si ant k쏦no kaul썞tos strukt쏦ros, ir
juos reik썞t쏧 seg썞ti per pilv썀, kr쏦tin썢 ir
pe썊ius, kaip nurodoma; reik썞t쏧 vengti
seg썞ti juosmenin썞s dalies dir쏹썀 per
pilvo srit쎊. Saugos dir쏹ai turi b쏦ti sureguliuoti kuo tvir썊iau ir patogiau, taip
u쏹tikrinant tinkam썀 saugumo lyg쎊. D썞l
laisvo saugos dir쏹o labai suma쏹썞ja
apsaugos lygis. Reik썞t쏧 pasir쏦pinti,
kad dir쏹쏧 juostos nesusitept쏧 lakais,
alyva ar chemikalais, ypa썊 akumuliatoriaus r쏦g쏃timi. Juos galima saugiai
valyti muiluotu vandeniu. Dir쏹썀 reik썞t쏧 pakeisti, jei juosta nusid썞vi, susitepa ar yra sugadinta. Po rimto
susid쏦rimo b쏦tina pakeisti vis썀 sistem썀, net jei n썞ra akivaizd쏹i쏧 sistemos
pa쏹eidim쏧. Neseg썞kite susisukusi쏧
dir쏹쏧. Kiekvieno dir쏹o sistem썀 privaloma naudoti kiekvienam keleiviui atskirai; pavojinga segtis dir쏹썀, kai ant
keleivio keli쏧 s썞di vaikas.
僅 Negalima nieko keisti ar naudoti toki쏧
pried쏧, kurie trukdyt쏧 saugos dir쏹썀
reguliuojantiems 쎊taisams 쎊tempti
dir쏹썀 ar sureguliuoti taip, kad dir쏹as
b쏦t쏧 쎊temptas.
僅 Prisisegdami dir쏹썀, 쏹i쏦r썞kite, kad ne쎊ki쏃tum썞te sagties 쎊 kitai s썞dynei skirt썀
sistem썀. Tai labai pavojinga, ir dir쏹as
gali j쏦s쏧 tinkamai neapsaugoti.
僅 Va쏹iuodami neatsisekite saugos dir쏹o
ir pakartotinai jo neu쏹sisekite. Galite
prarasti kontrol썢 ir sukelti avarij썀,
kurios metu gali b쏦ti sunkiai arba mirtinai su쏹aloti 쏹mon썞s arba sugadintas
turtas.
僅 Segdamiesi saugos dir쏹썀, pasir쏦pinkite, kad jis neprisegt쏧 sunki쏧 ar lengvai d쏦쏹tan썊i쏧 daikt쏧.
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僅 슢sitikinkite, kad sagtyje nieko n썞ra.
Tokiu atveju saugos dir쏹as gali saugiai
neprisisegti.

Saugos dir쏹쏧 sistema

Saugos dir쏹ai

- Mirksi priekin썞s s썞dyn썞s saugos
dir쏹o 쎊sp썞jamoji lemput썞.

Galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o
쎊sp썞jamosios lemput썞s (jeigu yra)

Saugos dir쏹쏧 쎊sp썞jamoji lemput썞
Priekin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o
쎊sp썞jamoji lemput썞
OCV031018L

僅 2-oji s썞dyni쏧 eil썞: vairuotojo pus썞je (1),
vidurin썞 (2), keleivio pus썞je (3)
OCV031017

Veikimo s썀lygos

Veikimo s썀lygos

Europai

僅 Kai automobilis va쏹iuoja
- Apie 3–6 sekundes 쏃vie썊ia priekin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o 쎊sp썞jamoji lemput썞.
僅 Kai neprisegtas priekin썞s s썞dyn썞s
saugos dir쏹as
- Vairuotojui neprisisegus saugos
dir쏹o, apie 5 sekundes skamba
쎊sp썞jamasis priekin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o garso signalas. (jeigu yra)
- Priekin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o
쎊sp썞jamoji lemput썞 tebe쏃vie썊ia.
(jeigu yra)
僅 Kai priekin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹as
neprisegtas automobiliui va쏹iuojant ir
judant ma쏹esniu nei ma쏹daug 20 km/
h (12 mph) grei썊iu
- 싩vie썊ia priekin썞s s썞dyn썞s saugos
dir쏹o 쎊sp썞jamoji lemput썞.
僅 Kai automobilis va쏹iuoja didesniu nei
ma쏹daug 20 km/h (12 mph) grei썊iu
- Ma쏹daug 100 sekund쏹i쏧 skamba
쎊sp썞jamasis garso signalas.

僅 Kai automobilis va쏹iuoja
- Apie 6 sekundes 쏃vie썊ia galin썞s
s썞dyn썞s saugos dir쏹o 쎊sp썞jamoji
lemput썞.
僅 Kai s썞dyn썞s saugos dir쏹as neprisegtas automobiliui va쏹iuojant ir judant
ma쏹esniu nei ma쏹daug 20 km/h (12
mph) grei썊iu
- Galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o 쎊sp썞jamoji lemput썞 tebe쏃vie썊ia.
僅 Kai automobilis va쏹iuoja didesniu nei
ma쏹daug 20 km/h (12 mph) grei썊iu
- Apie 35 sekundes skamba galin썞s
s썞dyn썞s saugos dir쏹o 쎊sp썞jamasis
garso signalas.
- Mirksi galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o
쎊sp썞jamoji lemput썞.
僅 Kai va쏹iuojama esant neprisegtam
saugos dir쏹ui arba vairuotojui neprisisegus saugos dir쏹o ir automobilio
greitis vir쏃ija ma쏹daug 20 km/h (12
mph)
- Apie 35 sekundes skamba galin썞s
s썞dyn썞s saugos dir쏹o 쎊sp썞jamasis
garso signalas.
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- Mirksi galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o
쎊sp썞jamoji lemput썞.

Ne Europa
僅 Kai automobilis va쏹iuoja
- Apie 6 sekundes 쏃vie썊ia galin썞s
s썞dyn썞s saugos dir쏹o 쎊sp썞jamoji
lemput썞.
僅 Kai s썞dyn썞s saugos dir쏹as neprisegtas automobiliui va쏹iuojant ir judant
ma쏹esniu nei ma쏹daug 20 km/h (12
mph) grei썊iu
- Apie 70 sekund쏹i쏧 쏃vie썊ia galin썞s
s썞dyn썞s saugos dir쏹o 쎊sp썞jamoji
lemput썞.
僅 Kai automobilis va쏹iuoja didesniu nei
ma쏹daug 20 km/h (12 mph) grei썊iu
- Apie 35 sekundes skamba galin썞s
s썞dyn썞s saugos dir쏹o 쎊sp썞jamasis
garso signalas.
- Mirksi galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o
쎊sp썞jamoji lemput썞.

Neveikimo s썀lygos
僅 Kai atidaromos arba u쏹daromos galin썞s durys ir automobilio greitis nesiekia 10 km/h (6 mph)
- S썞dyn썞s saugos dir쏹o 쎊sp썞jamoji
lemput썞 ir 쎊sp썞jamasis garso signalas neveikia net tada, kai automobilio greitis vir쏃ija ma쏹daug 20 km/h
(12 mph).

Saugos dir쏹ai

PASTABA
僅 Saugos dir쏹o 쎊sp썞jamoji lemput썞 mirks썞s arba degs 6 sekundes net ir tada,
kai priekin썞je keleivio s썞dyn썞je niekas nes썞di.
僅 Priminimas apie priekin썞s keleivio
s썞dyn썞s saugos dir쏹썀 gali veikti, kai
ant jos pad썞tas baga쏹as.

Saugos dir쏹as – 3 pad썞썊i쏧 sistema su avariniu fiksavimo 쎊traukikliu
Saugos dir쏹o u쏹segimas / atsegimas

OCV031019L

Veikimas
僅 슢ki쏃kite metalin쎊 lie쏹uv썞l쎊 쎊 sagt쎊.
僅 Nuspauskite fiksavimo sagties atlaisvinimo mygtuk썀.

INFORMACIJA
僅 Kai lie쏹uv썞lis u쏹sifiksuos sagtyje, i쏃girsite spragtel썞jim썀.

슢SP쉳JIMAS
S썞dint netinkamoje pad썞tyje bus trikdoma priekin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o
쎊sp썞jamoji sistema. Vairuotojas turi nurodyti keleiviui, kaip reikia tinkamai s썞d썞ti
pagal 쏃iame vadove pateiktas instrukcijas.

OCV031020L

1 Galin썞s de쏃iniosios s썞dyn썞s saugos
dir쏹o tvirtinimo sagtis
2 Galin썞s vidurin썞s s썞dyn썞s saugos
dir쏹o tvirtinimo sagtis (su 쏹yma CENTER (vidurys))
4
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3 Galin썞s kairiosios s썞dyn썞s saugos
dir쏹o tvirtinimo sagtis

Peties dir쏹o auk쏃썊io reguliavimas

OCV031021L_2

Veikimas
僅 Patraukite auk쏃썊io reguliatori쏧 auk쏃tyn (1).
僅 Paspauskite auk쏃썊io reguliatoriaus
mygtuk썀 (2) ir pastumkite auk쏃썊io
reguliatori쏧 쏹emyn (3).

슢SP쉳JIMAS
僅 Juosmenin썞s dalies dir쏹썀 tur썞tum썞te
segti kuo 쏹emiau, ties klubais, o ne
per liemen쎊. Jei juosmenin썞s dalies
dir쏹as segamas per auk쏃tai ties liemeniu, susid쏦rimo atveju padid썞ja su쏹alojimo rizika. Abiej쏧 rank쏧 nereik썞t쏧
laikyti vir쏃 dir쏹o ar po juo. Viena ranka
tur썞t쏧 b쏦ti vir쏃 dir쏹o, o kita po dir쏹u,
kaip parodyta iliustracijoje. Niekada
nesekite saugos dir쏹o po ranka, kuri
yra greta dur쏧.
僅 Prie쏃 prisisegdami galin썞s s썞dyn썞s
saugos dir쏹ais, 쎊sitikinkite, kad skl썀stis
atitinka saugos dir쏹o tvirtinimo sagt쎊.
J썞ga bandydami kairiosios ar de쏃iniosios galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o
skl썀st쎊 쎊ki쏃ti 쎊 vidurin썞s galin썞s s썞dyn썞s tvirtinimo sagt쎊, prisisegsite neteisingai, d썞l to neb쏦site tinkamai
apsaugoti eismo 쎊vykio metu.
僅 Jei nepakeisite saugos dir쏹쏧 po avarijos, j쏦s쏧 automobilyje liks pa쏹eisti
saugos dir쏹ai, kurie kito susid쏦rimo
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metu j쏦s쏧 tinkamai neapsaugos ir
taps su쏹alojimo ar mirties prie쏹astimi.
Pakeiskite saugos dir쏹us kuo grei썊iau
po eismo 쎊vykio.
僅 Patikrinkite, ar peties dir쏹o tvirtinimo
쎊taisas gerai u쏹fiksuotas tinkamame
auk쏃tyje. Niekada saugos dir쏹o nesisekite taip, kad jis b쏦t쏧 ant kaklo ar
veido.

D쉳MESIO
僅 NENULENKITE galin썞s s썞dyn썞s iki
galo, kai galin썞je vidurin썞je s썞dyn썞je
prisegtas saugos dir쏹as. VISADA
ATSEKITE galin썞s vidurin썞s s썞dyn썞s
saugos dir쏹썀 prie쏃 nulenkdami galin썢
s썞dyn썢 iki galo. Jei nulenkiant galin썢
s썞dyn썢, galin썞s centrin썞s s썞dyn썞s
saugos dir쏹as prisegtas, galimi vir쏃utin썞s s썞dyn썞s dalies pa쏹eidimai, be to,
gali 쎊sijungti saugos dir쏹o apsaugos
sistema, d썞l ko s썞dyn썞 liks u쏹rakinta
nulenktoje pad썞tyje.
僅 J썞ga neki쏃kite kairiosios ar de쏃iniosios
galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o skl썀sties
쎊 vidurin썞s galin썞s s썞dyn썞s saugos
dir쏹o tvirtinimo sagt쎊. 슢sitikinkite, kad
vidurin썞s galin썞s s썞dyn썞s saugos
dir쏹썀 segate 쎊 vidurin썞s galin썞s s썞dyn썞s saugos dir쏹o tvirtinimo sagt쎊. Prie쏃ingu atveju neteisingai prisegtas
saugos dir쏹as neu쏹tikrins apsaugos.
僅 I쏃traukiant saugos dir쏹썀, lie쏹uv썞l쎊 reik썞t쏧 l썞tai i쏃traukti i쏃 saugos dir쏹o
spaustuko, kad saugos dir쏹as nenusigramdyt쏧.

PASTABA
Jeigu negalite i쏃traukti saugos dir쏹o i쏃
쎊traukimo 쎊taiso, tvirtai truktel썞kite saugos dir쏹썀 ir j쎊 paleiskite. Tada gal썞site
skland쏹iai i쏃traukti dir쏹썀.

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Saugos dir쏹쏧 쎊tempikliai
J쏦s쏧 automobilyje 쎊rengti vairuotojo ir
priekyje s썞din썊io keleivio, taip pat gale
s썞din썊i쏧 keleivi쏧 (jei yra) saugos dir쏹쏧
쎊tempikliai.

OCV031022L

Saugos dir쏹쏧 쎊tempikli쏧 sistem썀 sudaro
toliau nurodytos pagrindin썞s dalys.

OCV031023L

1 Papildomos apsaugos sistemos (SRS)
saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞
2 Priekinio 쎊traukimo ir 쎊tempimo 쎊taiso
mazgas
3 Papildomos apsaugos sistemos (SRS)
valdymo modulis

Veikimo s썀lygos
僅 Automobil쎊 staigiai stabdant arba
keleiviui staigiai pasilenkus 쎊 priek쎊,
saugos dir쏹o 쎊tempimo 쎊taisas yra
u쏹blokuojamas.
僅 Stipresnio priekinio sm쏦gio metu
suveikus 쎊tempikliui, dir쏹as 쎊sitempia ir
labiau priglunda prie keleivio k쏦no.
僅 Jei sistema nustato, kad vairuotojo
arba keleivio saugos dir쏹as yra per
daug 쎊temptas, kai 쎊jungiama 쎊tempikli쏧 sistema, 쎊tempiklyje esantis
apkrovos ribotuvas suma쏹ina to dir쏹o
쎊tempimo j썞g썀.

Saugos dir쏹ai

슢SP쉳JIMAS
僅 D썞l savo saugumo 쎊sitikinkite, kad
saugos dir쏹ai n썞ra per laisvi ar susisuk썢 ir visada tinkamai s썞d썞kite ant
savo s썞dyn썞s.
僅 Kaip u쏹tikrinti optimal쏧 s썞dyn썞s saugos dir쏹o 쎊tempiklio veikim썀:
1. 슢sitikinkite, kad saugos dir쏹as veikia tinkamai ir yra tinkamoje pad썞tyje. Perskaitykite vis썀 쏃iame
vadove pateikt썀 svarbi썀 informacij썀
bei 쎊sp썞jimus apie automobilio
keleivi쏧 saugos 쎊rang썀 (쎊skaitant
saugos dir쏹us bei oro saugos
pagalves) ir atkreipkite 쎊 juos
d썞mes쎊.
2. 슢sitikinkite, kad j쏦s ir j쏦s쏧 keleiviai
visada tinkamai prisiseg썢 saugos
dir쏹ais.
僅 Saugos dir쏹쏧 쎊tempikliai sukurti taip,
kad suveikt쏧 tik vien썀 kart썀. Aktyvintus saugos dir쏹쏧 쎊tempiklius b쏦tina
pakeisti. Visus bet kokio tipo saugos
dir쏹us privaloma pakeisti po eismo
쎊vykio.
僅 Veikimo metu saugos dir쏹쏧 쎊tempikli쏧
mechanizmai 쎊kaista. Kai 쎊sijungs saugos dir쏹쏧 쎊tempimo mechanizmai,
kelias minutes j쏧 nelieskite.
僅 Nebandykite tikrinti ar keisti saugos
dir쏹쏧 쎊tempikli쏧 patys. Sistema tur썞t쏧
b쏦ti 쎊vertinta profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
僅 Jokiu b쏦du nebandykite remontuoti
saugos dir쏹쏧 쎊tempikli쏧 sistemos.
僅 D썞l netinkamo saugos dir쏹쏧 쎊tempikli쏧
mechanizmo naudojimo, nesugeb썞jimo tinkamai pasir쏦pinti, kad klaidingai ne쎊sijungt쏧 prane쏃imai, jo
modifikavimo, tikrinimo, keitimo, prie-
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쏹i쏦ros ar remonto darb쏧 saugos dir쏹쏧
쎊tempikli쏧 mechanizmas gali tinkamai
neveikti, nety썊ia 쎊sijungti ir sukelti sunki쏧 su쏹alojim쏧.
僅 Vairuodami motorin썢 transporto priemon썢 ar ja va쏹iuodami, visada b쏦kite
prisiseg썢 saugos dir쏹u.
僅 Jei automobil쎊 ar saugos dir쏹쏧 쎊tempiklius reikia utilizuoti, kreipkit썞s 쎊 profesional쏧 dirbtuves. 씮Kia“ rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je
/ partnerio servise.
僅 Atliekant automobilio k썞bulo priekin썞s
dalies remonto darbus, gali b쏦ti
pa쏹eista saugos dir쏹쏧 쎊tempikli쏧 sistema. Sistema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta
profesionaliose dirbtuv썞se. Kia rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 Kia
atstov썀 / remonto partner쎊.

D쉳MESIO
Jei saugos dir쏹o 쎊tempiklis tinkamai
neveikia, SRS oro saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega net ir tuo
atveju, kai n썞ra SRS oro saugos pagalv썞s
trikties. Jei SRS oro saugos pagalv썞s
쎊sp썞jamoji lemput썞 neu쏹sidega 쎊jungus
automobil쎊, 쏃vie썊ia ma쏹daug 3–6 sekundes, kai 쎊sijungia, arba jei 쏃vie썊ia automobiliui va쏹iuojant, sistem썀 reik썞t쏧
patikrinti profesionaliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

Saugos dir쏹ai

salone gali pasklisti 쎊 d쏦mus pana쏃ios
smulkios dulk썞s. Tai normalu ir nepavojinga.
僅 Nors ir nepavojingos, 쏃ios smulkios
dulk썞s gali sudirginti od썀, ir nereik썞t쏧
ilgai kv썞puoti oru su 쏃iomis dulk썞mis.
Po eismo 쎊vykio, per kur쎊 쎊sijung썞 saugos dir쏹쏧 쎊tempikliai, reikia gerai
nuplauti od썀, ant kurios pateko dulki쏧.
僅 SRS oro saugos pagalves aktyvinantis
jutiklis sujungtas su saugos dir쏹o
쎊tempikliu, tod썞l EV mygtuk썀 nusta썊ius 쎊 pad썞t쎊 ON SRS oro saugos
pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 prietais쏧
skydelyje 쏃vies ma쏹daug 3–6 sekundes ir tada i쏃sijungs.

슢sp썞jimai naudojant saugos dir쏹us
슢SP쉳JIMAS
Visi transporto priemon썞s keleiviai
visada privalo b쏦ti prisiseg썢 saugos dir쏹ais. Saugos dir쏹ai ir vaiko apsaugos
priemon썞s suma쏹ina vis쏧 keleivi쏧 rimt쏧
ar mirtin쏧 su쏹alojim쏧 rizik썀 susid쏦rimo
ar staigaus stabdymo atvejais. Neprisiseg썢 saugos dir쏹쏧 keleiviai gali b쏦ti
nustumti per arti i쏃siskleid쏹ian썊ios saugos pagalv썞s, trenktis 쎊 vidines strukt쏦ras ar b쏦ti i쏃sviesti i쏃 automobilio.
Tinkamai segimi saugos dir쏹ai labai
suma쏹ina toki썀 rizik썀. Visada vadovaukit썞s 쏃iame vadove pateiktais 쎊sp썞jimais
apie saugos dir쏹us, saugos pagalves ir
keleivi쏧 s썞dynes.

PASTABA
僅 I쏃ankstinis 쎊tempiklis 쎊sijungs ne tik
priekinio susid쏦rimo atveju, bet ir
쏃oninio susid쏦rimo atveju, jei transporto priemon썞je 쎊rengta 쏃onin썞 arba
u쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞.
僅 슢sijungus saugos dir쏹쏧 쎊tempikliams,
gali pasigirsti triuk쏃mingas garsas ir
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K쏦dikis ar ma쏹as vaikas
Tur썞tum썞te 쏹inoti j쏦s쏧 쏃alyje taikomus
specifinius reikalavimus. Vaik쏧 ir k쏦diki쏧
k썞dut썞s turi b쏦ti tinkamai u쏹d썞tos ir pritvirtintos ant galin썞s s썞dyn썞s.

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

쌰r. "Vaiko apsaugos sistema (CRS)" puslapyje 4-21.

슢SP쉳JIMAS
Visi j쏦s쏧 automobilyje esantys asmenys
visada turi b쏦ti tinkamai prisegti, 쎊skaitant k쏦dikius ir vaikus. Va쏹iuodami automobiliu niekada nelaikykite vaiko ant
rank쏧 ar ant keli쏧. Sm쏦gio metu susidariusios stiprios j썞gos i쏃pl썞쏃 vaik썀 jums i쏃
rank쏧 ir nublok쏃 per automobilio salon썀.
J쏦s쏧 naudojama vaiko apsaugos sistema turi atitikti j쏦s쏧 vaiko 쏦g쎊 ir svor쎊.

PASTABA
Per eismo 쎊vykius ma쏹us vaikus nuo
su쏹alojimo geriausiai apsaugos galin썞je
s썞dyn썞je pritvirtinta vaiko apsaugos sistema, atitinkanti j쏦s쏧 쏃alyje galiojan썊ius
saugos reikalavimus. Prie쏃 쎊sigydami
vaiko saugos sistem썀 patikrinkite, ar ant
jos yra lipdukas, patvirtinantis, kad ji atitinka 쏃alyje galiojan썊ius saugos reikalavimus. Vaiko apsaugos sistema turi
atitikti j쏦s쏧 vaiko 쏦g쎊 ir svor쎊. 싩i썀 informacij썀 rasite ant vaiko apsaugos sistemos u쏹klijuotame lipduke. 쌰r. "Vaiko
apsaugos sistema (CRS)" puslapyje 4-21.

Didesni vaikai
Vaikai, kurie yra per dideli naudoti vaiko
apsaugos sistemas, visada turi s썞d썞ti
galin썞je s썞dyn썞je, prisiseg썢 peties ir
juosmens saugos dir쏹ais. Juosmenin썞
dalis turi b쏦ti prisegta taip, kad kuo
쏹emiau priglust쏧 ties klubais. Periodi쏃kai tikrinkite, ar saugos dir쏹as yra tinkamai prisegtas. Vaikui muistantis, dir쏹as
gali pasislinkti. Kai vaikai pritvirtinami
tinkama apsaugos sistema galin썞je
s썞dyn썞je, avarijos metu u쏹tikrinama
maksimali j쏧 apsauga. Jei didesn쎊

Saugos dir쏹ai

(vyresn쎊 nei 13 met쏧) vaik썀 reikia sodinti
priekin썞je s썞dyn썞je, j쎊 reikia saugiai prisegti juosmens ir peties saugos dir쏹u, o
s썞dyn썢 reikia atitraukti kuo toliau atgal.
Ant galini쏧 s썞dyni쏧 s썞dintys vaikai iki 13
met쏧 turi b쏦ti tinkamai prisegti. 13 met쏧
ir jaunesnio vaiko NIEKADA nesodinkite
ant priekin썞s s썞dyn썞s. 슢 gal썀 nukreiptos
vaiko k썞dut썞s NIEKADA ned썞kite ant
priekin썞s s썞dyn썞s.
Jei dir쏹o peties dalis lie썊ia vaiko kakl썀 ar
veid썀, paslinkite vaik썀 kuo labiau 쎊 automobilio vidur쎊. Jei peties dir쏹as vis tiek
lie썊ia veid썀 ar kakl썀, reikia naudoti vaiko
apsaugos sistemas.

4

슢SP쉳JIMAS
僅 Judant automobiliui, niekada neleiskite, kad peties dir쏹as liest쏧si su vaiko
kaklu ar veidu.
僅 Jei saugos dir쏹ai vaikams tinkamai
neu쏹segami ir nesureguliuojami, kyla
쏹쏦ties ar rimto su쏹alojimo rizika.

N썞쏃썊ios moterys
N썞쏃썊ioms moterims rekomenduojama
seg썞ti saugos dir쏹us siekiant suma쏹inti
su쏹alojimo rizik썀 eismo 쎊vykio metu.
Segantis saugos dir쏹썀, juosmenin썞 dalis
turi b쏦ti prigludusi kuo ar썊iau klub쏧, o
ne eiti per pilv썀. D썞l speciali쏧 rekomendacij쏧 pasitarkite su gydytoju.

슢SP쉳JIMAS
N썞쏃썊ios moterys niekada netur썞t쏧 d썞ti
juosmenin썞s saugos dir쏹o dalies ant
pilvo, kur yra vaisius, ar vir쏃 pilvo, nes
eismo 쎊vykio metu dir쏹as gali vaisi쏧
su쏹aloti.
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Saugos dir쏹ai

Su쏹eisti asmenys

Saugos dir쏹쏧 prie쏹i쏦ra

Ve쏹am썀 su쏹eist썀 쏹mog쏧 reikia prisegti
saugos dir쏹u. Jei b쏦tina, tur썞tum썞te
susisiekti su gydytoju d썞l rekomendacij쏧.

Saugos dir쏹쏧 negalima ardyti ir keisti j쏧
konstrukcijos. Be to, reikia saugoti, kad
saugos dir쏹쏧 ir j쏧 metalini쏧 detali쏧 nepa쏹eist쏧 s썞dyni쏧 ar dur쏧 vyriai ar kitokia
mechanin썞 j썞ga.

Vienam 쏹mogui – vienas saugos
dir쏹as
Negalima dviem 쏹mon썞ms (쎊skaitant vaikus) prisisegti vienu saugos dir쏹u. Avarijos metu tai gali sukelti dar didesnius
su쏹alojimus.

Va쏹iuodami negul썞kite
Norint suma쏹inti su쏹alojim쏧 rizik썀 eismo
쎊vyki쏧 metu ir u쏹tikrinti did쏹iausi썀 saugos sistemos veikim썀, judant automobiliui visi keleiviai tur썞t쏧 s썞d썞ti, o priekin썞s
s썞dyn썞s tur썞t쏧 b쏦ti vertikalioje pad썞tyje.
Saugos dir쏹as neu쏹tikrins tinkamos
apsaugos, jei asmuo guli ant galin썞s
s썞dyn썞s arba jei priekin썞 s썞dyn썞 yra
atlo쏃ta.

슢SP쉳JIMAS
Jei va쏹iuojama smarkiai atlo쏃toje s썞dyn썞je, susid쏦rimo atveju arba staigiai
stabdant did썞ja sunki쏧 ar net mirtin쏧
su쏹alojim쏧 pavojus. Nuleidus s썞dyn썞s
atlo쏃썀, j쏦s쏧 s썞d썞jimo vietos apsaugos
sistemos (saugos dir쏹ai ir (arba) saugos
pagalv썞s) neb썞ra efektyvios. Saugos dir쏹as turi b쏦ti priglud썢s prie j쏦s쏧 klub쏧 ir
kr쏦tin썞s, kad tinkamai veikt쏧. Kuo labiau
atlo쏃ta s썞dyn썞, tuo didesn썞 galimyb썞,
kad keleivio klubai nuslys po saugos
dir쏹o juosmens dalimi ir sukels rimt쏧
vidini쏧 su쏹alojim쏧 arba peties dir쏹as
su쏹alos keleivio kakl썀. Vairuotojas ir
keleiviai savo vietose turi visada s썞d썞ti
tinkamai atsir썞m썢, prisiseg썢, o atlo쏃as
turi b쏦ti nustatytas vertikaliai.
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슢SP쉳JIMAS
僅 Gr썀쏹indami galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊
vertikali썀 pad썞t쎊 po to, kai jis buvo
atlenktas, stenkit썞s nepa쏹eisti saugos
dir쏹쏧 ar sagties. Saugokite, kad saugos dir쏹as ar sagtis neprisispaust쏧
galin썞je s썞dyn썞je. Jei pa쏹eid쏹iamas
kuris nors saugos dir쏹as ar sagtis,
saugos dir쏹ai tampa ne tokie stipr쏦s ir
susid쏦rimo ar staigaus sustojimo
atveju gali nesuveikti ir sukelti sunk쏧
su쏹alojim썀. Jei saugos dir쏹ai ar sagtys
pa쏹eid쏹iami, nedelsdami juos pakeiskite.
僅 Saul썞tu oru u쏹darytame automobilyje
saugos dir쏹ai gali 쎊kaisti. Jie gali nudeginti k쏦dikius ir ma쏹us vaikus.

Reguliarus tikrinimas
Rekomenduojama visus saugos dir쏹us
reguliariai tikrinti, ar jie nesusid썞v썞j썢 ir
nepa쏹eisti. Visas pa쏹eistas dalis reikia
kuo skubiau pakeisti.

Nei쏃purvinkite ir nesu쏃lapinkite
saugos dir쏹쏧
Jei dir쏹ai i쏃sipurvina, juos galima nuvalyti muilo tirpalu ir 쏃iltu vandeniu.
Nenaudokite balikli쏧, da쏹ikli쏧, stipri쏧
valikli쏧 ar 쏃vei썊iam쏧j쏧 priemoni쏧, nes jos
gali pa쏹eisti dir쏹o med쏹iag썀.

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Vaiko apsaugos sistema (CRS)

Kada reikia keisti saugos dir쏹us

Vaiko apsaugos sistema (CRS)

Automobiliui patekus 쎊 avarij썀, reikia
pakeisti vis썀 saugos dir쏹o mechanizm썀
ar mechanizmus. Dir쏹us reikia pakeisti,
net jei pa쏹eidim쏧 nesimato. Tokiu atveju
sistema turi b쏦ti pakeista profesionaliose
dirbtuv썞se. Kia rekomenduoja pasitarti
su 쎊galiotuoju Kia atstovu / remonto partneriu.

M쏦s쏧 rekomendacija: vaikai
visada s썞di gale
K쏦dikiai ir ma쏹esni vaikai turi b쏦ti prisegti dir쏹ais atitinkamoje atgal ar pirmyn
atgr썢쏹toje CRS, kuri prie쏃 tai tinkamai
pritvirtinama prie automobilio s썞dyn썞s.
Perskaitykite ir vadovaukit썞s vaiko
apsaugos priemon썞s gamintojo nurodymais d썞l jos tvirtinimo ir naudojimo.
Vaikai iki 13 met쏧 am쏹iaus visada turi
s썞d썞ti ant galini쏧 s썞dyni쏧 ir b쏦ti apsaugoti tinkamomis priemon썞mis, kad 쎊vykus avarijai, staigiai stabdant ar
manevruojant kilt쏧 kuo ma쏹esnis su쏹alojim쏧 pavojus.
Remiantis avarij쏧 statistika, vaikai yra
saugesni, kai va쏹iuoja tinkamai prisegti
ant galin썞s, o ne ant priekin썞s s썞dyn썞s.
Vaikai, kuriems vaiko apsaugos sistema
jau per ma쏹a, turi prisisegti saugos dir쏹ais.
Daugelyje 쏃ali쏧 taikomi reglamentai, reikalaujantys, kad keliaujantys vaikai naudot쏧 patvirtintas vaik쏧 apsaugos
sistemas.
Teis썞s aktai, reglamentuojantys am쏹iaus
arba 쏦gio / svorio apribojimus d썞l saugos dir쏹쏧 vietoj vaik쏧 apsaugos sistemos
naudojimo, 쎊vairiose 쏃alyse skiriasi, tod썞l
tur썞tum썞te i쏃siai쏃kinti konkre썊ius savo
쏃alies ar 쏃alies, kurioje keliaujate, reikalavimus.
Vaiko apsaugos sistemos turi b쏦ti tinkamai pritvirtintos prie automobilio s썞dyni쏧. Visada naudokite j쏦s쏧 쏃alies
reikalavimus atitinkan썊i썀 vaiko apsaugos sistem썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Visada tinkamai prisekite vaikus automobilyje. Bet kokio am쏹iaus vaikai
b쏦na saugesni va쏹iuodami ant galin썞s
4
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僅

僅
僅

僅

s썞dyn썞s. Niekada netvirtinkite 쎊 priek쎊
atgr썢쏹tos vaiko apsaugos sistemos
priekyje s썞din썊io keleivio vietoje,
nebent tos s썞dyn썞s saugos pagalv썞
i쏃jungta.
Tvirtindami ir naudodami vaiko
apsaugos priemon썢, visada vadovaukit썞s gamintojo nurodymais.
Visada tinkamai prisekite dir쏹ais savo
vaik썀 vaiko apsaugos priemon썞je.
Nenaudokite k쏦dikio krep쏃io ar vaiko
s썞dyn썞s, kuri u쏹kabinama ant s썞dyn썞s atlo쏃o, nes per eismo 쎊vyk쎊 ji gali
tinkamai neapsaugoti.
Po 쎊vykio sistema turi b쏦ti patikrinta
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

Vaiko apsaugos sistemos (CRS)
pasirinkimas

僅 Rinkit썞s j쏦s쏧 vaiko 쏦g쎊 ir svor쎊 atitinkan썊i썀 vaiko apsaugos priemon썢.
Paprastai tokia informacija privalomai pateikiama etiket썞je ar naudojimo
instrukcijose.
僅 Rinkit썞s vaiko apsaugos priemon썢,
kuri tinka atitinkamai j쏦s쏧 naudojamo
automobilio s썞dynei. Vaiko apsaugos
sistem쏧 tinkamum썀 automobilio s썞dyn썞ms 쏹r. "Dir쏹ais tvirtinam쏧 ir ISOFIX
vaiko apsaugos sistem쏧 s썞d썞jimo
pad썞썊i쏧 tinkamumas pagal JT reglamentavim썀 (informacija, skirta automobilio naudotojams ir CRS
gamintojams)" puslapyje 4-27.
僅 Perskaitykite ir laikykit썞s vaiko apsaugos priemon썞s gamintojo pateikiam쏧
tvirtinimo ir naudojimo nurodym쏧.

Vaiko apsaugos sistem쏧 tipai
슢 priek쎊 / atgal atgr썢쏹ta vaiko
apsaugos sistema

Veikimas
僅 Rinkit썞s j쏦s쏧 vaiko 쏦g쎊 ir svor쎊 atitinkan썊i썀 vaiko apsaugos priemon썢.
Paprastai tokia informacija privalomai pateikiama etiket썞je ar naudojimo
instrukcijose.
僅 Rinkit썞s vaiko apsaugos priemon썢,
kuri tinka atitinkamai j쏦s쏧 naudojamo
automobilio s썞dynei.

INFORMACIJA
僅 Patikrinkite, ar vaiko apsaugos priemon썞 yra su etikete, patvirtinan썊ia jos
atitikt쎊 atitinkamiems j쏦s쏧 쏃alies saugos reikalavimams. Galima naudoti tik
pagal JT EEK taisykli쏧 Nr. 44 ir 129,
taip pat kitus atitinkamus reikalavimus patvirtint썀 vaiko apsaugos sistem썀.
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Atgal atgr썢쏹toje vaiko apsaugos sistemoje u쏹tikrinama, kad prisegto vaiko
nugara remt쏧si 쎊 s썞dim썀j쎊 pavir쏃i쏧. Dir쏹쏧
sistema prilaiko vaik썀 vietoje, eismo 쎊vykio atveju i쏃laiko j쎊 apsaugos sistemoje ir
suma쏹ina jo gle쏹nam kaklui ir stuburo
smegenims tenkan썊i썀 apkrov썀.
Visi vaikai iki vien쏧 met쏧 turi b쏦ti ve쏹ami
atgal atgr썢쏹tose vaiko apsaugos sistemose. Naudojamos 쎊vairios atgal atgr썢쏹tos vaiko apsaugos sistemos: k쏦dikiams
skirtos sistemos turi b쏦ti tvirtinamos tik
atgr썢쏹tos atgal. Kei썊iamose ir 3-j쏧 1-ame

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

naudojimo vaiko apsaugos sistemose
atgal atgr썢쏹toje pad썞tyje paprastai taikomos didesn썞s 쏦gio ir svorio ribos, kad
ir vyresnio am쏹iaus vaik썀 gal썞tum썞te
ve쏹ti atgal atgr썢쏹toje sistemoje.
Naudokite atgal atgr썢쏹tas vaiko apsaugos sistemas tol, kol vaiko 쏦gis ir svoris
atitiks vaiko apsaugos sistemos gamintojo nustatytas ribas.
슢 priek쎊 atgr썢쏹toje vaiko apsaugos sistemoje vaiko k쏦nas prilaikomas sistemos
dir쏹ais. Naudokite 쎊 priek쎊 atgr썢쏹tas vaiko
apsaugos sistemas su dir쏹ais tol, kol
vaiko 쏦gis ir svoris atitiks vaiko apsaugos sistemos gamintojo leistinas maksimalias ribas.
Kai vaikas jau yra per didelis s썞d썞ti 쎊
priek쎊 atgr썢쏹toje vaiko apsaugos priemon썞je, j쎊 galima sodinti ant s썞dyn썞s
paauk쏃tinimo.

S썞dyni쏧 paauk쏃tinimai
S썞dyn썞s paauk쏃tinimas yra apsaugos
priemon썞, skirta geriau prisitaikyti prie
automobilio saugos dir쏹쏧 sistemos. Su
s썞dyni쏧 paauk쏃tinimu saugos dir쏹as
gerai priglunda prie vaiko k쏦no stambesni쏧 dali쏧. Sodinkite vaikus ant s썞dyn썞s paauk쏃tinimo tol, kol jie bus
pakankamai dideli, kad juos b쏦t쏧 galima
tinkamai prisegti saugos dir쏹u.
Kad saugos dir쏹as gerai priglust쏧, dir쏹o
juosmens dalis turi b쏦ti ant vaiko 쏃laun쏧,
o ne ant pilvo. Peties dir쏹as tur썞t쏧 patogiai priglusti prie vaiko peties ir kr쏦tin썞s,
o ne kaklo ir veido. Vaikai iki 13 met쏧
am쏹iaus visada turi s썞d썞ti ant galini쏧
s썞dyni쏧 ir b쏦ti apsaugoti tinkamomis
priemon썞mis, kad 쎊vykus avarijai, staigiai
stabdant ar manevruojant kilt쏧 kuo
ma쏹esnis su쏹alojim쏧 pavojus.

Vaiko apsaugos sistema (CRS)

Vaiko apsaugos sistemos (CRS)
tvirtinimas
Veikimas
僅 Tinkamai pritvirtinkite vaiko apsaugos
sistem썀 automobilyje.
僅 Patikrinkite, ar vaiko apsaugos sistema gerai pritvirtinta.
僅 Prisekite vaik썀 vaiko apsaugos sistemoje.

슢SP쉳JIMAS
僅 Prie쏃 tvirtindami vaiko apsaugos sistem썀 visada perskaitykite jos gamintojo pateiktas instrukcijas ir j쏧
laikykit썞s. Nepaisant pateikt쏧 쎊sp썞jim쏧
ir nesilaikant instrukcij쏧, padid썞ja sunki쏧 ar net mirtin쏧 su쏹alojim쏧 쎊vykus
avarijai rizika.
僅 Jei automobilio galvos atrama trukdo
tinkamai pritvirtinti vaiko apsaugos
sistem썀, reikia sureguliuoti atitinkamos s썞dyn썞s galvos atram썀 arba i쏃
viso j썀 nuimti.

D쉳MESIO
Vaiko apsaugos priemon썞 u쏹darytame
automobilyje gali labai 쎊kaisti. Siekiant
i쏃vengti nudegim쏧, prie쏃 sodindami savo
vaik썀 쎊 k썞dut썢 patikrinkite s썞dim썀j쎊
pavir쏃i쏧 ir sagtis.
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싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Vaikams skirti ISOFIX laikikliai s썞dyn썞je ir vir쏃utinio dir쏹o
tvirtinimo 쎊taisas (ISOFIX tvirtinimo sistema)

Vaikams skirti ISOFIX laikikliai
s썞dyn썞je ir vir쏃utinio dir쏹o
tvirtinimo 쎊taisas (ISOFIX tvirtinimo sistema)
ISOFIX tvirtinimo 쎊taisai yra metaliniai
strypai automobilio s썞dyn썞je. Kiekvienoje s썞dyn썞je su ISOFIX sistema yra du
apatiniai tvirtinimo 쎊taisai, 쎊 kuriuos 쎊siki쏃a vaiko apsaugos sistemos apatiniai
tvirtinimo elementai.

쏃onini쏧 s썞dyni쏧 tvirtinimo 쎊taisais, 쏃iuos
쎊taisus galite sugadinti.

Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas naudojant ISOFIX tvirtinimo
쎊taisus
Veikimas
僅 Patraukite saugos dir쏹o sagt쎊 nuo ISOFIX tvirtinimo 쎊tais쏧.
僅 Patraukite kitus daiktus nuo tvirtinimo
쎊tais쏧.
僅 Pad썞kite vaiko apsaugos sistem썀 ant
automobilio s썞dyn썞s, tada pritvirtinkite sistem썀 prie ISOFIX tvirtinimo
쎊tais쏧 pagal sistemos gamintojo nurodymus.

슢SP쉳JIMAS

OCV031099L_3

1 ISOFIX tvirtinimo vietos indikatorius
2 ISOFIX tvirtinimo 쎊taisas
ISOFIX tvirtinimo 쎊taisai 쎊rengti galin썞se
kra쏃tin썞se s썞dyn썞se kair썞je ir de쏃in썞je
pus썞se.

OCV031026L

슢SP쉳JIMAS
Nebandykite pritvirtinti vaiko apsaugos
sistemos ant vidurin썞s s썞dyn썞s prie ISOFIX tvirtinimo 쎊tais쏧. 싩iai s썞dynei n썞ra
numatyti ISOFIX apatiniai tvirtinimo 쎊taisai. Jeigu vaiko apsaugos sistem썀 galin썞je vidurin썞je s썞dyn썞je tvirtinsite

4
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Naudodami ISOFIX sistem썀, imkit썞s
toki쏧 atsargumo priemoni쏧:
僅 Perskaitykite su j쏦s쏧 vaiko apsaugos
sistema pateiktas montavimo instrukcijas ir j쏧 laikykit썞s.
僅 Siekiant apsisaugoti, kad vaikas nepasiekt쏧 ne쎊traukt쏧 saugos dir쏹쏧, prisekite visus nenaudojamus galini쏧
s썞dyni쏧 saugos dir쏹us ir 쎊traukite saugos dir쏹o juost썀 u쏹 vaiko. Vaikas gali
pasismaugti, jei peties dir쏹as susisuka
aplink vaiko kakl썀, o saugos dir쏹as 쎊sitempia.
僅 NIEKADA prie vieno tvirtinimo 쎊taiso
netvirtinkite daugiau nei vienos vaiko
apsaugos priemon썞s. Tvirtinimo 쎊taisas gali atsipalaiduoti ar sul쏦쏹ti.
僅 Po eismo 쎊vykio visada patikrinkite
automobilio ISOFIX (i dyd쏹io) savo
automobilio atstovo dirbtuv썞se. Per
eismo 쎊vyk쎊 ISOFIX sistema gali b쏦ti
pa쏹eista ir tinkamai nepritvirtinti vaiko
apsaugos priemon썞s.

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Vaikams skirti ISOFIX laikikliai s썞dyn썞je ir vir쏃utinio dir쏹o
tvirtinimo 쎊taisas (ISOFIX tvirtinimo sistema)

Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas naudojant vir쏃utinio dir쏹o
tvirtinimo 쎊taisus
A tipas

OCV031027L_2

B tipas

슢SP쉳JIMAS
Tvirtindami vir쏃utin쎊 dir쏹썀 imkit썞s toki쏧
atsargumo priemoni쏧:
僅 Perskaitykite su j쏦s쏧 vaiko apsaugos
sistema pateiktas montavimo instrukcijas ir j쏧 laikykit썞s.
僅 NIEKADA prie vieno ISOFIX vir쏃utinio
dir쏹o tvirtinimo 쎊taiso netvirtinkite
daugiau nei vienos vaiko apsaugos
priemon썞s. Tvirtinimo 쎊taisas gali atsilaisvinti ar sul쏦쏹ti.
僅 Vir쏃utinio dir쏹o netvirtinkite niekur
daugiau, kaip tik prie atitinkamo ISOFIX vir쏃utinio dir쏹o tvirtinimo 쎊taiso.
Kitur pritvirtintas jis gali tinkamai
neveikti.
僅 Vaiko apsaugos priemon썞s tvirtinimo
쎊taisai gali atlaikyti tik toki썀 apkrov썀,
koki썀 sukelia tinkamai pritvirtinta
vaiko apsaugos priemon썞. Prie j쏧
jokiu b쏦du negalima segti suaugusi쏧
keleivi쏧 saugos dir쏹쏧 arba automobilyje tvirtinti kitoki쏧 daikt쏧 ar 쎊rangos.

Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas juosmens ir peties saugos
dir쏹u
OCV031028L_2

Veikimas
僅 I쏃tempkite vaiko apsaugos sistemos
vir쏃utin쎊 dir쏹썀 per s썞dyn썞s atlo쏃o
vir쏃쏧.
僅 U쏹kabinkite vir쏃utin쎊 dir쏹썀 u쏹 tvirtinimo 쎊taiso.
僅 슢tempkite vir쏃utin쎊 dir쏹썀 laikydamiesi
vaiko apsaugos sistemos gamintojo
pateikt쏧 instrukcij쏧.

OCV031029L_2

Veikimas
僅 Pad썞kite vaiko apsaugos sistem썀 ant
galin썞s s썞dyn썞s ir perki쏃kite juosmens
ir peties dir쏹썀 aplink arba per apsaugos sistem썀.
僅 U쏹fiksuokite juosmens ir peties dir쏹o
lie쏹uv썞l쎊 sagtyje.
4
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싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Vaikams skirti ISOFIX laikikliai s썞dyn썞je ir vir쏃utinio dir쏹o
tvirtinimo 쎊taisas (ISOFIX tvirtinimo sistema)

僅 Dir쏹썀 kiek 쎊manoma 쎊tempkite, spausdami vaiko apsaugos sistema 쏹emyn
ir tuo pat metu 쎊traukdami peties dir쏹썀
atgal 쎊 쎊traukimo 쎊tais썀.
僅 Pastumkite ir patraukite vaiko apsaugos priemon썢, kad 쎊sitikintum썞te, jog
saugos dir쏹as tvirtai laiko j썀 vietoje.
僅 Jei j쏦s쏧 vaiko apsaugos sistemos
gamintojas rekomenduoja naudoti vir쏃utin쎊 dir쏹썀 su juosmens ir pe썊i쏧 dir쏹u,
쏹r. 쏃iame skyriuje pateikt썀 informacij썀
apie vaiko apsaugos sistemos tvirtinim썀 naudojant vir쏃utinio dir쏹o tvirtinimo 쎊taisus.
僅 Nor썞dami vaiko apsaugos priemon썢
nuimti, paspauskite sagties atsegimo
mygtuk썀 ir i쏃traukite juosmens ir
peties dir쏹썀 i쏃 vaiko apsaugos sistemos씱 palaukite, kol saugos dir쏹as
visi쏃kai 쎊sitrauks.
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싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Vaikams skirti ISOFIX laikikliai s썞dyn썞je ir vir쏃utinio dir쏹o
tvirtinimo 쎊taisas (ISOFIX tvirtinimo sistema)

Dir쏹ais tvirtinam쏧 ir ISOFIX vaiko apsaugos sistem쏧 s썞d썞jimo pad썞썊i쏧
tinkamumas pagal JT reglamentavim썀 (informacija, skirta automobilio
naudotojams ir CRS gamintojams)
僅
僅
僅
僅

Taip: tinka nurodytai CRS kategorijai tvirtinti
Ne: netinka nurodytai CRS kategorijai tvirtinti
씮-“: Netaikytina
Lentel썞 skirta automobiliui su kair썞je pus썞je esan썊iu vairu (LHD). Lentel썞 galioja automobiliui su de쏃in썞je pus썞je esan썊iu vairu
(RHD), i쏃skyrus priekin썢 keleivio s썞dyn썢. RHD automobilio priekinei keleivio s썞dynei naudokite 3 s썞d썞jimo vietos informacij썀.
F: Atgr썢쏹ta 쎊 priek쎊 (F)
R: Atgr썢쏹ta atgal (R)
S썞d썞jimo vietos
3
CRS kategorijos

Universali dir쏹ais tvirtinama CRS

1

2

Saugos
pagalv썞
ON

Saugos
pagalv썞
I쏃jungta

4

5

6

-

-

Ne

Taip*1
(F, R)

Taip
(F, R)

Taip*2
(F, R)

Taip
(F, R)

i dyd쏹io CRS

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R1, R2

-

-

Ne

Ne

Taip

Ne

Taip

Ve쏹im썞lis
(ISOFIX 쏃onu atgr썢쏹ta
CRS)

ISOFIX CRF:
L1, L2

-

-

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ISOFIX k쏦diki쏧* CRS
(*: ISOFIX k쏦diki쏧 CRS)

ISOFIX CRF:
R1

-

-

Ne

Ne

Taip
(R)

Ne

Taip
(R)

ISOFIX ma쏹yli쏧 CRS –
ma쏹a

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R2, R2X

-

-

Ne

Ne

Taip
(F, R)

Ne

Taip
(F, R)

ISOFIX ma쏹yli쏧 CRS –
didel썞*
(*: ne s썞dyni쏧 paauk쏃tinimai)

ISOFIX CRF:
F3, R3

-

-

Ne

Ne

S썞dyn썞s paauk쏃tinimas – ISO CRF:
ma쏹esnio plo썊io
B2

-

-

Ne

Ne

Taip*4

Ne

Taip*4

S썞dyn썞s paauk쏃tinimas – ISO CRF:
viso plo썊io
B3

-

-

Ne

Ne

Taip*4

Ne

Taip*4

Taip

Ne

(F, R*3)

Taip
(F, R*3)

* 1. Priekinio keleivio s썞dyn썞s auk쏃t쎊 reikia nustatyti 쎊 auk쏃썊iausi썀 pad썞t쎊 (s썞dyn썞s Nr.
3).
* 2. S썞d썞jimo vieta (Nr. 5) netinka vaiko apsaugos sistemai su atramine koja tvirtinti.
* 3. Tvirtinti ISOFIX atgal atgr썢쏹tas dideles CRS, skirtas ma쏹yliams
- Vairuotojo s썞dyn썞: paslinkite s썞dyn썢 쎊 vidurin썢 pad썞t쎊 (s썞dyn썞s Nr. 1).
- Priekinio keleivio s썞dyn썞: paslinkite s썞dyn썢 쎊 vidurin썢 pad썞t쎊 (s썞dyn썞s Nr. 3).
* 4. Jei automobilio galvos atrama neleid쏹ia tinkamai 쎊rengti CRS, s썞dimos vietos galvos atram썀 reikia pareguliuoti arba visi쏃kai i쏃imti.
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싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Vaikams skirti ISOFIX laikikliai s썞dyn썞je ir vir쏃utinio dir쏹o
tvirtinimo 쎊taisas (ISOFIX tvirtinimo sistema)

S썞dyn썞s numeris ir s썞dyn썞s vieta automobilyje
1

Priekin썞 kair썞

2

Priekin썞 vidurin썞

3

Priekin썞 de쏃in썞

4

2 eil썞s kair썞

5

2 eil썞s vidurin썞

6

2 eil썞s de쏃in썞

OCV031030L

* Niekada netvirtinkite 쎊 priek쎊 atgr썢쏹tos vaiko apsaugos sistemos priekyje s썞din썊io
keleivio vietoje, nebent tos s썞dyn썞s saugos pagalv썞 i쏃jungta.
* Informacijos apie pusiau universalias arba konkre썊iam automobiliui skirtas CRS
(ISOFIX arba dir쏹ais tvirtinam썀 CRS) ie쏃kokite CRS vadove pateiktame automobili쏧
s썀ra쏃e.

Automobiliams rekomenduojamos CRS pagal JTO reglamentus
Svorio grup썞

Pavadinimas

Gamintojas

Tvirtinimo tipas

ECE-R44
Patvirtinimo Nr.

40–83 cm

BABY-SAFE 3 iSIZE CRS su FLEX
BASE i-SENSE

씮Britax R쎨mer“

ISOFIX su koj쏧 atrama (nukreipta galu)

E1*129R03/04*0060

76–105 cm

TRIFIX2 i-SIZE

씮Britax R쎨mer“

ISOFIX ir vir쏃utinis dir쏹as

E1*129R02/06*001
E1*129R03/04*0061
ECE R44/04-E240000256

100–150 cm

KidFix i-SIZE

씮Britax R쎨mer“

ISOFIX ir saugos dir쏹as, naudojant CRS juosmens dir쏹o kreiptuv썀

III grup썞

씮Viaggio 2-3 shuttle“

씮Peg Perego“

ISOFIX ir automobilio dir쏹as

CRS gamintojo informacija
씮Britax R쎨mer“: www.britax.com
씮Peg Perego“: www.pegperego.com
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싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema
Vairas kair썞je pus썞je

4

OCV031031L

* Priklausomai nuo pasirinkt쏧 variant쏧 ir regiono, faktin썞s funkcijos neb쏦tinai gali b쏦ti
prieinamos j쏦s쏧 automobilyje.
1 Keleivio priekin썞 saugos pagalv썞
2 Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞
3 싩onin썞 saugos pagalv썞
4 U쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞
5 Priekin썞 centrin썞 쏃onin썞 saugos pagalv썞

4
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싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

Vairas de쏃in썞je pus썞je

OCV031031R

* Priklausomai nuo pasirinkt쏧 variant쏧 ir regiono, faktin썞s funkcijos neb쏦tinai gali b쏦ti
prieinamos j쏦s쏧 automobilyje.
1 Keleivio priekin썞 saugos pagalv썞
2 Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞
3 싩onin썞 saugos pagalv썞
4 U쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞
5 Priekin썞 centrin썞 쏃onin썞 saugos pagalv썞

4
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싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Kaip veikia saugos pagalvi쏧 sistema?
僅 Oro saugos pagalv썞s aktyvinamos
(esant reikalui i쏃siskleid쏹ia) tik tada,
kai EV mygtukas yra pad썞tyje ON; jos
gali b쏦ti aktyvintos ma쏹daug per 3
minutes po automobilio i쏃jungimo.
僅 Saugos pagalv썞s akimirksniu i쏃siskleid쏹ia stipraus sm쏦gio i쏃 priekio ar 쏃ono
metu (jei yra 쏃onin썞 saugos pagalv썞
ar u쏹uolaidin썞 oro pagalv썞), kad keleiviai b쏦t쏧 apsaugoti nuo sunki쏧 fizini쏧
su쏹alojim쏧.
僅 Paprastai oro pagalvi쏧 i쏃siskleidimas
priklauso nuo sm쏦gio stiprumo, jo
krypties ir pan. Nuo 쏃i쏧 dviej쏧 veiksni쏧
priklauso jutiklio sukuriamas elektroninis pagalv썞s i쏃siskleidimo signalas.
僅 Oro pagalvi쏧 i쏃siskleidimas priklauso
nuo sm쏦gio stiprumo, jo krypties ir
pan. Oro pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia ne
visais avarijos ar susid쏦rimo atvejais.
僅 Priekin썞s saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia ir subli쏦k쏃ta i쏃 karto. J쏦s prakti쏃kai nesp썞site pamatyti per eismo 쎊vyk쎊
i쏃siskleid쏹ian썊i쏧 saugos pagalvi쏧.
Didesn썞 tikimyb썞, kad po sm쏦gio j쏦s
tiesiog pamatysite i쏃 savo vietos
nukarusias subliu쏃kusias saugos
pagalves.
僅 Kad suteikt쏧 apsaug썀, saugos pagalv썞s rimto susid쏦rimo metu turi i쏃siskleisti greitai. Saugos pagalv썞
i쏃siskleid쏹ia labai greitai, per itin
trump썀 laik썀, – kai 쎊vyksta susid쏦rimas, saugos pagalv썞 turi atsidurti tarp
keleivio ir automobilio konstrukcinio
elemento grei썊iau, nei keleivis 쎊 j쎊 atsitrenks. 싩is i쏃siskleidimo greitis suma쏹ina sunkaus ar mirtino su쏹alojimo
pavoj쏧 rimto susid쏦rimo metu, tod썞l
jis yra b쏦tina saugos pagalv썞s veikimo mechanizmo dalis.
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僅 Ta썊iau i쏃siskleid쏹ianti saugos pagalv썞
gali ir su쏹aloti – nubrozdinti veid썀,
sutrenkti mink쏃tuosius audinius ar
sulau쏹yti kaulus, nes d썞l didelio prip쏦timo grei썊io oro pagalv썞s skleid쏹iasi
didele j썞ga.
僅 Kai kuriais atvejais saugos pagalv썞
ties vairu gali ir mirtinai su쏹aloti, ypa썊
jei automobilio keleivis s썞di labai arti
vairo.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei automobilyje yra saugos pagalv썞s, j쏦s ir j쏦s쏧 keleiviai visada privalote b쏦ti prisiseg썢 saugos dir쏹ais, taip
suma쏹indami rimto su쏹alojimo rizik썀
susid쏦rimo ar apsivertimo atveju.
僅 SRS ir 쎊tempikli쏧 sud썞tyje yra degi쏧
chemikal쏧. Jei automobilis utilizuojamas nei쏃imant SRS ir 쎊tempikli쏧, gali
kilti gaisras. Prie쏃 utilizuodami automobil쎊, susisiekite su profesionaliomis
dirbtuv썞mis. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.
僅 Saugokite SRS ir laidus nuo vandens
ar bet koki쏧 skys썊i쏧. Jei SRS detal썞s
neveikia d썞l kontakto su vandeniu ar
skys썊iais, gali kilti gaisro ar rimto
su쏹alojimo rizika.
僅 Nor썞damas i쏃vengti rimt쏧 su쏹alojim쏧
ar mirties d썞l susid쏦rimo metu i쏃siskleid쏹ian썊ios saugos pagalv썞s, vairuotojas turi s썞d썞ti kuo toliau nuo ties
vairu esan썊ios saugos pagalv썞s. Priekyje esantys keleiviai visada turi kuo
쎊manoma toliau nustumti savo
s썞dyn썢.
僅 Susid쏦rimo metu saugos pagalv썞 i쏃siskleid쏹ia akimirksniu, tod썞l netinkamoje pad썞tyje esantys keleiviai gali
b쏦ti su쏹aloti d썞l saugos pagalv썞s pl썞timosi j썞gos.
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僅 D썞l saugos pagalvi쏧 skleidimosi gali
atsirasti veido ar k쏦no nubrozdinim쏧,
d쏦쏹tan썊io stiklo sukelt쏧 su쏹alojim쏧 ar
nudegim쏧.

PASTABA
jeigu yra apsivertimo jutiklis
Be to, saugos pagalv썞s akimirksniu i쏃siskleid쏹ia automobiliui ver썊iantis (jei yra
쏃onin썞 saugos pagalv썞 ar u쏹uolaid썞l썞s),
kad pad썞t쏧 apsaugoti automobilio keleivius nuo sunki쏧 fizini쏧 su쏹alojim쏧.

Triuk쏃mas ir d쏦mai
I쏃siskleisdamos oro saugos pagalv썞s
sukelia didel쎊 triuk쏃m썀, o automobilio
salone pasklinda d쏦mai ir smulk쏦s milteliai. Taip atsitinka d썞l to, kad u쏹sidega
saugos pagalv썞s prip쏦timo 쎊taisas, ir tai
yra normalu. I쏃siskleidus saugos pagalvei gali b쏦ti sunku kv썞puoti d썞l saugos
pagalv썞s ir saugos dir쏹o spaudimo 쎊 kr쏦tin썢, taip pat d썞l pasklidusi쏧 d쏦m쏧 ir milteli쏧.
Po avarijos kuo grei썊iau atidarykite
automobilio duris ir (arba) langus, kad
i쏃sisklaidyt쏧 pasklid썢 d쏦mai bei milteliai ir b쏦t쏧 i쏃vengta ilgesnio j쏧 poveikio.
Nors d쏦mai ir milteliai n썞ra nuodingi, jie
gali sudirginti od썀 (akis, nosiarykl썢 ir
pan.). Jeigu taip atsitinka, nedelsdami
nuplaukite 쏃altu vandeniu ir kreipkit썞s 쎊
gydytoj썀, jei simptomai i쏃lieka.
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karto i쏃siskleidus saugos pagalvei
nelieskite jos 쎊montavimo vietos vidini쏧 dali쏧.
僅 Netvirtinkite ir ned썞kite joki쏧 pried쏧
prie saugos pagalvi쏧 i쏃siskleidimo
viet쏧, pavyzd쏹iui, prie prietais쏧 skydelio, lang쏧, statrams썊i쏧 ir stogo skersini쏧.

Saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jimas ir indikatorius
Saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞
Veikimo s썀lygos
僅 Kai automobilis va쏹iuoja
- Saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 dega ma쏹daug 3–6 sekundes
ir u쏹g썢sta.

Sutrikimas
僅 Kai automobilis va쏹iuoja, saugos
pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 trumpai
ne쎊sijungia.
僅 Pra썞jus ma쏹daug 3–6 sekund썞ms,
saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞
tebe쏃vie썊ia.
僅 Saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞
u쏹sidega automobiliui va쏹iuojant.

Keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s 쎊jungimo / i쏃jungimo mygtukas (jeigu yra)

슢SP쉳JIMAS
僅 I쏃siskleidus saugos pagalvei, su saugos pagalve susijusios detal썞s vaire ir
(arba) prietais쏧 skydelyje, ir (arba)
abiejose stogo skersini쏧 pus썞se vir쏃
priekini쏧 ir galini쏧 dureli쏧 labai 쎊kaista.
Nor썞dami i쏃vengti susi쏹alojimo, i쏃
4
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Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

Neveikimo s썀lygos
僅 Kai automobilis 쎊jungiamas ma쏹daug
per 3 minutes, kai buvo i쏃jungtas
- Priekin썞s saugos pagalv썞s 쎊jungimo
/ i쏃jungimo indikatorius ne쏃vie썊ia.
OCV031034L

Veikimas
僅 슢ki쏃kite valdymo raktel쎊 쎊 keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s 쎊jungimo /
i쏃jungimo jungikl쎊.
僅 Pasuk썢 raktel쎊 쎊junkite arba i쏃junkite
keleivio priekin썢 saugos pagalv썢.
- Kai ant priekinio keleivio s썞dyn썞s
pritvirtinta vaiko apsaugos sistema.
- Kai s썞dyn썞 n썞ra u쏹imta.

Priekinio keleivio saugos pagalv썞s 쎊jungimo / i쏃jungimo indikatorius

OCV031033L_2

Veikimo s썀lygos
僅 슢jungus automobil쎊
- Apie 4 sekundes 쏃vie썊ia priekinio
keleivio saugos pagalv썞s 쎊jungimo /
i쏃jungimo indikatorius.
僅 Kai keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
쎊jungimo / i쏃jungimo jungiklis nustatomas 쎊 쎊jungimo / i쏃jungimo pad썞t쎊
- 싩vie썊ia priekinio keleivio saugos
pagalv썞s 쎊jungimo / i쏃jungimo indikatorius.

슢SP쉳JIMAS
僅 Keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO mygtuk썀
galima pasukti naudojant pana쏃쏧
kiet썀 쎊rank쎊. Visada patikrinkite priekin썞s saugos pagalv썞s 쎊jungimo / i쏃jungimo jungiklio ir priekinio keleivio
saugos pagalv썞s 쎊jungimo / i쏃jungimo
indikatoriaus b쏦sen썀.
僅 Vairuotojas yra atsakingas u쏹 tinkam썀
keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO mygtuko
pad썞t쎊.
僅 Priekinio keleivio saugos pagalv썢
i쏃junkite tik tada, kai EV mygtukas yra
nustatytas 쎊 pad썞t쎊 OFF, nes kitaip gali
sutrikti SRS valdymo modulio veikimas.
Yra rizika, kad susid쏦rimo metu vairuotojo ir (arba) keleivio, ir (arba)
쏃onin썞 saugos pagalv썞 arba u쏹uolaid썞l썞s nei쏃siskleis ar i쏃siskleis netinkamai.
僅 Niekada netvirtinkite atgal atgr썢쏹tos
vaiko k썞dut썞s priekin썞je keleivio
s썞dyn썞je, nebent keleivio priekin썞
saugos pagalv썞 i쏃jungta. Eismo 쎊vykio
metu i쏃siskleidus saugos pagalv썞ms,
k쏦dikis ar vaikas gali patirti rimt쏧 ar
mirtin쏧 su쏹alojim쏧.
僅 Nors j쏦s쏧 automobilyje yra keleivio
priekin썞s saugos pagalv썞s 슢JUNGIMO
/ I싩JUNGIMO mygtukas, ant keleivio
priekin썞s s썞dyn썞s nemontuokite vaiko
apsaugos sistemos. Vaiko apsaugos
sistem쏧 niekada negalima montuoti
ant priekin썞s s썞dyn썞s. Vaikai, kurie
4
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yra per dideli naudoti vaiko apsaugos
sistemas, visada turi s썞d썞ti galin썞je
s썞dyn썞je, prisiseg썢 peties ir juosmens
saugos dir쏹ais. Kai vaikai pritvirtinami
tinkama apsaugos sistema galin썞je
s썞dyn썞je, avarijos metu u쏹tikrinama
maksimali j쏧 apsauga.
僅 Kai nuimsite vaiko k썞dut썢 nuo keleivio
priekin썞s s썞dyn썞s, 쎊junkite priekin썢
keleivio saugos pagalv썢.
僅 Niekada ned썞kite joki쏧 daikt쏧 쎊 ma쏹as
ertmes prie 쏃onin썞s saugos pagalv썞s
etike썊i쏧 ant automobilio s썞dyni쏧. Saugos pagalvei besiskleid쏹iant, daiktas
gali sutrikdyti skleidim썀si ir su쏹aloti.
僅 Ant (쏃alia) saugos pagalvi쏧 moduli쏧,
esan썊i쏧 ant vairo, prietais쏧 skydelio,
priekinio stiklo ir skydelio vir쏃 d썞tuv썞s
prie쏃ais priekyje s썞dint쎊 keleiv쎊, negalima d썞ti joki쏧 daikt쏧, pvz., saugos
moduli쏧 dangteli쏧, mobiliojo telefono
laikiklio, puodelio laikiklio, kvepal쏧 ar
lipduk쏧. Tokie daiktai gali padaryti
쏹alos, jei automobilis patiria gana stipr쏧 sm쏦g쎊, d썞l kurio i쏃siskleid쏹ia saugos pagalv썞s. Ned썞kite joki쏧 daikt쏧
ant saugos pagalv썞s arba tarp sav썢s
ir saugos pagalv썞s.

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

nustatytas 쎊 pad썞t쎊 OFF ( ). Tokiu
atveju sistema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Jei SRS saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji
lemput썞 mirksi ar ne쏃vie썊ia 쎊jungus
EV mygtuk썀 arba jei 쏃vie썊ia automobiliui va쏹iuojant, sistem썀 reik썞t쏧 patikrinti profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

PASTABA
僅 Kai keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
쎊jungimo / i쏃jungimo jungiklis nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON, keleivio priekin썞 saugos pagalv썞 gali b쏦ti aktyvinta, tod썞l
ant priekinio keleivio s썞dyn썞s negalima tvirtinti vaiko ar k쏦dikio k썞dut썞s.
僅 Kai keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO mygtukas
yra pad썞tyje OFF, keleivio priekin썞
saugos pagalv썞 i쏃jungiama.

SRS detal썞s ir funkcijos

D쉳MESIO
僅 Kai keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
쎊jungimo / i쏃jungimo jungiklis tinkamai
neveikia, prietais쏧 skydelyje u쏹sidega
saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞.
Keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
i쏃jungimo indikatorius ( ) ne쏃vies (쎊sijungs keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s 쎊jungimo indikatorius); priekinio
sm쏦gio metu SRS valdymo modulis
v썞l 쎊jungia keleivio priekin썢 saugos
pagalv썢 ir ji i쏃siskleid쏹ia net tada, jei
keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
쎊jungimo / i쏃jungimo jungiklis yra
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* Priklausomai nuo pasirinkt쏧 variant쏧 ir
regiono, faktin썞s funkcijos neb쏦tinai
gali b쏦ti prieinamos j쏦s쏧 automobilyje.

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

1 Vairuotojo priekin썞s saugos pagalv썞s
modulis
2 Keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
modulis
3 싩onini쏧 saugos pagalvi쏧 moduliai
4 U쏹uolaidini쏧 saugos pagalvi쏧 moduliai
5 슢traukimo 쎊taiso 쎊tempiklio mazgai
6 Saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞
7 Papildomos apsaugos sistemos (SRS)
valdymo modulis (SRSCM) / virtimo
jutiklis
8 Priekinio sm쏦gio jutikliai
9 싩oninio sm쏦gio jutikliai
10 싩oninio sl썞gio jutikliai
11 Keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
쎊jungimo / i쏃jungimo mygtukas
12 Vairuotojo centrin썞s saugos pagalv썞s
modulis

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞 (1)

OCV031036L

Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞 (2)

4
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Vairuotojo priekin썞 saugos pagalv썞 (3)

Veikimo s썀lygos
僅 EV mygtukas yra pad썞tyje ON
- SRS saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji
lemput썞 쏃vie썊ia ma쏹daug 6 sekundes ir u쏹g썢sta.

OCV031038L

Keleivio priekin썞 saugos pagalv썞

슢SP쉳JIMAS
Toliau nurodyti 쎊vykiai rei쏃kia SRS sistemos trikt쎊. Tokiu atveju sistema tur썞t쏧
b쏦ti 쎊vertinta profesionaliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 슢jungus automobil쎊 lemput썞 trumpai
ne쎊sijungia.
僅 Pra썞jus ma쏹daug 6 sekund썞ms, lemput썞 tebedega.
僅 Lemput썞 u쏹sidega automobiliui
va쏹iuojant.
僅 슢jungus automobil쎊 lemput썞 mirksi.

OCV031039L

Saugos pagalvi쏧 moduliai sumontuoti po
dangteliais vairuotojo pus썞je vairo centre ir vairo apa썊ioje bei keleivio pus썞je
ant priekinio skydelio vir쏃 pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s. Kai papildomos apsaugos sistemos
valdymo sistema (SRSCM) nustato, kad
priekinis sm쏦gis yra pakankamai stiprus,
ji automati쏃kai i쏃skleid쏹ia priekines saugos pagalves.
Nuo i쏃siskleid쏹ian썊i쏧 saugos pagalvi쏧
sl썞gio prasiskiria pagalves dengian썊i쏧
dangteli쏧 si쏦l썞s. Dangteliams prasive4

35

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

riant toliau, saugos pagalv썞s visi쏃kai i쏃siskleid쏹ia.
Visi쏃kai i쏃siskleidusi saugos pagalv썞
kartu su tinkamai u쏹segtu saugos dir쏹u
sul썞tina vairuotojo ar keleivio jud썞jim썀 쎊
priek쎊, kartu suma쏹ina galvos ir kr쏦tin썞s
su쏹alojimo pavoj쏧.
I쏃siskleidusi saugos pagalv썞 i쏃 karto
subli쏦k쏃ta, kad vairuotojas gal썞t쏧 matyti,
kas vyksta priekyje, ir vairuoti ar valdyti
kitus automobilio valdymo prietaisus.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nestatykite ir ned썞kite joki쏧 daikt쏧
(g썞rim쏧 laikiklio, CD d썞klo, lipduk쏧 ir
kt.) ant priekinio keleivio skydelio vir쏃
pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s automobiliuose su
priekine keleivio saugos pagalve.
Skleid쏹iantis saugos pagalvei, tokie
daiktai gali b쏦ti nusviesti ir sukelti
su쏹alojim쏧.
僅 Nekabinkite skysto oro gaiviklio flakono automobilio salone 쏃alia (ant)
prietais쏧 skydelio.
Skleid쏹iantis saugos pagalvei, jis gali
b쏦ti nusviestas ir sukelti su쏹alojim쏧.
僅 Jei saugos pagalv썞 i쏃siskleis, automobilyje gali pasigirsti didelis garsas ir
pasklisti smulkios dulkel썞s. Tai normalu ir nepavojinga – saugos pagalv썞s yra supakuotos tokiose dulk썞se.
Skleid쏹iantis saugos pagalvei pasklidusios dulk썞s gali suerzinti od썀 ar
akis, kai kuriems asmenims sustiprinti
astmos simptomus. Po 쎊vykio, kai i쏃siskleid썞 saugos pagalv썞s, salon썀
visada gerai i쏃valykite 쏃altu vandeniu
su muilu.
僅 SRS veikia tik tada, kai EV mygtukas
yra nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON, ir ma쏹daug 3 minutes, kai i쏃jungiamas automobilis. Jei SRS saugos pagalv썞s
쎊sp썞jamoji lemput썞 ne쏃vie썊ia ar pastoviai 쏃vie썊ia pra썞jus ma쏹daug 6 sekun4
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d썞ms, kai EV mygtukas buvo 쎊jungtas
ON re쏹imu, taip pat u쏹vedus automobil쎊, 쎊sijungia va쏹iuojant, SRS tinkamai
neveikia. Tokiu atveju sistema tur썞t쏧
b쏦ti 쎊vertinta profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
僅 Prie쏃 keisdami saugikl쎊 ar atjungdami
akumuliatoriaus gnybt썀, nustatykite
EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 OFF. Niekada
nei쏃imkite ir nekeiskite su saugos
pagalve susiet쏧 saugikli쏧, kai EV mygtukas yra ON pad썞tyje. Jei nesilaikysite 쏃io 쎊sp썞jimo, 쎊sijungs SRS saugos
pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞.

Vairuotojo ir keleivio priekin썞s
saugos pagalv썞s

OCV031040L_2

Sistemos 쎊rengim썀 patvirtina u쏹ra쏃as
AIR BAG ant saugos pagalv썞s dangtelio,
esan썊io ant vairo, ir keleivio priekinio
skydelio vir쏃 d썞tuv썞s.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vairuotojo rankos ant vairo turi b쏦ti
u쏹d썞tos lygiagre썊iai 쏃onuose. Keleivio
rankos ir pla쏃takos turi b쏦ti ant keli쏧.
僅 Visada naudokite saugos dir쏹us ir
vaik쏧 apsaugos sistemas – kiekvienos kelion썞s metu, kiekvien썀 kart썀,
visi! Saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia
dideliu grei썊iu tiesiog akimirksniu.
Saugos dir쏹ai sulaiko keleivius tinkamoje pad썞tyje ir u쏹tikrina did쏹iausi썀
saugos pagalvi쏧 saugum썀. Net ir
esant 쎊montuotoms saugos pagal-
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v썞ms, netinkamai saugos dir쏹ais prisiseg썢 ar neprisiseg썢 keleiviai gali b쏦ti
rimtai su쏹aloti i쏃siskleidus saugos
pagalv썞ms. Visada vadovaukit썞s
쏃iame vadove pateiktais saugos 쎊sp썞jimais apie saugos dir쏹us, saugos
pagalves ir keleivi쏧 s썞dynes.
僅 Nor썞dami suma쏹inti rimt쏧 ar mirtin쏧
su쏹alojim쏧 tikimyb썢 bei padidinti saugos sistemos efektyvum썀:
- Niekada ned썞kite vaiko apsaugos
sistemos arba s썞dyn썞s paauk쏃tinimo ant priekin썞s keleivio s썞dyn썞s.
- Visada dir쏹ais sekite vaikus galin썞je
s썞dyn썞je. Tai saugiausia vieta ve쏹ti
bet kokio am쏹iaus vaikus.
- Priekin썞s ar 쏃onin썞s saugos pagalv썞s gali su쏹eisti netinkamai priekin썞se s썞dyn썞se s썞din썊ius keleivius.
- Atitraukite savo s썞dyn썢 kuo toliau
nuo priekini쏧 saugos pagalvi쏧, kad
vis dar gal썞tum썞te valdyti automobil쎊.
- J쏦s ir j쏦s쏧 keleiviai niekada neturi
arti s썞d썞ti ar be reikalo lenktis link
saugos pagalvi쏧. Netinkamoje
pad썞tyje esan썊ius vairuotojus ir
keleivius gali rimtai su쏹aloti i쏃siskleid쏹ian썊ios saugos pagalv썞s.
- Niekada nesilenkite link dur쏧 ar
centrinio valdymo pulto – visada
s썞d썞kite vertikalioje pad썞tyje.
- Ant saugos pagalvi쏧 moduli쏧 ant
vairo, prietais쏧 skydo ar keleivio
skydelio vir쏃 pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s neturi
b쏦ti joki쏧 daikt쏧, nes stipraus sm쏦gio atveju i쏃siskleidus saugos
pagalv썞ms tokie daiktai gali su쏹aloti.
- Jei SRS saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jimo
lemput썞 쏃vie썊ia ir va쏹iuojant automobiliui, sistem썀 tur썞t쏧 patikrinti
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-

-

-

-

-

profesionalus remontininkas. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
Saugos pagalv썞s naudojamos tik
vien썀 kart썀 – po to sistema turi b쏦ti
pakeista profesionaliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
SRS sistema priekines saugos
pagalves i쏃skleid쏹ia tik esant
pakankamai stipriam sm쏦giui. Be
to, saugos pagalv썞s i쏃siskleis tik
kart썀. Visada privaloma b쏦ti prisisegus saugos dir쏹ais.
Priekin썞s saugos pagalv썞s neturi
i쏃siskleisti esant 쏃oniniam sm쏦giui,
sm쏦giui 쎊 gal썀 ar apsivertus automobiliui. Be to, priekin썞s saugos
pagalv썞s nei쏃siskleis esant priekiniam susid쏦rimui 쏹emesn썞je, nei
numatyta, pad썞tyje.
Vaiko apsaugos sistem쏧 niekada
negalima montuoti ant priekin썞s
s썞dyn썞s. Eismo 쎊vykio metu i쏃siskleidus saugos pagalv썞ms, k쏦dikis ar vaikas gali patirti rimt쏧 ar
mirtin쏧 su쏹alojim쏧.
13 met쏧 ir jaunesni vaikai visada
turi seg썞ti saugos dir쏹us galin썞se
s썞dyn썞se. Niekada neleiskite vaikams va쏹iuoti ant priekin썞s keleivio
s썞dyn썞s. Jei 13 met쏧 ir vyresn쎊
vaik썀 reikia ve쏹ti priekin썞je s썞dyn썞je, jis turi b쏦ti tinkamai prisegtas
saugos dir쏹u, o s썞dyn썞 turi b쏦ti atitraukta kiek 쎊manoma atgal.
Siekiant u쏹tikrinti maksimal쏧 saugum썀 bet koki쏧 susid쏦rim쏧 metu,
visi keleiviai ir vairuotojas visada
turi b쏦ti prisiseg썢 saugos dir쏹ais,
4
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nepriklausomai nuo to, ar 쎊montuota saugos pagalv썞, be to, jie turi
b쏦ti s썞dimoje pad썞tyje, kad eismo
쎊vykio atveju suma쏹int쏧 rimt쏧 ar
mirtin쏧 su쏹alojim쏧 rizik썀. Nes썞d썞kite ar nepalinkite per arti saugos
pagalv썞s, kai automobilis juda.
- S썞d썞dami netinkamoje pad썞tyje,
eismo 쎊vykio metu galite patirti sunki쏧 ar mirtin쏧 su쏹alojim쏧. Iki automobilio pastatymo 쎊 stov썞jimo viet썀
visi keleiviai turi s썞d썞ti tiesiai per
vidur쎊 s썞dyn썞s, atsir썞m썢 쎊 sta썊iai
pakelt썀 s썞dyn썞s atlo쏃썀, prisiseg썢
saugos dir쏹ais, patogiai i쏃ties썢
kojas ir p썞domis atsir썞m썢 쎊 grindis.
- SRS saugos pagalvi쏧 sistema turi
skleistis labai greitai, kad apsaugot쏧 eismo 쎊vykio metu. Jei keleivis
netinkamai s썞di ar yra neprisiseg썢s
saugos dir쏹u, saugos pagalv썞 gali
didele j썞ga trenktis 쎊 keleiv쎊 ir sunkiai ar mirtinai j쎊 su쏹aloti.

싩onin썞 saugos pagalv썞 ir priekin썞
vidurin썞 saugos pagalv썞
Abiejose j쏦s쏧 automobilio priekin썞se
s썞dyn썞se 쎊rengtos 쏃onin썞 saugos pagalv썞s ir priekin썞 centrin썞 saugos pagalv썞.

OCV031041L

* Saugos pagalv썞s automobilyje gali skirtis nuo parodyt쏧 iliustracijoje.
Saugos pagalv썞s paskirtis – kartu su
saugos dir쏹ais u쏹tikrinti papildom썀 automobilio vairuotojo ir (arba) priekyje
s썞din썊io keleivio apsaug썀.

4

38

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

싩onin썞s saugos pagalv썞s ir priekin썞 centrin썞 saugos pagalv썞 i쏃siskleid쏹ia tik
esant tam tikram sm쏦giui 쎊 automobilio
쏃on썀, priklausomai nuo sm쏦gio stiprumo. 싩onin썞s saugos pagalv썞s ir vairuotojo vidurin썞s saugos pagalv썞s
i쏃siskleid쏹ia ne visais sm쏦gio 쎊 쏃on썀 atvejais.

OCV031042L

OCV031043L

* Saugos pagalv썞s automobilyje gali skirtis nuo parodyt쏧 iliustracijoje.

슢SP쉳JIMAS
僅 Neleiskite keleiviams remtis galva ar
k쏦nu 쎊 duris, laikyti rankas ant dur쏧,
ki쏃ti rankas pro langus ar d썞ti daiktus
tarp dur쏧 ir keleivi쏧, kai jie s썞di s썞dyn썞se, prie kuri쏧 yra 쏃onin썞s saugos
pagalv썞s ir (arba) u쏹uolaid썞l썞s.
僅 싩onin썞 saugos pagalv썞 ir centrin썞
saugos pagalv썞 papildo vairuotojo bei
keleivio saugos dir쏹쏧 sistemas ir j쏧
nepakei썊ia. Tod썞l visada, kai automobilis juda, privaloma b쏦ti prisisegus
saugos dir쏹ais. Saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia tik esant tam tikroms 쏃oninio
sm쏦gio ar apsivertimo s썀lygoms (tik
jei automobilyje yra apsivertimo jutiklis), kurios yra pakankamai pavojingos, kad automobilio keleiviai rimtai
susi쏹alot쏧.

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

僅 Siekiant geriausios 쏃onin썞s saugos
pagalv썞s sistemos suteikiamos apsaugos ir vengiant su쏹alojim쏧 d썞l i쏃siskleid쏹ian썊ios 쏃onin썞s saugos
pagalv썞s, visi priekyje esantys keleiviai turi s썞d썞ti vertikalioje pad썞tyje ir
b쏦ti prisiseg썢 saugos dir쏹ais.
僅 Nenaudokite kitoki쏧 s썞dyni쏧 apvalkal쏧.
僅 S썞dyni쏧 apvalkalai gali suma쏹inti sistemos veikimo efektyvum썀 arba ji gali
visi쏃kai neveikti.
僅 Siekdami i쏃vengti nenumatyto 쏃onin썞s saugos pagalv썞s ir vairuotojo centrin썞s saugos pagalv썞s i쏃siskleidimo
bei su tuo susijusi쏧 su쏹alojim쏧,
nustat썢 EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 ON ir
ma쏹daug 3 minutes po automobilio
i쏃jungimo venkite s썀ly썊io su 쏃oniniu
sm쏦gio jutikliu.
僅 Jei s썞dyn썞 ar s썞dyn썞s apvalkalas
pa쏹eistas, sistem썀 turi suremontuoti
profesionalus remontininkas.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Ned썞kite joki쏧 daikt쏧 ant saugos
pagalv썞s arba tarp sav썢s ir saugos
pagalv썞s. Be to, netvirtinkite joki쏧
daikt쏧 tose vietose, kur i쏃siskleid쏹ia
saugos pagalv썞s (durys, dur쏧 langai,
priekinis ir galinis statrams썊iai).
僅 Ned썞kite joki쏧 daikt쏧 tarp dur쏧 ir
s썞dyn썞s. Jie gali tapti pavojingais sviediniais, jei i쏃siskleist쏧 쏃onin썞 saugos
pagalv썞.
僅 Nemontuokite joki쏧 pried쏧 ant (쏃alia)
쏃onini쏧 saugos pagalvi쏧.
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PASTABA
僅 jeigu yra apsivertimo jutiklis
Be to, saugos pagalv썞s akimirksniu
i쏃siskleid쏹ia automobiliui ver썊iantis (jei
yra 쏃onin썞 saugos pagalv썞 ar u쏹uolaid썞l썞s), kad pad썞t쏧 apsaugoti automobilio keleivius nuo sunki쏧 fizini쏧
su쏹alojim쏧.

U쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞

4
OCV031044L
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* Saugos pagalv썞s automobilyje gali skirtis nuo parodyt쏧 iliustracijoje.
U쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s 쎊rengtos
ant abiej쏧 stogo r썞mo ilgini쏧 vir쏃 priekini쏧 ir galini쏧 dur쏧.
J쏧 paskirtis – apsaugoti ant priekini쏧
s썞dyni쏧 ir kra쏃tini쏧 galini쏧 s썞dyni쏧
s썞din썊i쏧 쏹moni쏧 galvas 쎊vykus atitinkamam susid쏦rimui i쏃 쏃ono.
U쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia tik esant tam tikram sm쏦giui 쎊 automobilio 쏃on썀, priklausomai nuo
susid쏦rimo stiprumo. U쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia ne visais 쏃oninio sm쏦gio ar priekinio / galinio
susid쏦rimo atvejais, taip pat nei쏃siskleid쏹ia daugelyje apsivertimo situacij쏧.
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슢SP쉳JIMAS
僅 D썞l min썞t쏧 nurodym쏧 nesilaikymo
eismo 쎊vykio metu automobilio keleiviai gali patirti su쏹alojim쏧 ar 쏹쏦ti.
- Saugos sumetimais nekabinkite
sunki쏧 daikt쏧 ant apsiausto kabli쏧.
- Tam, kad 쏃onin썞 ir u쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞s u쏹tikrint쏧 geriausi썀
apsaug썀, ir priekin썞se s썞dyn썞se, ir
galin썞se 쏃onin썞se s썞dyn썞se s썞dintys keleiviai turi s썞d썞ti vertikalioje
pad썞tyje ir b쏦ti prisiseg썢 saugos
dir쏹ais.
Svarbu, kad vaikai s썞d썞t쏧 tinkamoje vaik쏧 apsaugos sistemoje ant
galin썞s s썞dyn썞s.
- Kai vaikai s썞di ant galini쏧 쏃onini쏧
s썞dyni쏧, privaloma naudoti tinkam썀 vaiko apsaugos sistem썀.
Vaiko apsaugos sistem썀 montuokite kuo toliau nuo dur쏧 ir 쎊sitikinkite, kad vaiko apsaugos sistema
yra tinkamai pritvirtinta.
- Neleiskite keleiviams remtis galva
ar k쏦nu 쎊 duris, laikyti rankas ant
dur쏧, ki쏃ti rankas pro langus ar d썞ti
daiktus tarp dur쏧 ir keleivi쏧, kai jie
s썞di s썞dyn썞se, prie kuri쏧 yra 쏃onin썞s saugos pagalv썞s ir (arba) u쏹uolaid썞l썞s.
- Niekuomet nebandykite atidaryti ar
remontuoti joki쏧 u쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s sistemos detali쏧. Jei
b쏦tina, sistema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
僅 Ned썞kite joki쏧 daikt쏧 ant saugos
pagalv썞s. Be to, netvirtinkite joki쏧
daikt쏧 tose vietose, kur i쏃siskleid쏹ia
saugos pagalv썞s (durys, dur쏧 langai,
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priekinis ir galinis statrams썊iai, stogo
b썞geliai).
僅 Ant kabliuk쏧 drabu쏹iams nekabinkite
sunki쏧 ar trapi쏧 daikt쏧.

PASTABA
jeigu yra apsivertimo jutiklis
Be to, saugos pagalv썞s akimirksniu i쏃siskleid쏹ia automobiliui ver썊iantis (jei yra
쏃onin썞 saugos pagalv썞 ar u쏹uolaid썞l썞s),
kad pad썞t쏧 apsaugoti automobilio keleivius nuo sunki쏧 fizini쏧 su쏹alojim쏧.

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

Saugos pagalvi쏧 susid쏦rimo jutikliai

4
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2
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4
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5
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OCV031051L

* Priklausomai nuo pasirinkt쏧 variant쏧 ir regiono, faktin썞s funkcijos neb쏦tinai gali b쏦ti
prieinamos j쏦s쏧 automobilyje.
1 Papildomos saugos sistemos (SRS) valdymo modulis / apsivertimo jutiklis
2 Priekinio sm쏦gio jutiklis
3 싩oniniai sl썞gio jutikliai (priekini쏧 dur쏧)
4 Sm쏦gio 쎊 쏃on썀 jutikliai (B atrama)
5 Sm쏦gio 쎊 쏃on썀 jutiklis (C atrama)
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슢SP쉳JIMAS
僅 Netrankykite ir saugokite nuo sm쏦gi쏧
tas vietas, kur sumontuoti saugos
pagalvi쏧 jutikliai.
Prie쏃ingu atveju saugos pagalv썞 gali
netik썞tai i쏃siskleisti ir sukelti rimt쏧 ar
mirtin쏧 su쏹alojim쏧.
僅 Kaip nors pakeitus jutikli쏧 viet썀 ar
kamp썀, saugos pagalv썞s gali i쏃siskleisti, kai nereikia, arba nei쏃siskleisti,
kai reikia ir taip sukelti rimt쏧 ar mirtin쏧 su쏹alojim쏧.
Tod썞l nebandykite tvarkyti saugos
pagalvi쏧 jutikli쏧 ar 쏃alia j쏧 esan썊i쏧
dali쏧. Sistema tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Gali kilti problem쏧, jei jutikli쏧 kampai
pakei썊iami d썞l priekinio bamperio,
korpuso ar B atramos, kur 쎊rengti
쏃onini쏧 susid쏦rim쏧 jutikliai, deformacij쏧. Tokiu atveju sistema turi b쏦ti
ap쏹i쏦r썞ta profesionaliose dirbtuv썞se.
Kia rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 Kia atstov썀 / remonto partner쎊.
僅 J쏦s쏧 automobilis buvo sukurtas taip,
kad sugert쏧 sm쏦g쎊, ir tam tikr쏧 susid쏦rim쏧 metu i쏃siskleist쏧 saugos
pagalv썞s. Buferio apsaug쏧 montavimas ar keitimas neoriginaliomis ar
nelygiavert썞mis dalimis gali neigiamai paveikti susid쏦rim썀 ir saugos
pagalvi쏧 veikim썀.
僅 jeigu yra apsivertimo jutiklis
Jei j쏦s쏧 automobilyje yra 쎊rengta
쏃onin썞 ir u쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞s,
nustatykite EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 OFF
ir 3 minutes palaukite, kai automobilis
velkamas.
Kai EV mygtukas 3 minutes yra pad썞tyje ON arba OFF ir apvirtimo jutiklis
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situacij썀 atpa쏹쎊sta kaip apvirtim썀, gali
i쏃siskleisti 쏃onin썞 ir u쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞s.

Saugos pagalvi쏧 i쏃siskleidimo
s썀lygos
* Saugos pagalv썞s automobilyje gali skirtis nuo parodyt쏧 iliustracijoje.
Saugos pagalvi쏧 i쏃siskleidimo s썀lygos

OCV031052L

OCV031045L

Priekin썞s saugos pagalv썞s
i쏃siskleid쏹ia priekinio sm쏦gio
metu, priklausomai nuo sm쏦gio stiprumo.

싩onin썞s saugos pagalv썞s ir
(arba) u쏹uolaidin썞s saugos
pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia, kai 쏃oninio sm쏦gio jutikliai aptinka
sm쏦g쎊, priklausomai nuo jo stiprumo, grei썊io ar susid쏦rimo
kampo.

OCV031056L

INFORMACIJA
僅 싩onin썞s ir u쏹uolaidin썞s saugos
pagalv썞s
싩onin썞s ir u쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia tada, kai apvirtimo
jutiklis aptinka apvirtim썀.
Nors priekin썞s saugos pagalv썞s (vairuotojo ir priekyje s썞din썊io keleivio
saugos pagalv썞s) i쏃siskleid쏹ia tik priekinio susid쏦rimo metu, jos taip pat gali
i쏃siskleisti ir per kitokius susid쏦rimus,
jei priekinio sm쏦gio jutikliai nustato,
kad sm쏦gis yra pakankamai stiprus.
싩onin썞s ir u쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s skirtos i쏃siskleisti tik 쏃oninio susid쏦rimo metu, ta썊iau jos taip pat gali
i쏃siskleisti ir per kitokius susid쏦rimus,
jei 쏃oninio sm쏦gio jutikliai nustato,
kad sm쏦gis yra pakankamai stiprus.
Pavyzd쏹iui, 쏃onin썞s ir u쏹uolaidin썞s
saugos pagalv썞s gali i쏃siskleisti, jei
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apsivertimo jutikliai nurodo apsivertimo galimyb썢 (net jei apsivertimas
ne쎊vyksta) ar kitose situacijose, 쎊skaitant atvejus, kai automobilis velkamas. Net jei 쏃onin썞s ir (arba)
u쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s neapsaugo nuo sm쏦gio apsivertimo metu,
jos i쏃siskleid쏹ia, kad apsaugot쏧 keleivius nuo i쏃kritimo.
Jei automobilio va쏹iuokl썞 si쏦buoja
nuo kelio nelygum쏧 ar duob썞t쏧 keli쏧
ar 쏃aligatvi쏧, saugos pagalv썞s gali
i쏃siskleisti. Remontuojamais keliais ar
automobili쏧 eismui nepritaikytais
pavir쏃iais va쏹iuokite atsargiai, kad
nety썊ia nei쏃siskleist쏧 saugos pagalv썞s.

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

S썀lygos, kurioms esant saugos pagalv썞s nei쏃siskleis

OCV031055L

Kampinio sm쏦gio metu sm쏦gio j썞gos veikiami keleiviai gali
pasvirti 쎊 saugos pagalv썞s
apsaugos zon썀 nepatenkan썊ia kryptimi. Tokiu atveju sm쏦gio jutikliai gali nei쏃skleisti
saugos pagalvi쏧.

싩oninio susid쏦rimo metu priekin썞s saugos pagalv썞s gali
nei쏃siskleisti.
OCV031056L

Saugos pagalv썞s gali nei쏃siskleisti automobiliui ver썊iantis,
nes automobilis negali aptikti
apsivertimo.
OCV031057L

PASTABA
jeigu yra apsivertimo jutiklis
Be to, 쏃onin썞s ir u쏹uolaidin썞s saugos
pagalv썞s i쏃siskleis, jei jutiklis nustatys,
kad automobilis ver썊iasi.

S썀lygos, kurioms esant saugos
pagalv썞s nei쏃siskleis
S썀lygos, kurioms esant saugos pagalv썞s nei쏃siskleis

OCV031052L

Jei automobilis susiduria
va쏹iuodamas nedideliu grei썊iu, saugos pagalv썞s gali nei쏃siskleisti.

Oro pagalv썞s nei쏃siskleid쏹ia
galinio susid쏦rimo atvejais.
OCV031053L

OCV031054L

Staigiai stabdant, automobilio
priekin썞 dalis nusileid쏹ia ir
automobilis palenda po auk쏃tesn썢 pro쏃vais썀 turin썊ia transporto priemone.
Esant tokiai situacijai saugos
pagalv썞s gali nei쏃siskleisti, nes
d썞l tokio palindimo gali reik쏃mingai pasikeisti jutikli쏧 aptinkamos grei썊io ma쏹inimo
j썞gos.

OCV031058L

Saugos pagalv썞s gali nei쏃siskleisti automobiliui atsitrenkus 쎊 tokias kli쏦tis kaip elektros
stulpai ar med쏹iai, kai sm쏦gio
vieta sukoncentruota vienoje
vietoje ir visa sm쏦gio j썞ga
nepasiekia jutikli쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 SRS sukurta taip, kad priekin썞s saugos pagalv썞s i쏃siskleist쏧 tik esant
gana stipriam sm쏦giui ir tada, kai
sm쏦gio kampas yra ma쏹esnis nei 30°
nuo priekin썞s i쏃ilgin썞s automobilio
a쏃ies.
僅 Priekin썞s saugos pagalv썞s neturi i쏃siskleisti esant 쏃oniniam sm쏦giui, sm쏦giui 쎊 gal썀 ar apsivertus automobiliui.
Be to, priekin썞s saugos pagalv썞s nei쏃siskleis esant priekiniam susid쏦rimui
쏹emesn썞je, nei numatyta, pad썞tyje.
僅 Saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia tik esant
tam tikroms 쏃oninio sm쏦gio ar apsivertimo s썀lygoms (tik jei automobilyje
yra apsivertimo jutiklis), kurios yra
pakankamai pavojingos, kad automobilio keleiviai rimtai susi쏹alot쏧.
4
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僅 Priekinio keleivio saugos pagalv썢
i쏃junkite tik esant i쏃jungtam automobiliui, nes kitaip gali sutrikti SRS valdymo modulio veikimas. Yra rizika,
kad susid쏦rimo metu vairuotojo ir
(arba) keleivio, ir (arba) 쏃onin썞 saugos
pagalv썞 arba u쏹uolaid썞l썞s nei쏃siskleis
ar i쏃siskleis netinkamai.
僅 Jei saugos pagalv썞 i쏃siskleis, automobilyje gali pasigirsti didelis garsas ir
pasklisti smulkios dulkel썞s. Tai n썞ra
pavojinga.
僅 Oro pagalv썞s supakuotos naudojant
쏃ias smulkias daleles. Skleid쏹iantis
saugos pagalvei pasklidusios dulk썞s
gali sudirginti od썀 ar akis, o kai
kuriems 쏹mon썞ms sustiprinti astmos
simptomus. Po 쎊vykio, kai i쏃siskleid썞
saugos pagalv썞s, salon썀 visada gerai
i쏃valykite 쏃altu vandeniu su muilu.
僅 Saugos pagalvi쏧 dangtelius valykite
tik 쏃velniu sausu ar paprastu vandeniu sudr썞kintu skudur썞liu.
僅 Tirpikliai ar valikliai gali neigiamai
paveikti saugos pagalvi쏧 dangtelius ir
tinkam썀 sistemos veikim썀.
僅 Saugokite SRS ir laidus nuo vandens
ar bet koki쏧 skys썊i쏧. Jei SRS detal썞s
neveikia d썞l kontakto su vandeniu ar
skys썊iais, gali kilti gaisro ar rimto
su쏹alojimo rizika.
僅 Toliau nurodyti 쎊vykiai rei쏃kia SRS sistemos trikt쎊. Tokiu atveju sistema
tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta profesionaliose
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.
- 슢jungus automobil쎊 lemput썞 trumpai
ne쎊sijungia.
- Pra썞jus ma쏹daug 6 sekund썞ms,
lemput썞 tebedega.
- Lemput썞 u쏹sidega automobiliui
va쏹iuojant.

- Lemput썞 mirksi nusta썊ius EV mygtuk썀 쎊 ON pad썞t쎊.
Prie쏃 keisdami saugikl쎊 ar atjungdami
akumuliatoriaus gnybt썀, nustatykite
EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 OFF. Niekada
nei쏃imkite ir nekeiskite su saugos
pagalve susiet쏧 saugikli쏧, kai EV mygtukas yra ON pad썞tyje. Jei nesilaikysite 쏃io 쎊sp썞jimo, 쎊sijungs SRS saugos
pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞.
Neardykite ir neatjunkite SRS sistemos laid쏧 ar kit쏧 dali쏧, 쎊skaitant bet
koki쏧 쏹enkleli쏧 klijavim썀 ant pagalvi쏧
dangteli쏧 ar k썞bulo konstrukcijos
modifikavim썀. Tai gali sutrikdyti SRS
sistemos veikim썀 arba tapti su쏹alojim쏧 prie쏹astimi. Jei b쏦tina, sistema
tur썞t쏧 b쏦ti 쎊vertinta profesionaliose
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.
Jei j쏦s쏧 automobilis buvo u쏹lietas,
sudr썞ko kilim썞liai ar ant grind쏧 yra
vandens, nebandykite u쏹vesti automobilio. Tokiu atveju j쏦s쏧 automobilis
turi b쏦ti patikrintas profesionaliose
dirbtuv썞se. Kia rekomenduoja susisiekti su 쎊galiotuoju Kia atstovu /
remonto partneriu.
Oro pagalves galima naudoti tik vien썀
kart썀. I쏃siskleidus saugos pagalv썞ms,
sistema turi b쏦ti pakeista profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je
/ partnerio servise.
Jei saugos pagalvi쏧 sistemos elementus reikia utilizuoti arba jei automobil쎊
reikia atiduoti 쎊 metalo lau쏹썀, b쏦tina
imtis tam tikr쏧 atsargumo priemoni쏧,
pavyzd쏹iui, i쏃 automobilio i쏃montuoti
SRS sistem썀 ir 쎊tempiklius, kad b쏦t쏧
i쏃vengta gaisro pavojaus. Nesiimdami
쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧 ir proced쏦r쏧
rizikuojate susi쏹aloti. 슢galiotasis Kia
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tarpininkas 쏹ino 쏃iuos 쎊sp썞jimus ir
jums gali suteikti reikiamos informacijos.

PASTABA
僅 Su apsivertimo jutikliu
싩onin썞s ir u쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia tada, kai apvirtimo
jutiklis aptinka apvirtim썀. Saugos
pagalv썞s gali i쏃siskleisti apvirtus automobiliui, kai tai u쏹fiksuoja apvirtimo
jutiklis.
僅 Be apsivertimo jutiklio
Kai automobilyje yra 쎊rengtos 쏃onin썞s
ir (arba) u쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s, 쏃ios saugos pagalv썞s gali i쏃siskleisti automobiliui ver썊iantis 쏃oninio
susid쏦rimo metu.

Papildomos apsaugos sistemos
SRS prie쏹i쏦ra
SRS sistema beveik nereikalauja jokios
technin썞s prie쏹i쏦ros. Be to, joje n썞ra
dali쏧, kurias gal썞tum썞te saugiai remontuoti patys.
Jei SRS saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jimo lemput썞 ne쏃vie썊ia ar nei쏃sijungia, sistem썀
tur썞t쏧 patikrinti profesionalus remontininkas. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.

슢SP쉳JIMAS
僅 SRS detali쏧 ar laid쏧 keitimas, 쎊skaitant
bet koki쏧 쏹enkliuk쏧 d썞jim썀 ant kalad썞l썞s dangteli쏧 ar korpuso strukt쏦ros
keitimus, gali neigiamai paveikti SRS
veikim썀 ir sukelti su쏹alojim쏧 ateityje.
僅 Jei saugos pagalvi쏧 sistemos elementus reikia utilizuoti arba jei automobil쎊
reikia atiduoti perdirb썞jams, b쏦tina
imtis tam tikr쏧 atsargumo priemoni쏧.
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슢galiotasis Kia tarpininkas 쏹ino 쏃iuos
쎊sp썞jimus ir jums gali suteikti reikiamos informacijos. Nesiimdami 쏃i쏧
atsargumo priemoni쏧 ir proced쏦r쏧
rizikuojate susi쏹aloti.

Papildomi 쎊sp썞jimai d썞l saugos
僅 Niekada neleiskite keleiviams
va쏹iuoti baga쏹in썞je ar ant nulenktos galin썞s s썞dyn썞s. Visi keleiviai turi
s썞d썞ti vertikalioje pad썞tyje, atsir썞m썢 쎊
s썞dyn썞s atlo쏃썀, prisiseg썢 saugos dir쏹ais ir kojas pad썞j썢 ant grind쏧.
僅 Automobiliui va쏹iuojant, keleiviai
negali i쏃lipti ar keistis vietomis. Per
eismo 쎊vyk쎊 ar staigiai stabdant saugos dir쏹u neprisiseg썢s keleivis gali
atsitrenkti 쎊 automobilio konstrukcijos
elementus, 쎊 kitus keleivius arba
i쏃kristi i쏃 automobilio.
僅 Vienas saugos dir쏹as buvo sukurtas
vienam keleiviui. Jei vienu saugos
dir쏹u naudojasi daugiau nei vienas
asmuo, eismo 쎊vykio metu jie gali
patirti rimt쏧 ar mirtin쏧 su쏹alojim쏧
僅 Nekabinkite ir nesekite joki쏧 pried쏧
ant saugos dir쏹쏧. Nuo prietais쏧,
kurie, kaip teigiama, suteikia daugiau
komforto keleiviui arba nespaud쏹ia
k쏦no, saugos dir쏹쏧 teikiama apsauga
gali pablog썞ti, ir padid썞s sunkaus
k쏦no su쏹alojimo tikimyb썞 per eismo
쎊vyk쎊.
僅 Keleiviai tarp sav썢s ir saugos pagalvi쏧 netur썞t쏧 d썞ti sunki쏧 ar a쏃tri쏧
daikt쏧. Skleid쏹iantis saugos pagalvei,
ant keli쏧 ar burnoje esantys sunk쏦s ar
a쏃tr쏦s daiktai gali su쏹aloti.
僅 Pasir쏦pinkite, kad keleiviai b쏦t쏧
kuo toliau nuo saugos pagalvi쏧
dangteli쏧. Visi keleiviai turi s썞d썞ti
vertikalioje pad썞tyje, atsir썞m썢 쎊 s썞dyn썞s atlo쏃썀, prisiseg썢 saugos dir쏹ais ir
4
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僅

僅

僅

僅

kojas pad썞j썢 ant grind쏧. Skleid쏹iantis
saugos pagalvei, per arti saugos
pagalvi쏧 dangteli쏧 esantys keleiviai
gali b쏦ti su쏹aloti.
싩alia saugos pagalvi쏧 dangteli쏧 ar
ant j쏧 ned썞kite daikt쏧. Bet kokie
쏃alia saugos pagalvi쏧 dangteli쏧 ar ant
j쏧 esantys daiktai gali trukdyti normaliam saugos pagalvi쏧 sistemos veikimui.
Nekeiskite priekini쏧 s썞dyni쏧 konstrukcijos.Perdarytos priekin썞s s썞dyn썞s gali trukdyti papildomos
apsaugos sistemos jutikliams ar 쏃onin썞ms saugos pagalv썞ms.
Ned썞kite daikt쏧 po priekin썞mis
s썞dyn썞mis. Po priekin썞mis s썞dyn썞mis pad썞ti daiktai gali trukdyti papildomos apsaugos sistemos jutikliams
arba i쏃ved쏹iotiems laidams.
Niekada k쏦dikio ar vaiko nelaikykite ant keli쏧. Eismo 쎊vykio metu
k쏦dikis ar vaikas gali patirti rimt쏧 ar
mirtin쏧 su쏹alojim쏧. Visi k쏦dikiai ir vaikai tur썞t쏧 b쏦ti tinkamai 쎊rengtose tinkamose vaiko k썞dut썞se ar prisegti
saugos dir쏹ais ant galini쏧 s썞dyni쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 D썞l netinkamos s썞d썞jimo pad썞ties ar
vietos keleiviai gali b쏦ti nublok쏃ti per
arti besiskleid쏹ian썊ios saugos pagalv썞s, trenktis 쎊 vidaus strukt쏦r썀 ar b쏦ti
i쏃sviesti i쏃 automobilio ir taip patirti
sunki쏧 ar mirtin쏧 su쏹alojim쏧.
僅 Visada s썞d썞kite tiesiai per vidur쎊 s썞dyn썞s, atsir썞m썢 쎊 statmenai pakelt썀
s썞dyn썞s atlo쏃썀, prisiseg썢 saugos dir쏹ais, patogiai i쏃ties썢 kojas ir p썞domis
atsir썞m썢 쎊 grindis.
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Papildoma 쎊ranga ir pakeitimai
automobilyje su saugos pagalv썞mis
Automobilio r썞mo, buferio, priekini쏧 ar
쏃onini쏧 metalini쏧 plok쏃썊i쏧 arba va쏹iuokl썞s auk쏃썊io pakeitimai gali sutrikdyti
automobilio saugos pagalvi쏧 sistemos
veikim썀.

Saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jamosios etiket썞s
Vairas kair썞je pus썞je

OCV031059L_2

Vairas de쏃in썞je pus썞je

OCV031059R_2

Saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji etiket썞

OCV031062L

Saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jamosios etiket썞s
atkreipia vairuotojo ir keleivi쏧 d썞mes쎊 쎊
saugos pagalvi쏧 sistemos keliamus
pavojus.
Atminkite, kad, pateikiant 쏃iuos oficialius 쎊sp썞jimus, daugiausia d썞mesio skiriama vaikams kylan썊iai rizikai. Taip pat
atkreipkite d썞mes쎊 쎊 suaugusiesiems

싩io automobilio saugos ypatyb썞s

kylan썊ius pavojus, kurie apra쏃yti pirmesniuose puslapiuose.

슢SP쉳JIMAS
僅 슢 gal썀 nukreiptos vaiko k썞dut썞s jokiu
b쏦du netvirtinkite ant priekin썞s keleivio s썞dyn썞s, nebent keleivio 쏃onin썞
saugos pagalv썞 i쏃jungta. I쏃siskleid쏹ianti keleivio pus썞s saugos pagalv썞
gali trenktis 쎊 vaiko k썞dut썢 ir sukelti
mirtin쏧 su쏹alojim쏧.
僅 Labai pavojinga! Nenaudokite 쎊 gal썀
atsuktos vaiki쏃kos k썞dut썞s ant s썞dyn썞s, i쏃 priekio apsaugotos saugos
pagalve!
僅 Netvirtinkite vaiko apsaugos sistemos
ant priekin썞s keleivio s썞dyn썞s. Jei
priekinio keleivio saugos pagalv썞 pripu썊iama, galimi sunk쏦s arba mirtini
su쏹alojimai.
僅 NIEKADA nenaudokite atgr썢쏹tos atgal
vaiko apsaugos priemon썞s ant s썞dyn썞s, apsaugotos prie쏃ais j썀 esan썊ia
VEIKIAN쉗IA SAUGOS PAGALVE, nes
VAIK쉉 gali SUNKIAI ar MIRTINAI
SU쌰ALOTI.
僅 Jei vaikai sodinami ant galini쏧 s썞dyni쏧
automobilyje, kuriame 쎊rengtos 쏃onin썞s saugos pagalv썞s ir (arba) u쏹uolaid썞l썞s, vaiko apsaugos sistem썀 쎊renkite
kuo toliau nuo j쏧 ir vaiko apsaugos
sistem썀 saugiai 쎊tvirtinkite toje pad썞tyje.
싩onini쏧 saugos pagalvi쏧 ir (arba)
u쏹uolaid썞li쏧 skleidimasis k쏦dikiui ar
vaikui gali sukelti rimt쏧 ar mirtin쏧
su쏹alojim쏧.

Saugos pagalv썞s – papildoma apsaugos sistema

PASTABA
jeigu yra apsivertimo jutiklis
僅 Be to, saugos pagalv썞s akimirksniu
i쏃siskleid쏹ia automobiliui ver썊iantis (jei
쎊rengtos 쏃onin썞s ar u쏹uolaidin썞s saugos pagalv썞s), kad automobilio keleiviai b쏦t쏧 apsaugoti nuo sunki쏧 fizini쏧
su쏹alojim쏧.
僅 싩onin썞s ir (arba) u쏹uolaidin썞s saugos
pagalv썞s i쏃siskleid쏹ia tada, kai apsivertimo jutiklis situacij썀 atpa쏹쎊sta kaip
apsivertim썀.
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싩io automobilio ypatyb썞s
* Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo j쏦s쏧 automobilyje esan썊i쏧
funkcij쏧.

Mygtukai
슢ra쏃ykite mygtuko numer쎊
Rakto kodo numeris yra 쎊antspauduojamas ant rakt쏧 kodo 쏹ymos, pritvirtintos
prie rakt쏧 rinkinio.
Pametus rakt썀, 씮Kia“ rekomenduoja
kreiptis 쎊 쎊galiot썀j썀 씮Kia“ atstovyb썢 / partnerio servis썀. Nuimkite rakto kodo 쏹ym썀
ir laikykite j썀 saugioje vietoje. Taip pat,
nuimkite rakto kodo 쏹ym썀 ir laikykite j썀
saugioje vietoje (ne automobilyje).

U쏹rakinimas, atrakinimas, nuotolinis paleidimas ir nuotolinis automobilio statymas naudojantis
i쏃maniuoju raktu
I쏃manusis raktas

Mygtukai

6 I쏃manioji pagalbin썞 nuotolinio statymo sistema (galin썞)

Veikimas
僅 Paspauskite atitinkam썀 mygtuk썀.
僅 Nor썞dami paleisti automobil쎊 nuotoliniu b쏦du, paspauskite dur쏧 u쏹rakto
mygtuk썀 (1) ir palaikykite 2 sekundes
nuspaud썢 nuotolinio paleidimo mygtuk썀 (4).
僅 Paspauskite va쏹iavimo 쎊 priek쎊 / atbuline eiga mygtukus (5, 6), kad automobilis pajud썞t쏧 쎊 priek쎊 / atgal.

Neveikimo s썀lygos
僅 Esant netoli radijo si쏧stuvo, pavyzd쏹iui, radijo stoties arba oro uosto,
kuris gali trukdyti tinkamam i쏃maniojo
rakto veikimui.
僅 Esant netoli dvipusio ry쏃io radijo telefono ar mobiliojo telefono.
僅 Netoli j쏦s쏧 automobilio naudojamas
kito automobilio i쏃manusis raktas.

INFORMACIJA

OCV041003L

1 U쏹rakinti
2 Atrakinti
3 Baga쏹in썞s dureli쏧 atrakinimas / atidarymas
4 Nuotolinis paleidimas
5 I쏃manioji pagalbin썞 nuotolinio statymo sistema (priekin썞)

5
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僅 Spaud쏹iant baga쏹in썞s dureli쏧 atrakinimo / atidarymo mygtuk썀 ilgiau nei
sekund썢, u쏹raktas atsirakins arba
baga쏹in썞s durel썞s atsidarys pagal
automobilio parinktis.
僅 Jei durys, variklio dangtis arba baga쏹in썞s durel썞s lieka atidarytos, avariniai
쏹ibintai neveiks.
僅 Paspaudus atrakinimo mygtuk썀,
durys u쏹sirakins automati쏃kai, nebent
atidarysite duris per 30 sekund쏹i쏧.
僅 Paspaudus u쏹rakinimo / atrakinimo
mygtuk썀, sumirks썞s avariniai 쏹ibintai.
僅 Nor썞dami u쏹vesti automobil쎊 nuotoliniu b쏦du, laikykite i쏃man쏧j쎊 rakt썀 10
m (32 p썞dos) atstumu nuo automobilio, kad jis b쏦t쏧 aptiktas, ir per 4
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sekundes po dur쏧 u쏹rakinimo
paspauskite nuotolinio paleidimo
mygtuk썀.
僅 Jeigu neatliksite joki쏧 automobilio valdymo / vairavimo veiksm쏧, automobilis bus i쏃jungtas pra썞jus 10 minu썊i쏧
po nuotolinio automobilio u쏹vedimo.
僅 Naudodamasis i쏃maniojo rakto va쏹iavimo 쎊 priek쎊 / atbuline eiga mygtukais
(5, 6), vairuotojas gali valdyti automobilio jud썞jim썀 쎊 priek쎊 arba atgal. Daugiau informacijos apie i쏃mani썀j썀
pagalbin썢 nuotolinio statymo sistem썀
(RSPA) ie쏃kokite "I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos
(RSPA) (jeigu yra)" puslapyje 6-165.

Mechaninio rakto i쏃썞mimas i쏃
i쏃maniojo rakto

OCV041004L

1 Lie쏹uv썞lis
2 Mechaninis raktas

Veikimas
僅 Paspauskite ir palaikykite paspaud썢
lie쏹uv썞l쎊 (1).
僅 I쏃traukite mechanin쎊 rakt썀 (2).

Rakto maitinimo elemento keitimas

OCV041005L

Mygtukai

Veikimas
僅 Atsargiai atidarykite rakto dangtel쎊.
僅 Pakeiskite sen썀 maitinimo element썀
nauju.

INFORMACIJA
Maitinimo lemento modelis – CR2032 (3
V).

슢SP쉳JIMAS
僅 Niekada nepalikite automobilyje
rakto, kai jame lieka vieni vaikai.
Palikti vaikus be prie쏹i쏦ros automobilyje su i쏃maniuoju raktu yra pavojinga
net ir tuo atveju, jei EV mygtukas n썞ra
nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ACC arba ON. Vaikai kopijuoja suaugusi쏧j쏧 elges쎊 ir gali
paspausti EV mygtuk썀. Naudodamiesi
쏃iuo raktu, vaikai gali 쏹aisti su elektra
valdomais langais ar kitais valdikliais.
Automobilis net gali pajud썞ti i쏃 vietos
ir sukelti sunkius ar mirtinus k쏦no
su쏹alojimus.
僅 싩IAME GAMINYJE YRA DISKINIS
MAITINIMO ELEMENTAS
Praryta diskin썞 li썊io baterija per 2
valandas gali sukelti sunkius ar net
mirtinus su쏹alojimus.
Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
Jei manote, kad baterijos gal썞jo b쏦ti
prarytos arba patekti 쎊 kurios nors
k쏦no dalies vid쏧, nedelsdami kreipkit썞s 쎊 gydytoj썀.

D쉳MESIO
僅 I쏃manusis raktas sukurtas taip, kad
gal썞tum썞te daugel쎊 met쏧 juo naudotis
be r쏦pes썊i쏧, ta썊iau, veikiant dr썞gmei
ar statinei elektrai, jis gali sugesti. Jei
norite pakeisti nuotolin쎊 rakt썀 arba
i쏃man쏧j쎊 rakt썀, 씮Kia“ rekomenduoja
5
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apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ pardav썞j썀 / aptarnavimo partner쎊.
僅 Naudojant netinkam썀 maitinimo element썀 i쏃maniojo rakto veikimas gali
sutrikti. B쏦tinai naudokite tinkam썀
baterij썀.
僅 Siekdami i쏃vengti i쏃maniojo rakto
pa쏹eidim쏧, stenkit썞s nem썞tyti ir nesu쏃lapinti jo, taip pat saugokite nuo
kar쏃썊io ar saul썞s spinduli쏧 poveikio.
僅Netinkamoje vietoje i쏃mestas maitinimo elementas
gali b쏦ti 쏹alingas aplinkai ir
쏹moni쏧 sveikatai. Atiduokite
panaudotas baterijas 쎊 toki쏧 atliek쏧
surinkimo vietas pagal vietos 쎊statymus ar reglamentus.

PASTABA
僅 D썞l koki쏧 nors prie쏹as썊i쏧 pamet썢
i쏃man쏧j쎊 rakt썀, negal썞site u쏹vesti
automobilio. Jei reikia, vilkite transporto priemon썢, kreipkit썞s 쎊 profesional쏧 dirbtuves. Kia rekomenduoja
susisiekti su 쎊galiotuoju Kia atstovu /
remonto partneriu.
僅 Vienoje transporto priemon썞je galima
u쏹registruoti ne daugiau kaip 2 i쏃maniuosius raktus. Pametus i쏃man쏧j쎊
rakt썀, 씮Kia“ rekomenduoja kreiptis 쎊
쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 / aptarnavimo
partner쎊.
僅 Kai i쏃manusis raktas neveikia tinkamai, atidarykite ir u쏹darykite duris
mechaniniu raktu. Jei kyla problem쏧
d썞l i쏃maniojo rakto, 씮Kia“ rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“ atstov썀 /
aptarnavimo partner쎊.
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Mygtukai

僅 Jei i쏃manusis raktas kur쎊 laik썀 nejudinamas, i쏃maniojo rakto aptikimo
funkcija bus pristabdyta. Pakelkite
i쏃man쏧j쎊 rakt썀, kad v썞l suaktyvintum썞te aptikim썀.

싩io automobilio ypatyb썞s

Imobilizavimo sistema
Kiekvien썀kart 쎊jungus automobil쎊, imobilizatoriaus sistema patikrina, identifikuoja ir patvirtina rakt썀.
Kiekvien썀kart perjungiant EV mygtuk썀 쎊
pad썞t쎊 ON, imobilizatoriaus sistema patikrina rakto galiojim썀.
Jei raktas galioja, automobilis u쏹vedamas.
Jei raktas netinkamas, automobilis neu쏹sives.

Automobiliai su i쏃maniojo rakto
sistema
Imobilizatoriaus sistemos i쏃jungimas
Veikimas
僅 Nustatykite EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 ON.

Imobilizatoriaus sistemos 쎊jungimas

Imobilizavimo sistema

僅 EV mygtuke esantis atsakiklis yra
svarbi imobilizatoriaus sistemos dalis.
Jis sukurtas taip, kad veikt쏧 ilgus
metus be sutrikim쏧, ta썊iau venkite
dr썞gm썞s, statin썞s elektros ir neatsargaus naudojimo, nes imobilizatoriaus
sistema gali sugesti.
僅 Nekeiskite ir nereguliuokite imobilizatoriaus sistemos, nes tai gali sukelti jos
gedim썀. Tokiu atveju sistema turi b쏦ti
ap쏹i쏦r썞ta profesionaliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
Gedimams, atsiradusiems d썞l netinkam쏧 imobilizatoriaus sistemos pakeitim쏧, nustatym쏧 arba modifikacij쏧,
automobilio gamintojo garantija netaikoma.
僅 Nebandykite keisti 쏃ios sistemos
konstrukcijos ar prijungti prie jos kit쏧
prietais쏧. Gali kilti problem쏧 elektros
sistemoje ir automobilis gali neva쏹iuoti.

Veikimas
Perjunkite EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 OFF.
Imobilizatoriaus sistema 쎊sijungia automati쏃kai. Be galiojan썊io automobilio
i쏃maniojo rakto automobilis neu쏹sives.

슢SP쉳JIMAS
Saugodami automobil쎊 nuo vagyst썞s,
automobilyje nepalikite atsargini쏧 rakt쏧.
Imobilizatoriaus slapta쏹odis yra konfidenciali informacija, kuri썀 reikia saugoti.
Nepalikite 쏃io numerio transporto priemon썞je.

PASTABA
僅 U쏹vesdami automobil쎊, nenaudokite
rakto kartu su kitais imobilizatoriaus
raktais. Antraip automobilis gali neu쏹sivesti arba vos u쏹vestas gali u쏹gesti.
Kiekvien썀 rakt썀 laikykite atskirai, kad
i쏃vengtum썞te gedimo.
僅 Jei reikia papildom쏧 rakt쏧 arba juos
pamet썞te, 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.

D쉳MESIO
僅 Prie EV mygtuko ned썞kite metalini쏧
element쏧. Metaliniai elementai gali
nutraukti atsakiklio signal썀, tod썞l
automobilis neu쏹sives.
5
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Apsaugos nuo vagys썊i쏧 sistema
슢sijungus sistemai, pasigirsta 쎊sp썞jamasis garso
signalas ir ima mirks썞ti
avariniai 쏹ibintai. Sistema
veikia trimis etapais.
Nebandykite keisti 쏃ios sistemos konstrukcijos ar prijungti prie jos kit쏧 prietais쏧.

슢jungimo etapas
Veikimas
僅 U쏹rakinkite duris paspausdami ant
rakto esant쎊 u쏹rakto mygtuk썀 arba
dur쏧 ranken썞l썢.

Veikimo s썀lygos
僅 Po 30 sekund쏹i쏧 u쏹rakinus duris.
僅 슢jungtas automobilio OFF re쏹imas
arba nesant automobilyje rakto.
僅 U쏹darytos ir u쏹rakintos visos durys.

Ultragarsin썞 apsaugos nuo 쎊silau쏹imo sistema (UIP) (jeigu yra)
Aptikusi jud썞jim썀 salone, kai automobilis
yra u쏹rakintas, ultragarsin썞 apsaugos
nuo 쎊silau쏹imo sistema siun썊ia 쎊sp썞jam썀j쎊
signal썀.

Veikimas
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle
→ Convenience → Advanced antitheft (Nuostatos → Automobilis →
Patogumai → Papildoma apsauga
nuo vagyst썞s).
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Apsaugos nuo vagys썊i쏧 sistema

Vagyst썞s signalizacijos etapas
Veikimas
僅 Skamb썞s garsas, o 쎊sp썞jamosios
pavojaus lemput썞s nuolat mirks썞s
ma쏹daug 30 sekund쏹i쏧. Nor썞dami
i쏃jungti sistem썀, atrakinkite duris
i쏃maniuoju raktu.

Veikimo s썀lygos
僅 Kai ultragarsin썞 apsaugos nuo 쎊silau쏹imo sistema (UIP) yra i쏃jungta:
- Priekin썞s arba galin썞s durys atidaromos be i쏃maniojo rakto.
- Baga쏹in썞s dangtis atidaromas nesinaudojant i쏃maniuoju rakteliu.
- Variklio dangtis atidarytas.
- 슢jungtas automobilio ON re쏹imas.
僅 Kai ultragarsin썞 apsaugos nuo 쎊silau쏹imo sistema (UIP) yra 쎊jungta:
- Keleivis (-iai) juda transporto priemon썞je.
- Transporto priemon썞s posvyris
pasikei썊ia iki tam tikro laipsnio.
- Priekin썞s arba galin썞s durys atidaromos be i쏃maniojo rakto.
- Baga쏹in썞s dangtis atidaromas nesinaudojant i쏃maniuoju rakteliu.
- Variklio dangtis yra u쏹darytas.
- Nustatytas automobilio OFF re쏹imas.

Atjungimo etapas
Veikimo s썀lygos
僅 Paspaud쏹iamas dur쏧 atrakinimo mygtukas.
僅 U쏹vedamas automobilis.
僅 Paspaud쏹iamas i쏃orin썞s dur쏧 ranken썞l썞s mygtukas.

싩io automobilio ypatyb썞s

D쉳MESIO
僅 Nekeiskite ir nereguliuokite apsaugos
nuo vagyst썞s sistemos, nes galite j썀
sugadinti. Tokiu atveju sistema turi
b쏦ti ap쏹i쏦r썞ta profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
Gedimams, atsiradusiems d썞l netinkam쏧 apsaugos nuo vagyst썞s sistemos pakeitim쏧, nustatym쏧 arba
modifikacij쏧, automobilio gamintojo
garantija netaikoma.
僅 Nebandykite keisti 쏃ios sistemos
konstrukcijos ar prijungti prie jos kit쏧
prietais쏧. Gali kilti problem쏧 elektros
sistemoje ir automobilis gali neva쏹iuoti.
僅 Nejunkite ultragarsin썞s apsaugos nuo
쎊silau쏹imo sistemos, jei yra tikimyb썞,
kad transporto priemon썞 pakryps d썞l
i쏃or썞s poveikio (pvz., keliaujant keltu,
bok쏃to stov썞jimo aik쏃tel썞je ir pan.),
nes gali nety썊ia 쎊sijungti sirena.
僅 Kol sistema veikia, patikrinkite, ar visi
langai yra u쏹daryti. Jei ne, ultragarsin썞 apsaugos nuo 쎊silau쏹imo sistema
gali aptikti atsitiktin쎊 jud썞jim썀 automobilio viduje (pavyzd쏹iui, pu썊iant쎊 v썞j썀
ar 쎊skridus쎊 쎊 drugel쎊) ir 쎊jungti siren썀.
僅 Jei automobilyje yra auk쏃tai sukrautos
d썞쏹썞s, ultragarsin썞 apsaugos nuo 쎊silau쏹imo sistema gali neaptikti jud썞jimo u쏹 d썞쏹i쏧. Taip pat d썞쏹썞s gali
nukristi ir tada skamb썞s sirena.
僅 Kai ultragarsin썞 apsaugos nuo 쎊silau쏹imo sistema sutepta pa쏃alin썞mis
med쏹iagomis, tokiomis kaip kosmetika, pur쏃kiamasis oro gaiviklis ar
lang쏧 ploviklis, gali netinkamai veikti
jutiklis.

Apsaugos nuo vagys썊i쏧 sistema

PASTABA
僅 Ultragarsin썞 apsaugos nuo 쎊silau쏹imo
sistema 쎊sijungia kiekvien썀kart v썞l
u쏹vedus automobil쎊.
僅 Nejunkite automobilio, kai 쎊jungta
signalizacija. Jei sistema nei쏃jungiama raktu, 쎊junkite automobilio ON
re쏹im썀 ir 30 sekund쏹i쏧 palaukite.
Tada sistema bus i쏃jungta.

5

5

11

싩io automobilio ypatyb썞s

Dur쏧 u쏹raktai
I쏃oriniai automobilio dur쏧 u쏹raktai

Dur쏧 u쏹raktai

U쏹rakinimas / atrakinimas i쏃maniuoju raktu (elektroniniu b쏦du)
(jeigu yra)

U쏹rakinimas / atrakinimas i쏃maniuoju raktu (mechaniniu b쏦du)

OCV041085L

OCV041583L

Vairuotojui priart썞jus prie automobilio ir
su savimi turint i쏃man쏧j쎊 rakt썀, i쏃sitrauks
i쏃orin썞 dur쏧 ranken썞l썞 ir atsirakins
durys. (atrakinimo prisiartinus sistema)

Veikimas
僅 Paspauskite ant priekini쏧 dur쏧 ranken썞l썞s esant쎊 mygtuk썀 (vairuotojo
pus썞je).
僅 Mirktel썞s avariniai 쏹ibintai.
- U쏹rakinimas: vien썀 kart썀
- Atrakinimas: du kartus
僅 Be to, paspaudus ant dur쏧 ranken썞l썞s
(graviruotos dalies) esant쎊 mygtuk썀 ir
turint su savimi i쏃man쏧j쎊 rakt썀, bus
u쏹rakintos visos durys.

Neveikimo s썀lygos
僅 I쏃manusis raktas yra automobilyje.
僅 슢jungtas automobilio ACC arba ON
re쏹imas.
僅 Atidarytos bet kurios durys, i쏃skyrus
baga쏹in썞s dureles.

Apribojimai
僅 I쏃manusis raktas aptinkamas 0,7~1 m
(28 ~ 40 coli쏧) spinduliu.

INFORMACIJA
Garso signalas skamb썞s 3 sekundes.

5
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Veikimas
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle
→ Door → Approach unlock (Nuostatos → Automobilis → Durys → Atrakinimas prisiartinus).
僅 Vairuotojui prisiartinus prie automobilio su i쏃maniuoju raktu, i쏃sitrauks i쏃orin썞 dur쏧 ranken썞l썞 ir atsirakins durys.

INFORMACIJA
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane vairuotojas gali 쎊jungti /
i쏃jungti atrakinimo prisiartinus sistem썀.
僅 Kritiniais atvejais, pavyzd쏹iui, i쏃sikrovus akumuliatoriui, i쏃orin썞 elektra valdoma dur쏧 ranken썞l썞 vis dar veikia
taip, kaip rankiniu b쏦du valdoma i쏃orin썞 dur쏧 ranken썞l썞.
僅 I쏃jungus atrakinimo prisiartinus sistem썀, dur쏧 ranken썞l썞 vairuotojui priart썞jus prie automobilio su i쏃maniuoju
raktu nei쏃sitrauks. Nor썞dami atrakinti
duris, kai yra i쏃jungta atrakinimo prisiartinus sistema, palieskite ant ranken썞l썞s esant쎊 u쏹rakinimo / atrakinimo
jutikl쎊.
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僅 Nor썞dami i쏃vengti atsitiktinio dur쏧
u쏹rakinimo arba atrakinimo, paspauskite i쏃maniojo rakto u쏹rakinimo mygtuk썀 ir vienu metu ilgiau nei ma쏹daug
4 sekundes palaikykite nuspaust썀
u쏹rakinimo ir atrakinimo mygtuk썀.
Keturis kartus mirktel썞s avariniai
쏹ibintai. Durel썞s neu쏹sirakins ir neatsirakins net ir palietus ant i쏃orin썞s dureli쏧 rankenos esant쎊 lie썊iam썀j쎊 jutikl쎊.
Nor썞dami funkcij썀 i쏃jungti, paspauskite i쏃maniojo rakto dur쏧 u쏹rakinimo
arba atrakinimo mygtuk썀.
僅 Plaunant automobil쎊
- Rankinis automobilio plovimas
U쏹rakinkite duris ir u쏹darykite i쏃orin썢 dur쏧 ranken썞l썢. Nor썞dami
atrakinti dureles, ranka i쏃traukite
i쏃orin썢 dur쏧 ranken썞l썢. 싩i funkcija
apsaugo dureli쏧 ranken썞l썢 nuo
pa쏹eidimo, o paspaudus atrakinimo
mygtuk썀, dureli쏧 ranken썞l썞 v썞l
i쏃쏃oka.
- Automatinis automobilio plovimas
U쏹rakinkite duris ir u쏹darykite i쏃orin썢 dur쏧 ranken썞l썢. Jei automobilyje n썞ra i쏃maniojo rakto, i쏃junkite
automobil쎊 ir laikykite i쏃man쏧j쎊
rakt썀 bent 2 m (78 coli쏧) atstumu
nuo automobilio, kad neveikt쏧 i쏃orin썞 dur쏧 ranken썞l썞.

U쏹rakinimas / atrakinimas
mechaniniu raktu

Dur쏧 u쏹raktai

Veikimas
僅 Paspauskite priekin썢 dur쏧 ranken썞l썞s
dal쎊 (1), kad i쏃sitraukt쏧 galin썞 ranken썞l썞s dalis.
僅 슢ki쏃kite rakt썀 a쏃tri썀ja briaunos puse
쏹em썞s kryptimi (2). Naudojant kita
kryptimi, kyla pavojus pa쏹eisti plok쏃t썞s pavir쏃i쏧.
僅 Pasukite rakt썀.
- U쏹rakinimas: kair썞n
- Atrakinimas: de쏃in썞n

PASTABA
僅 Nepamir쏃kite, kad mechaniniu raktu
u쏹rakinti / atrakinti galima tik vairuotojo duris.
僅 Nor썞dami u쏹rakinti visas duris, naudokit썞s automobilyje esan썊iu centrinio
dur쏧 u쏹rakto mygtuku. Atidarykite
duris naudodamiesi vidine vairuotojo
dur쏧 rankena, tada u쏹darykite duris ir
u쏹rakinkite vairuotojo duris mechaniniu raktu.
僅 Nor썞dami u쏹rakinti i쏃 automobilio
vidaus, 쏹r. "Vidiniai automobilio dur쏧
u쏹raktai" puslapyje 5-14.
僅 B쏦kite atsarg쏦s, kad nepamestum썞te
ar nesubrai쏹ytum썞te dur쏧 ranken썞l썞s.
僅 Kai dur쏧 ranken썞l썞 ar rakto anga
u쏹쏃썀la ir neatsidaro, 쏃velniai bakstel썞kite arba netiesiogiai pa쏃ildykite rakto
ang썀 (pavyzd쏹iui, rankomis).
僅 Dur쏧 ir dur쏧 rankenos per stipriai
nespauskite. Taip galite jas pa쏹eisti.

OCV041007L_2

1 Lie쏹uv썞lis
2 Raktas
5
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Vidiniai automobilio dur쏧 u쏹raktai
Atrakinimas dur쏧 ranken썞le

Dur쏧 u쏹raktai

僅 Kai i쏃manusis raktas yra automobilyje
ir atidarytos kurios nors durys, durys
neu쏹sirakins net paspaudus centrinio
dur쏧 u쏹rakto jungikl쎊.

슢SP쉳JIMAS

OCV041008L

Veikimas
僅 Patraukite dur쏧 ranken썞l썢.
- Priekin썞s durys: vien썀 kart썀
- Galin썞s durys: du kartus

U쏹rakinimas / atrakinimas centrinio u쏹rakto jungikliu

OCV041009L

1 Dur쏧 u쏹rakinimo mygtukas
2 Dur쏧 atrakinimo mygtukas
3 Dur쏧 indikatoriaus lemput썞

Veikimas
僅 Paspauskite toliau nurodyt썀 atitinkam썀 mygtuk썀.
- Mygtukas (1): u쏹rakinama
- Mygtukas (2): atrakinama

INFORMACIJA
僅 U쏹rakinus visas automobilio duris, vairuotojo ir keleivio duryse u쏹sidegs
dur쏧 indikatoriaus lemput썞 (3). Jei
kokios nors durys atrakinamos, jos
u쏹ges.

5
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僅 Jei elektra valdomas dur쏧 u쏹raktas
sugenda jums s썞dint automobilyje,
pabandykite i쏃lipti atlikdami vien썀 ar
kelis i쏃 쏃i쏧 veiksm쏧:
- Kelis kartus pabandykite atrakinti
duris (elektroniniu b쏦du ir ranka),
kartu traukdami dur쏧 ranken썞l썢.
- Pabandykite atrakinti kit쏧 dur쏧 –
priekini쏧 ir galini쏧 – u쏹raktus ir ranken썞les.
- Atidarykite lang썀 ir pabandykite i쏃
lauko atrakinti duris mechaniniu
raktu.
- Pereikite 쎊 krovini쏧 skyri쏧 ir atidarykite baga쏹in썞s duris.
僅 Va쏹iuodami automobiliu netraukite
vairuotojo arba keleivi쏧 vidin썞s dur쏧
vidin썞s ranken썞l썞s.
僅 Durys visada turi b쏦ti visi쏃kai u쏹darytos ir u쏹rakintos, kol transporto priemon썞 va쏹iuoja, kad durys nety썊ia
neatsivert쏧. U쏹rakintos durys taip pat
atgrasys potencialius 쎊sibrov썞lius, kai
transporto priemon썞 sustos arba sul썞t썞s.
僅 Atidarydami duris apsidairykite, ar
쏃alia n썞ra automobili쏧, motocikl쏧, dvira썊i쏧 ar p썞s썊i쏧j쏧. Atidarydami duris,
kai prie j쏧 kas nors art썞ja, galite apgadinti turt썀 arba su쏹aloti 쏹mones.
僅 Jei transporto priemon썞 bus palikta
atrakinta, tai gali baigtis vagyste arba
galima 쏹ala jums arba kitiems asmenims, kurie pasisl썞ps j쏦s쏧 transporto
priemon썞je, kol esate i쏃썞j썢s. Palikdami
automobil쎊 be prie쏹i쏦ros visada pasi-
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imkite i쏃man쏧j쎊 rakt썀, 쎊junkite stov썞jimo stabd쎊, u쏹darykite visus langus ir
u쏹rakinkite visas duris.
僅 U쏹darytas automobilis gali labai
쎊kaisti, o jame be prie쏹i쏦ros palikti ir
i쏃lipti i쏃 automobilio negalintys vaikai
ar gyv쏦nai gali 쏹쏦ti ar sunkiai susi쏹aloti. Be to, vaikai gali 쎊jungti automobilio prietaisus ir susi쏹aloti arba juos gali
nuskriausti kiti 쎊 automobil쎊 쎊sibrov썢
asmenys. Nepalikite automobilyje
vien쏧 vaik쏧 ir gyv쏦n쏧.

D쉳MESIO
I쏃lipdami i쏃 automobilio su i쏃maniuoju
raktu b쏦tinai paspauskite ant priekini쏧
dur쏧 ranken썞l썞s esant쎊 mygtuk썀 arba
palieskite ant priekini쏧 dur쏧 ranken썞l썞s
esant쎊 jutikl쎊, kad u쏹darius visas duris,
variklio dangt쎊 ir baga쏹in썢 b쏦t쏧 u쏹rakintos durys. Jei tvirtai nepaspausite mygtuko arba nepaliesite jutiklio, durys gali
b쏦ti neu쏹rakintos, tod썞l b쏦kite atsarg쏦s.

PASTABA
僅 I쏃orinius galinio vaizdo veidrod썞lius
galima u쏹lenkti arba atlenkti informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrano
nuostat쏧 meniu pasirinkus On door
unlock (atrakinus duris). Pasirinkite:
- Settings → Vehicle → Convenience → Welcome mirror/light →
On door unlock (Nuostatos →
Automobilis → Patogumai → Pasisveikinimas veidrod썞liais / 쏃viesomis → Atrakinus duris)
僅 Durys gali u쏹sirakinti arba atsirakinti,
jei i쏃orin썞s dur쏧 ranken썞l썞s lie썊iamasis jutiklis atpa쏹쎊sta plaunant automobil쎊 arba d썞l smarkaus lietaus.
僅 Toliau nurodytais atvejais durys gali
neu쏹sirakinti arba neatsirakinti:

Dur쏧 u쏹raktai

- Palietus lie썊iam썀j쎊 jutikl쎊 pir쏃tin썞mis
- Staiga priart썞jus prie dur쏧

Automatin썞s dur쏧 u쏹rakinimo ir
atrakinimo funkcijos
J쏦s쏧 automobilyje 쎊diegtos funkcijos,
kurios automati쏃kai u쏹rakina ir atrakina
automobil쎊, priklausomai nuo informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkt쏧 nuostat쏧.

Automatinio u쏹rakto aktyvinimas
priklausomai nuo grei썊io
Nusta썊ius 쏃i썀 funkcij썀 informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane, visos durys
automati쏃kai u쏹rakinamos automobiliui
vir쏃ijus 15 km/h (9 mph) greit쎊.

Automatinio u쏹rakto aktyvinimas
쎊jungus pavar썀
싩i썀 funkcij썀 nusta썊ius informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane, visos durys
automati쏃kai u쏹rakinamos, kai veikiant
automobiliui pavar쏧 svirtis perjungiama
i쏃 P (stov썞jimo) pad썞ties.

Automatinis atrakinimas 쎊jungus
P pavar썀
싩i썀 funkcij썀 nusta썊ius informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane, visos durys
automati쏃kai u쏹rakinamos, kai veikiant
automobiliui pavar쏧 svirtis perjungiama
i쏃 P (stov썞jimo) pad썞ties.

Automatinis atrakinimas i쏃jungus
automobil쎊
Nusta썊ius 쏃i썀 funkcij썀 informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane, i쏃jungus
automobil쎊 automati쏃kai atrakinamos
visos durys.

Sm쏦gio jutikli쏧 dur쏧 atrakinimo
sistema
Visos durys automati쏃kai atsidarys, kai
d썞l sm쏦gio i쏃siskleis oro pagalv썞s.
5
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Papildoma atrakinimo saugos
funkcija – saugos pagalv썞s i쏃siskleidimas
Nusta썊ius 쏃i썀 funkcij썀 informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane, i쏃jungus
automobil쎊 automati쏃kai atrakinamos
visos durys.

Dur쏧 u쏹raktai

PASTABA
Jeigu nutr쏦ko elektros maitinimas 쎊 dur쏧
u쏹rakto jungikl쎊 (pvz., i쏃sikrov썞 automobilio akumuliatorius), o baga쏹in썞 u쏹daryta, jos nebus galima atidaryti tol, kol
neatsinaujins elektros maitinimas.

Blokavimo spynos (jeigu yra)

Galini쏧 dur쏧 u쏹raktai

Kai kuriose transporto priemon썞se yra
blokavimo sistema. U쏹strigusios spynos
neleid쏹ia atidaryti dur쏧 transporto priemon썞s viduje arba i쏃or썞je, kai u쏹strigusios spynos suaktyvinamos siekiant
u쏹tikrinti papildom썀 transporto priemon썞s saugum썀.
Norint u쏹rakinti transporto priemon썢
naudojant aklaviet썞s funkcij썀, durys turi
b쏦ti u쏹rakintos nuotoliniu arba i쏃maniuoju raktu. Norint atrakinti transporto
priemon썢, reikia v썞l naudoti i쏃man쏧j쎊
rakt썀.

Galini쏧 dur쏧 u쏹raktas su apsauga
nuo vaik쏧 (jeigu yra)

Mechaninis dur쏧 u쏹rakto jungiklis

OCV041011L_2

Veikimas
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Veikimas
僅
僅
僅
僅

Atidarykite dureles.
슢ki쏃kite mechanin쎊 rakt썀.
Pasukite rakt썀 쎊 u쏹rakinimo pad썞t쎊.
Gerai u쏹darykite duris.

僅 슢ki쏃kite mechanin쎊 rakt썀.
僅 Pasukite vaiko saugos u쏹rakt썀 쎊 u쏹rakinimo pad썞t쎊 (1).
僅 Nor썞dami atidaryti galines duris,
patraukite lauko dur쏧 ranken썀 (2).

Elektronin썞 vaiko saugos u쏹rakto
sistema (jeigu yra)

Veikimo s썀lygos
僅 Elektrinis dur쏧 u쏹rakto jungiklis neveikia.

5
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Veikimas
僅 Paspauskite elektroninio vaiko saugos
u쏹rakto mygtuk썀.

INFORMACIJA
僅 Jeigu paspaud쏹iate elektroninio vaiko
saugos u쏹rakto mygtuk썀 ir 쏃vie썊ia
indikatorius, gale s썞dintys keleiviai
negali atidaryti galini쏧 dur쏧 i쏃 automobilio salono.
僅 Pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo (SEA) sistema automati쏃kai ne쎊jungia elektronin썞s vaiko saugos u쏹rakto sistemos.
Jei automobilyje yra 쎊rengtas elektroninis vaiko saugos u쏹raktas, rankiniu
b쏦du valdom쏧 vaiko saugos galini쏧
dur쏧 u쏹rakt쏧 n썞ra.
僅 Pra썞jus 3 minut썞ms, kai EV mygtukas
nustatomas 쎊 pad썞t쎊 OFF arba ACC,
mygtuko indikatorius u쏹g썢sta ir vairuotojas negali mygtuku i쏃jungti elektroninio vaiko saugos u쏹rakto.
Nor썞dami funkcij썀 i쏃jungti, nustatykite EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 ON ir spustel썞kite elektroninio vaiko saugos
u쏹rakto mygtuk썀.

Dur쏧 u쏹raktai

D쉳MESIO
Jei paspaudus elektroninio vaiko saugos
u쏹rakto jungikl쎊 elektroninis vaiko saugos u쏹raktas neveikia, pasirodo prane쏃imas ir pasigirsta garso signalas.
Jei tai 쎊vyksta, sistema turi b쏦ti patikrinta
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

슢sp썞jimas apie gale s썞din썊ius
keleivius (ROA)
슢sp썞jimo apie gale s썞din썊ius keleivius
(ROA) sistema skirta pad썞ti nepamir쏃ti
gale s썞din썊i쏧 keleivi쏧 i쏃lipant i쏃 automobilio.

5
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슢SP쉳JIMAS
僅 Jei vaikai nety썊ia atidaro galines duris,
kai transporto priemon썞 va쏹iuoja, jie
gali i쏃kristi ir sunkiai susi쏹eisti arba
쏹쏦ti. Kad vaikai negal썞t쏧 atidaryti galini쏧 dur쏧 i쏃 vidaus, visada, kai vaikai
yra transporto priemon썞je, reikia naudoti galini쏧 dur쏧 u쏹raktus.
僅 Sistema neaptinka kiekvienos kli쏦ties,
art썞jan썊ios i쏃lipant i쏃 automobilio.
僅 Vairuotojas ir keleivis yra atsakingi u쏹
avarijas, 쎊vykusias i쏃lipant i쏃 transporto priemon썞s. Prie쏃 i쏃lipdami i쏃
automobilio visada patikrinkite
aplink썀.

Veikimas
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle
→ Convenience → Rear Occupant
Alert (Nuostatos → Automobilis →
Patogumai → 슢sp썞jimas apie gale
s썞din썊ius keleivius).
* Daugiau informacijos ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame informaciniame vadove.
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1-ojo signalo aktyvinimas

OCV041119L

A: Patikrinkite galines s썞dynes
Kai i쏃jungiamas automobilis ir atidaromos vairuotojo durys atidarius ir u쏹darius galines duris arba baga쏹in썞s
dureles, prietais쏧 skydelyje pasirodo
쎊sp썞jamasis prane쏃imas.

2-ojo signalo aktyvinimas
Po pirmojo 쎊sp썞jimo antrasis 쎊sp썞jimas
aktyvinamas automobilyje aptikus kok쎊
nors jud썞jim썀, kai u쏹darytos vairuotojo
durys ir u쏹rakintos visos durys. Garso
signalas skamb썞s ma쏹daug 25 sekundes. Be to, 씮Kia Connect“ paslaug쏧 (jei
yra) naudotojai gaus tekstin쎊 prane쏃im썀.
Jeigu sistema toliau aptinka jud썞jim썀,
signalas kartojamas iki 8 kart쏧. Nor썞dami i쏃jungti signal썀, atrakinkite duris
naudodami i쏃man쏧j쎊 rakt썀.
Sistema fiksuoja jud썞jim썀 automobilyje
10 minu썊i쏧 nuo dur쏧 u쏹rakinimo.

슢sp썞jimas apie gale s썞din썊ius
keleivius (ROA) – atsargumo priemon썞s
僅 Pasir쏦pinkite, kad b쏦t쏧 u쏹daryti visi
langai. Jeigu langas atidarytas, signalas gali b쏦ti suaktyvintas jutikliui aptikus netik썞t썀 jud썞jim썀 (pvz., v썞jo arba
vabzd쏹i쏧).
僅 Signalas gali b쏦ti suaktyvintas, jeigu
jud썞jimas aptinkamas vairuotojo arba
priekin썞je keleivio s썞dyn썞je.

5
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Dur쏧 u쏹raktai

僅 Kai durys u쏹rakinamos automobilio
viduje esant keleiviui, gali 쎊sijungti
쎊sp썞jamasis signalas.
僅 슢sp썞jamasis signalas gali b쏦ti siun썊iamas d썞l sm쏦gio 쎊 automobil쎊.
僅 Jeigu automobilis prikrautas d썞쏹i쏧 ir
daikt쏧, sistema gali j쏧 neaptikti. Arba
persp썞jimas gali 쎊sijungti, jei d썞쏹썞s ar
daiktai nukrenta.
僅 Signalas gali b쏦ti suaktyvintas esant
u쏹rakintoms durims plaunant automobil쎊 arba d썞l aplinkos vibracij쏧 bei
triuk쏃mo.
僅 슢sp썞jamasis signalas gali 쎊sijungti
automobilio viduje esant metaliniams
daiktams ar skys썊iams.

슢SP쉳JIMAS
Net jei automobilyje yra 쎊rengta pa쏹angi
쎊sp썞jimo apie gale s썞din썊ius keleivius
sistema (ROA), visada patikrinkite galines s썞dynes prie쏃 i쏃lipdami i쏃 automobilio. Pa쏹angi 쎊sp썞jimo apie gale s썞din썊ius
keleivius sistema (ROA) gali ne쎊sijungti
tokiais atvejais, kai:
僅 Jud썞jimas netrunka pakankamai ilgai
arba jud썞jimas yra ne쏹ymus.
僅 Vaikas nes썞di vaiki쏃koje saugos k썞dut썞je.
僅 U쏹fiksuotas jud썞jimas ne galini쏧 s썞dyni쏧 zonoje.
僅 Gale s썞dintis keleivis yra u쏹sideng썢s
audeklu (pavyzd쏹iui, apklotu), kurio
sud썞tyje yra metalizuotos med쏹iagos.
僅 Automobilio viduje esantis daiktas
u쏹dengia jutikl쎊.
僅 Jutiklis suteptas pa쏃aline med쏹iaga.
僅 Gyv쏦nas, esantis ant galin썞s s썞dyn썞s
ar baga쏹in썞je, n썞ra pakankamai didelis, kad j쎊 gal썞t쏧 aptikti jutiklis, arba jis
beveik nejuda.

싩io automobilio ypatyb썞s

僅 Pritvirtinti daiktai arba modifikuotos,
deformuotos arba pa쏹eistos salono
lubos.
僅 Aplink automobil쎊 yra elektronini쏧 trikd쏹i쏧.
僅 Kiti aplinkos veiksniai, galintys sutrikdyti sistemos veikim썀.

Dur쏧 u쏹raktai

Atitikties deklaracija
Radijo da쏹nio 쎊rangos dalys (ROA
radiolokatoriaus jutiklis) atitinka:
Europai ir CE sertifikuotoms
쏃alims

PASTABA
僅 Antrasis signalas suaktyvinamas tik
prie쏃 tai suaktyvinus pirm썀j쎊 signal썀.
僅 Antrasis 쎊sp썞jimas 쎊jungiamas tik jei
automobilyje yra 쎊rengtas jutiklis.
僅 Jeigu nenorite naudotis 쎊sp썞jimo apie
gale s썞din썊ius keleivius (ROA) sistema, ant vairo paspauskite mygtuk썀
OK, kai skydelyje rodomas pirmasis
signalas. Tai padarius bus i쏃jungtas
antrasis signalas.

OGL3051275L

5
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OCV041120L

A: Patikrinkite galines s썞dynes
僅 Jei transporto priemon썞 u쏹vesta nuotoliniu b쏦du (jei joje yra nuotolinis
u쏹vedimas), jud썞jimo aptikimas
sustabdomas.

5

19

싩io automobilio ypatyb썞s

Vairuotojo s썞dyn썞s pad썞ties 쎊siminimo sistema

Vairuotojo s썞dyn썞s pad썞ties
쎊siminimo sistema (jeigu yra)

Vairuotojo pad썞ties atminties sistemos nustatymas i쏃 naujo

슢 atmint쎊 쎊ra쏃omos pad썞ties nustatymas

Veikimas

OCV041013L

Veikimas
僅 Nustatykite 쏃ias pad썞tis:
- Vairuotojo s썞dyn썞s (jeigu yra)
- Galinio vaizdo veidrod썞lio (jeigu
yra)
- Projekcinio ekrano (HUD): ekrano
re쏹imas, pad썞tis, AR atitikties reguliavimas (jeigu yra)
僅 Paspauskite 1 arba 2 mygtuk썀.
- Per ma쏹daug 4 sekundes
- Dukart suskamba garso signalas

INFORMACIJA
Norint naudotis 쏃ia funkcija, automobilis
turi b쏦ti 쎊jungtas.

Atminties apie pad썞t쎊 gr썀쏹inimas
Veikimas
僅 Paspauskite 1 arba 2 mygtuk썀.
- Vien썀kart suskamba garso signalas
僅 Pakoreguojamos 쎊 atmint쎊 쎊ra쏃ytos
pad썞tys.

僅 EV mygtukui esant pad썞tyje ON, 쎊junkite P (stov썞jimo) pavar썀.
僅 Pastumkite vairuotojo s썞dyn썢 kuo
toliau 쎊 priek쎊.
僅 Nustatykite s썞dyn썞s atlo쏃썀 쎊 visi쏃kai
vertikali썀 pad썞t쎊.
僅 Vienu metu paspauskite ir apie 2
sekundes palaikykite nuspaud썢 1
mygtuk썀 ir s썞dyn썞s slinkimo 쎊 priek쎊
jungikl쎊.

Nustatymas
僅 S썞dyn썞 ir atlo쏃as automati쏃kai juda
atgal.
- Toliau skamba garso signalas.
僅 S썞dyn썞 ir atlo쏃as pasislenka 쎊 vidurin썢
pad썞t쎊.
- Garso signalas i쏃sijungia.

Lengvos prieigos funkcija
Veikimo s썀lygos
僅 Vairuotojo s썞dyn썞 juda atgal:
- i쏃jungus automobil쎊;
- atidarius vairuotojo duris.
僅 Vairuotojo s썞dyn썞 juda 쎊 priek쎊:
- 쎊jungus automobilio ACC arba ON
re쏹im썀;
- u쏹darius vairuotojo duris ir su
savimi turint i쏃man쏧j쎊 rakt썀.

INFORMACIJA
僅 Lengvos prieigos funkcij썀 galima
쎊jungti ir i쏃jungti informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrano nuostat쏧
meniu. Daugiau informacijos ie쏃ko-
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kite navigacijos sistemos trumpajame
informaciniame vadove.

슢SP쉳JIMAS
Niekada nebandykite valdyti vairuotojo
s썞dyn썞s pad썞ties 쎊siminimo sistemos, kai
transporto priemon썞 juda. Galite prarasti
kontrol썢 ir sukelti avarij썀, kurios metu
gali b쏦ti sunkiai arba mirtinai su쏹aloti
쏹mon썞s arba sugadintas turtas.

Baga쏹in썞s dangtis

Baga쏹in썞s dangtis
Rankiniu b쏦du valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymas / u쏹darymas

PASTABA
僅 Jei baterija atjungiama, atminties
nuostatos i쏃trinamos.
僅 Jei vairuotojo pad썞ties atminties sistema tinkamai neveikia, rekomenduojame patikrinti sistem썀 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

OCV041016L_2

Veikimas
僅 Nor썞dami atidaryti baga쏹in썞s dureles, paspauskite i쏃orin쎊 baga쏹in썞s
dureli쏧 ranken썞l썞s mygtuk썀 (1).
僅 Pakelkite baga쏹in썞s dureles.
僅 Baga쏹in썞s durel썞s u쏹daromos jas
nuleid쏹iant. Patikrinkite, ar baga쏹in썞s
dangtis patikimai u쏹sifiksav썢s.

Veikimo s썀lygos
僅 Baga쏹in썞s durel썞s u쏹rakinamos arba
atrakinamos raktu arba centrinio dur쏧
u쏹rakto jungikliu.

5
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Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymas / u쏹darymas (jeigu
yra)

OCV041017K_4

OCV041019K

Veikimas
僅 Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
mygtukas – i쏃manusis raktas (1) /
automobilio viduje (2)
Baga쏹in썞s durel썞ms esant u쏹darytoms, paspauskite ir palaikykite
nuspaud썢 elektra valdom쏧 baga쏹in썞s
dureli쏧 atidarymo / u쏹darymo mygtuk썀. Baga쏹in썞s durel썞s automati쏃kai
atsidarys ir pasigirs 쎊sp썞jamasis garso
signalas. Nor썞dami sustabdyti dur쏧
jud썞jim썀, dar kart썀 paspauskite baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo / u쏹darymo
mygtuk썀.
Atsidarius baga쏹in썞s durel썞ms,
paspauskite ir palaikykite nuspaud썢
elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo / u쏹darymo mygtuk썀. Baga쏹in썞s durel썞s automati쏃kai u쏹sidarys ir
pasigirs 쎊sp썞jamasis garso signalas.
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Baga쏹in썞s dangtis

Palaikykite nuspaud썢 elektra valdom쏧
baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo / u쏹darymo mygtuk썀, kol baga쏹in썞s durel썞
visi쏃kai u쏹sidarys. Nenuspaudus
baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo / u쏹darymo mygtuko joms u쏹sidarant, elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
jud썞jimas bus sustabdytas ir apie 5
sekundes skamb썞s 쎊sp썞jamasis garso
signalas.
僅 Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
atidarymo mygtukas – automobilio
i쏃or썞je (3)
Kai u쏹fiksuojamas i쏃manusis raktas,
paspauskite elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo mygtuk썀. Baga쏹in썞s durel썞s atsidarys ir pasigirs
쎊sp썞jamasis garso signalas. Jei durys
yra atrakintos, baga쏹in썞s dureles
galima atidaryti ir u쏹daryti be i쏃maniojo rakto.
僅 Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
u쏹darymo mygtukas – automobilio
viduje (4)
Paspauskite elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 u쏹darymo mygtuk썀. Baga쏹in썞s durel썞s u쏹sidarys ir pasigirs
쎊sp썞jamasis garso signalas.

Veikimo s썀lygos
僅 슢jungtas automobilis ir nustatyta P
(stov썞jimo) pavara.
僅 Nustatytas automobilio OFF re쏹imas.
僅 Turimas i쏃manusis raktas.

Neveikimo s썀lygos
僅 Automobilio greitis yra didesnis nei 3
km/h (2 mph).

싩io automobilio ypatyb썞s

INFORMACIJA
Kai automobilio greitis vir쏃ija 3 km/h (2
mph), neatsidaro tik elektra valdomos
baga쏹in썞s durel썞s.

Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 automatinis jud썞jimo krypties
pakeitimas
Kai elektra valdomos baga쏹in썞s durel썞s
u쏹kli쏦va u쏹 kokio nors daikto arba k쏦no
dalies, jos v썞l automati쏃kai atsidaro.
Jei atidaromos ir u쏹daromos baga쏹in썞s
durel썞s susiduria su kli쏦timi, jos sustoja
ir pradeda jud썞ti prie쏃inga kryptimi.

Baga쏹in썞s dangtis

palaukite, kol baga쏹in썞s dangtis visi쏃kai atsidarys ir sustos.
僅 Prie쏃 naudodami elektra valdom썀
baga쏹in썞s dangt쎊 (arba i쏃man쏧j쎊
baga쏹in썞s dangt쎊) patikrinkite, ar jo
kelyje n썞ra 쏹moni쏧 ar daikt쏧. Palietus
elektra valdom썀 baga쏹in썞s dangt쎊
(arba i쏃man쏧j쎊 baga쏹in썞s dangt쎊)
galima sunkiai su쏹eisti, sugadinti
transporto priemon썢 arba aplinkinius
daiktus.

슢SP쉳JIMAS
僅 Automobilio pavar쏧 perjungimo svirt쎊
nustatykite 쎊 pad썞t쎊 P (stov썞jimas) ir
쎊junkite stov썞jimo stabd쎊.
僅 Keleiviai niekada netur썞t쏧 va쏹iuoti
galin썞je krovinio zonoje, kurioje n썞ra
joki쏧 suvar쏹ym쏧. Siekiant i쏃vengti
su쏹alojim쏧 nelaimingo atsitikimo ar
staigaus sustojimo atveju, keleiviai
visada turi b쏦ti tinkamai suvar쏹yti.
僅 Baga쏹in썞s dangtis atsidaro 쎊 vir쏃쏧.
Pasir쏦pinkite, kad atidarant baga쏹in썞s
dangt쎊 prie automobilio galin썞s dalies
neb쏦t쏧 daikt쏧 ir 쏹moni쏧.
僅 Prie쏃 u쏹darydami baga쏹in썞s dangt쎊
쎊sitikinkite, kad rankos, kojos ir kitos
k쏦no dalys yra saugiai patrauktos.
僅 Nepalikite automobilyje vien쏧 vaik쏧 ir
gyv쏦n쏧. Vaikai arba gyv쏦nai gali
suaktyvinti elektra valdom썀 galin쎊
dangt쎊 ir susi쏹aloti ar su쏹aloti kitus
arba apgadinti automobil쎊.
僅 Prie쏃 atidarydami arba u쏹darydami
elektra valdom썀 baga쏹in썞s dangt쎊
pasir쏦pinkite, kad prie jo neb쏦t쏧 쏹moni쏧. Prie쏃 pakraunant ar i쏃kraunant
krovin쎊 i쏃 transporto priemon썞s,

OCV041018L

- A: 70 cm
- B. 70 cm
僅 Va쏹iuojant didesniu nei 3 km/h (2
mph) grei썊iu, kai yra atidarytos baga쏹in썞s durel썞s, nuolat skamba garso
signalas. Nedelsdami sustabdykite
automobil쎊 saugioje vietoje ir patikrinkite, ar neatidarytas automobilio galinis dangtis.
僅 Niekada ty썊ia ned썞kite joki쏧 daikt쏧 ir
neki쏃kite joki쏧 k쏦no dali쏧 elektra valdomo galinio dang썊io kelyje, nor썞dami patikrinti, ar veikia automatinis
slinkimas atgal.
僅 Niekada nesinaudokite elektra valdomu baga쏹in썞s dang썊iu, kai prie jo
yra prid썞t쏧 sunki쏧 daikt쏧 (pavyzd쏹iui,
dvira썊i쏧). Tai gali pa쏹eisti elektra valdom썀 baga쏹in썞s dangt쎊.

D쉳MESIO
僅 Pasir쏦pinkite, kad prie쏃 vairuojant
automobil쎊 b쏦t쏧 u쏹darytas baga쏹in썞s
dangtis. Jei prie쏃 va쏹iuojant neu쏹daromas baga쏹in썞s dangtis, baga쏹in썞s
5
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僅

僅

僅

僅

dur쏧 amortizatoriai ir pritvirtinta
쎊ranga gali b쏦ti sugadinti.
U쏹darydami baga쏹in썞s dangt쎊 쎊sitikinkite, kad nieko n썞ra 쏃alia galinio dang썊io skl썀s썊io ir spragtuko. Tai gali
sugadinti baga쏹in썞s dang썊io skl썀st쎊.
B쏦kite atsarg쏦s atidarydami ir u쏹darydami baga쏹in썞s dureles arba
d썞dami ir i쏃imdami daiktus, nes atsitrenk썢 쎊 a쏃trias briaunas, pavyzd쏹iui,
kampus, galite susi쏹eisti arba sugadinti daiktus. Atsitrenk썢 쎊 baga쏹in썞s
dureles vaikai gali susi쏹eisti veid썀,
galv썀 ir kitas k쏦no dalis, tod썞l visada
b쏦kite atid쏦s.
Rankiniu b쏦du neu쏹darykite ir neatidarykite elektra valdomo galinio
dang썊io. Gali b쏦ti sugadintas elektra
valdomas galinis dangtis. Jeigu elektra valdom썀 galin쎊 dangt쎊 reikia rankiniu b쏦du u쏹daryti arba atidaryti, kai
akumuliatorius yra i쏃sikrov썢s arba
atjungtas, nenaudokite pernelyg didel썞s j썞gos.
Nedarykite elektra valdomo baga쏹in썞s dang썊io daugiau nei 5 kartus i쏃
eil썞s. Tai gali pa쏹eisti elektra valdom썀
baga쏹in썞s dangt쎊. Jeigu d썞l nuolatinio
naudojimo 쎊stringa a쏃is, 3 kartus pyps썞s garsinis signalas ir elektra valdomas baga쏹in썞s dangtis neveiks.
Tuomet nebedarykite baga쏹in썞s
dang썊io ir palikite j쎊 ilgiau nei 1 minut썢.

PASTABA
僅 Ned썞kite sunki쏧 daikt쏧 ant elektra
valdomo baga쏹in썞s dang썊io, kai j쎊
naudojate. Papildomas svoris ant galinio dang썊io gali sugadinti sistem썀.
僅 Automobiliui esant 쎊jungtam, elektra
valdomos baga쏹in썞s durel썞s gali
veikti pasirinkus P (stov썞jimo) pavar썀.

5
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Baga쏹in썞s dangtis

僅 Elektra valdomas baga쏹ines dureles
galima valdyti neveikiant automobilio
varikliui. Vis tik elektra valdomas galinis dangtis naudoja nema쏹ai automobilio elektros energijos. Kad
nei쏃sikraut쏧 akumuliatorius, pernelyg
da쏹nai nedarin썞kite (pvz., daugiau
negu 10 kart쏧 i쏃 eil썞s).
僅 Kad akumuliatorius nei쏃sikraut쏧,
nepalikite elektra valdomo galinio
dang썊io ilg썀 laik썀 atidaryto.
僅 Patys nemodifikuokite ir netaisykite
joki쏧 elektra valdomo galinio dang썊io
dali쏧. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
僅 Keldami automobil쎊, kad pakeistum썞te
padang썀, arba j쎊 remontuodami,
nedarin썞kite elektra valdomo galinio
dang썊io. D썞l to elektra valdomas galinis dangtis gali netinkamai veikti.
僅 Kai oras 쏃altas ir dr썞gnas, elektra valdomas galinis dangtis gali tinkamai
neveikti d썞l 쏃al썊io.
僅 Kai oras 쏃altas ir dr썞gnas, d썞l 쏃al썊io
dur쏧 u쏹raktai ir mechanizmai gali tinkamai neveikti.
僅 Kai atidarant / u쏹darant elektra valdomas baga쏹in썞s dureles u쏹fiksuojama
daugiau nei viena operacija, jos gali
nustoti jud썞jusios. Tokiu atveju atidarykite / u쏹darykite baga쏹in썞s dureles
rankiniu b쏦du ir v썞l naudokit썞s elektra
valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 valdymo
funkcija.

Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 nustatymas
Veikimas
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle

싩io automobilio ypatyb썞s

→ Door → Power tailgate (Nuostatos
→ Automobilis → Durys → Elektra valdomos baga쏹in썞s durel썞s).

Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 jud썞jimo grei썊io reguliavimas
Veikimas
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle
→ Door → Power tailgate opening
speed → Normal/Fast (Nuostatos →
Automobilis → Durys → Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 jud썞jimo
greitis → Normalus → Greitas).
僅 Pradin썞 nuostata yra Fast (greitas).

Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo auk쏃썊io reguliavimas
Veikimas
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle
→ Door → Power tailgate opening
height → Level 1/Level 2/Level 3/
Full open/User height setting (Nuostatos → Automobilis → Durys → Elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
atidarymo auk쏃tis → 1 lygis → 2 lygis
→ 3 lygis → Atidarymas iki galo →
Naudotojo auk쏃썊io nuostata).

Naudotojo auk쏃썊io nustatymo
reguliavimas
Veikimas
僅 Sureguliuokite baga쏹in썞s dangt쎊 norimame auk쏃tyje.
僅 Paspauskite ir ma쏹daug 3 sekundes
palaikykite nuspaud썢 elektra valdom쏧
baga쏹in썞s dureli쏧 u쏹darymo mygtuk썀, kol pasigirs garso signalas.

Baga쏹in썞s dangtis

PASTABA
僅 Jei baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo auk쏃tis reguliuojamas rankiniu b쏦du, nuostatos informacijos ir pramog쏧
sistemos ekrane bus pakeistos 쎊 User
height setting (naudotojo auk쏃썊io
nuostata).
僅 Kol nepasirenkama parinktis User
height setting (naudotojo auk쏃썊io
nuostata), auk쏃tis lieka nustatytas
kaip Full open (atidarymas iki galo).
僅 Jei parinktis User height setting
(naudotojo auk쏃썊io nuostata) pasirenkama po parinkties Full open (atidarymas iki galo) / Level 3 (3 lygis) /
Level 2 (2 lygis) / Level 1 (1 lygis),
nustatoma ankstesn썞 naudotojo
auk쏃썊io parinktis.

5
Elektra valdomos baga쏹in썞s
dureli쏧 atstatymas
Veikimas
僅 I쏃junkite automobil쎊 arba 쎊junkite P
(stov썞jimo) arba N (neutrali썀) pavar썀.
僅 Paspauskite elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo mygtuk썀, kad
elektra valdomos baga쏹in썞s durel썞s
atsidaryt쏧.
僅 I쏃 prad쏹i쏧 vienu metu paspauskite ir
ilgiau nei 3 sekundes palaikykite
nuspaust썀 vidin쎊 baga쏹in썞s dureli쏧
u쏹darymo mygtuk썀 bei i쏃orin쎊 baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo mygtuk썀. Pasigirs garso signalas.
僅 Rankiniu b쏦du u쏹darykite galin쎊
dangt쎊.
僅 Paspauskite automobilio i쏃or썞je esant쎊
elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo mygtuk썀.
僅 Baga쏹in썞s durel썞s atsidaro ir pasigirsta garso signalas.
5

25

싩io automobilio ypatyb썞s

僅 Jei baga쏹in썞s durel썞s sustabdomos iki
joms visi쏃kai atsidarant, nustatymo i쏃
naujo procesas nebevyks. Palaukite,
kol baga쏹in썞s durel썞s bus pakeltos iki
galo ir sustabdytos.

Veikimo s썀lygos
僅 슢junkite automobilio P (stov썞jimo)
pavar썀.

PASTABA
僅 Jeigu elektra valdomas baga쏹in썞s
dangtis tinkamai neveikia, dar kart썀
patikrinkite, ar pavar쏧 svirtis yra tinkamoje pad썞tyje.
僅 Elektra valdomos baga쏹in썞s durel썞s
turi b쏦ti i쏃 naujo nustatytos tokiais
atvejais:
- I쏃 naujo 쎊krovus akumuliatori쏧 (12
V)
- I쏃 naujo sumontavus akumuliatori쏧
(12 V)
- 슢rengus nauj썀 susijus쎊 saugikl쎊

Baga쏹in썞s dangtis

Veikimo s썀lygos
僅 Po 15 sekund쏹i쏧, kai buvo u쏹darytos ir
u쏹rakintos visos durys.
僅 Nustatyta aptikimo srityje ilgiau negu
3 sekundes.
僅 슢krovimo jungties atjungimas

Neveikimo s썀lygos
僅 I쏃manusis raktas aptinkamas per
ma쏹iau nei 15 sekund쏹i쏧, kai u쏹daromos ir u쏹rakinamos durys, ir yra nuolat aptinkamas.
僅 I쏃manusis raktas aptinkamas per
ma쏹iau nei 15 sekund쏹i쏧, kai u쏹daromos ir u쏹rakinamos durys, bei 1,5 m
atstumu nuo priekini쏧 dur쏧 ranken썞li쏧 (taikoma automobiliams su pasisveikinimo 쏃viesomis).
僅 Durys neu쏹darytos arba neu쏹rakintos.
僅 I쏃manusis raktas yra automobilyje.
僅 Automobilis kraunamas

Apribojimai
I쏃mani쏧j쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymas (jeigu yra)

僅 I쏃manusis raktas neaptinkamas
50~100 cm (28 ~ 40 coli쏧) spinduliu
u쏹 automobilio

Aptikimas ir 쎊sp썞jimas
Veikimas
OCV041020L

Veikimas
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle
→ Door → Smart tailgate (Nuostatos
→ Automobilis → Durys → I쏃maniosios baga쏹in썞s durel썞s).

5
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僅 Mirktel썞s avariniai 쏹ibintai.
僅 Kai aptinkamas i쏃manusis raktas,
pasigirsta garso signalas.

Automatinis atidarymas
Veikimas
僅 Atsidarys baga쏹in썞s durel썞s.
僅 Mirktel썞s avariniai 쏹ibintai.
僅 Garso signalas suskamb썞s 6 kartus.

싩io automobilio ypatyb썞s

I쏃mani쏧j쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
i쏃jungimas i쏃maniuoju raktu
Veikimas
僅 Nor썞dami i쏃jungti funkcij썀, aptikimo ir
쎊sp썞jimo stadijoje paspauskite bet kur쎊
i쏃 toliau nurodyt쏧 i쏃maniojo rakto
mygtuk쏧.
- Dur쏧 u쏹rakinimo mygtukas
- Dur쏧 atrakinimo mygtukas
- Baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo /
u쏹darymo mygtukas

PASTABA
僅 Paspaudus dur쏧 atrakinimo mygtuk썀,
i쏃mani쏧j쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 automatinio atsidarymo funkcija laikinai bus
i쏃jungta. Ta썊iau, jeigu neatidarysite
dur쏧 30 sekund쏹i쏧, i쏃maniojo baga쏹in썞s dang썊io automatinio atsidarymo
funkcija v썞l bus suaktyvinta.
僅 Paspaudus ir ilgiau nei 1 sekund썢
palaikius nuspaust썀 baga쏹in썞s dureli쏧
atidarymo mygtuk썀, baga쏹in썞s durel썞s atsidaro.
僅 Paspaudus dur쏧 u쏹rakinimo mygtuk썀
arba baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymo
mygtuk썀, kai i쏃mani쏧j쏧 baga쏹in썞s
dureli쏧 automatinio atidarymo funkcija n썞ra aptikimo ir 쎊sp썞jimo stadijoje,
i쏃mani쏧j쏧 baga쏹in썞s dureli쏧 automatinio atidarymo funkcija nebus i쏃jungta.
僅 Jeigu i쏃jung썞te i쏃maniojo baga쏹in썞s
dang썊io automatinio atsidarymo
funkcij썀 paspausdami i쏃maniojo rakto
mygtuk썀 ir atidar썞te duris, i쏃maniojo
baga쏹in썞s dang썊io automatinio atidarymo funkcij썀 galima v썞l suaktyvinti
u쏹darius ir u쏹rakinus visas duris.

Baga쏹in썞s dangtis

Neveikimo s썀lygos
僅 I쏃manusis raktas yra netoli radijo si쏧stuvo, pvz., radijo stoties arba oro
uosto, kuris gali trukdyti tinkamam
i쏃maniojo rakto veikimui.
僅 I쏃manusis raktas yra netoli dvipusio
ry쏃io radijo telefono ar mobiliojo telefono.
僅 Netoli j쏦s쏧 automobilio naudojamas
kito automobilio i쏃manusis raktas.
僅 Aptikimo diapazonas gali suma쏹썞ti
arba padid썞ti, kai:
- Pakelta viena automobilio pus썞,
norint pakeisti padang썀 arba patikrinti automobil쎊.
- Automobilis pastatytas 쎊stri쏹ai 쎊kaln썞je, ant nelygaus kelio ir pan.

슢SP쉳JIMAS

5

僅 슢sitikinkite, kad prie쏃 vairuojant automobil쎊 b쏦t쏧 u쏹darytas baga쏹in썞s
dangtis.
僅 Prie쏃 atidarydami arba u쏹darydami
elektra valdom썀 galin쎊 dangt쎊 pasir쏦pinkite, kad prie jo neb쏦t쏧 쏹moni쏧.
僅 Pasir쏦pinkite, kad atidarant baga쏹in썞s
dangt쎊 쎊kaln썞je, i쏃 baga쏹in썞s nei쏃krist쏧
daiktai. Jie gali sunkiai su쏹aloti.
僅 Plaudami automobil쎊 nepamir쏃kite
i쏃jungti i쏃maniojo baga쏹in썞s dang썊io
automatinio atsidarymo funkcijos.
Antraip, galinis dangtis gali netik썞tai
atsidaryti.
僅 Raktas turi b쏦ti laikomas vaikams
nepasiekiamoje vietoje. 쌰aisdami prie
galin썞s automobilio dalies vaikai gali
netik썞tai atidaryti i쏃man쏧j쎊 baga쏹in썞s
dangt쎊.

5
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D쉳MESIO
Neikite 쎊 aptikimo srit쎊, jeigu nenorite,
kad galinis dangtis atsidaryt쏧. Jeigu
nety썊ia 쎊썞jote 쎊 aptikimo srit쎊 ir avarin썞s
쏃viesos sumirksi bei pasigirsta garsinis
signalas, i쏃eikite i쏃 aptikimo srities su
i쏃maniuoju raktu. Galinis dangtis liks
u쏹darytas.

PASTABA
僅 Jei elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
auk쏃tis nustatomas rankiniu b쏦du ir
informacijos bei pramog쏧 sistemos
ekrane pasirenkama parinktis User
height setting (naudotojo auk쏃썊io
nuostata), elektra valdomos baga쏹in썞s durel썞s automati쏃kai atsidaro iki
vairuotojo rankiniu b쏦du nustatyto
auk쏃썊io lygio.
僅 Jei elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
auk쏃tis nenustatomas rankiniu b쏦du ir
informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirenkama parinktis User
height setting (naudotojo auk쏃썊io
nuostata), elektra valdomos baga쏹in썞s durel썞s atsidaro iki galo.
僅 Jei informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrano nuostat쏧 meniu pasirenkama vienas i쏃 auk쏃썊io
nuostat쏧– Full open/Level 3/Level 2/
Level 1“ (atidarymas iki galo / 3 lygis /
2 lygis / 1 lygis) – ir nuostata User height setting (naudotojo auk쏃썊io nuostata), elektra valdomos baga쏹in썞s
durel썞s nustatomos 쎊 anks썊iau i쏃saugot썀 atidarymo auk쏃썊io pad썞t쎊.

Baga쏹in썞s dangtis

Avarinis baga쏹in썞s dureli쏧 atidarymas

OCV041021L

Veikimas
僅 슢 rakto ang썀 쎊ki쏃kite mechanin쎊 rakt썀.
僅 Pasukite mechanin쎊 rakt썀 de쏃in썞n (1).
僅 Pakelkite baga쏹in썞s dureles.

슢SP쉳JIMAS
僅 Avariniais atvejais tur썞kite omenyje
avarinio galinio dang썊io saugos atleidimo svirties viet썀 transporto priemon썞je ir tai, kaip atidaryti galin쎊 dangt쎊,
jei nety썊ia u쏹sirakinate baga쏹o skyriuje.
僅 Niekam netur썞t쏧 b쏦ti leista b쏦ti transporto priemon썞s krovini쏧 skyriuje.
Baga쏹in썞 yra labai pavojinga vieta
eismo 쎊vykio atveju.
僅 Avarinio atidarymo svirt쎊 naudokite tik
avariniais atvejais. Elkit썞s itin atsargiai, ypa썊 automobiliui va쏹iuojant.
僅 Neimkite u쏹 dalies, palaikan썊ios baga쏹in썞s dangt쎊 (dujinio keltuvo), nes
galite sunkiai susi쏹aloti.

OCV041022L

5

28

싩io automobilio ypatyb썞s

Langai

Langai
Vairas kair썞je pus썞je

5

OCV041023L_4
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Langai

Vairas de쏃in썞je pus썞je

OCV041023R_4

1
2
3
4
5

5

Vairuotojo dur쏧 elektra valdomo lango jungiklis
Priekinio keleivio dur쏧 el. lango jungiklis
Galini쏧 dur쏧 lango jungiklis (kair썞je)
Galini쏧 dur쏧 lango jungiklis (de쏃in썞je)
Elektra valdom쏧 lang쏧 u쏹rakinimo jungiklis
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Lang쏧 jungiklio valdymas

Langai

Elektra valdom쏧 lang쏧 automatinis jud썞jimas atgal
Veikimas

OCV041024L

僅 A tipas: 1
僅 B tipas (jei yra): 1, 2

Veikimas
僅 Paspauskite arba patraukite jungikl쎊 쎊
pirm썀j썀 (1) / antr썀j썀 (2) fiksavimo
pad썞t쎊.

僅 Savo jud썞jimo kelyje susid쏦r썢 su
daiktu ar k쏦no dalimi, lang쏧 stiklai
sustoja ir apie 30 cm (12 coli쏧) pasislenka 쏹emyn.
僅 Aptik썢 kli쏦t쎊, stiklai apie 2,5 cm (vienas
colis) pasislenka 쏹emyn.

Elektra valdom쏧 lang쏧 u쏹rakto
mygtukas

INFORMACIJA
Automatinio pak썞limo / nuleidimo funkcija galima tik su B tipo jungikliu (2).

Veikimo s썀lygos
僅 슢jungtas automobilio ON re쏹imas.
僅 Per ma쏹daug 3 minutes EV mygtuk썀
nusta썊ius 쎊 ACC pad썞t쎊. Ta썊iau, atidarius priekines duris net per 쏃ias 3
minutes elektra valdomi langai
neveiks.

Elektra valdom쏧 lang쏧 funkcij쏧
nustatymas 쎊 pradin썢 pad썞t쎊
Veikimas
僅 U쏹darykite lang썀.
僅 Patraukite elektra valdom쏧 lang쏧 valdymo jungikl쎊
- Apie 1 sekund썢

Veikimo s썀lygos
僅 슢jungtas automobilio ON re쏹imas.

5

OCV041025L

Veikimas
僅 Paspauskite elektra valdom쏧 lang쏧
u쏹rakto mygtuk썀.
- Galinis keleivio langas neveikia.
僅 Galima valdyti priekinius vairuotojo ir
keleivio langus.
僅 Galinio keleivio valdiklis negali valdyti
galinio keleivio elektra valdomo lango.

Nuotolinis lang쏧 u쏹darymas / atidarymas (jeigu yra)
Veikimas
僅 Nor썞dami u쏹daryti langus, paspauskite ir palaikykite i쏃maniojo rakto dur쏧
u쏹rakinimo mygtuk썀. Stiklai kils 쎊 vir쏃쏧
tol, kol bus laikomas nuspaustas mygtukas.
僅 Nor썞dami atidaryti langus, paspauskite ir palaikykite i쏃maniojo rakto dur쏧
atrakinimo mygtuk썀. Stiklai leisis

5
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쏹emyn tol, kol bus laikomas nuspaustas mygtukas.
僅 Nuotolinio lang쏧 valdymo funkcija gali
b쏦ti 쎊jungta arba i쏃jungta informacijos
ir pramog쏧 sistemos meniu.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nemontuokite koki쏧 nors pried쏧
netoli lang쏧. Tai gali tur썞ti 쎊takos
apsaugos nuo sm쏦gi쏧 sistemos veikimui.
僅 Nor썞dami i쏃vengti su쏹alojim쏧 ar automobilio pa쏹eidim쏧, prie쏃 u쏹darydami
lang썀 visada patikrinkite, ar n썞ra kli쏦썊i쏧. Jei tarp lango stiklo ir vir쏃utinio
r썞mo pakli쏦va ma쏹esnis nei 4 mm
(0,16 coli쏧) skersmens daiktas, automatinio lang쏧 jud썞jimo atgal sistema
gali neaptikti kli쏦ties, tod썞l langas
nesustos ir neprad썞s jud썞ti prie쏃inga
kryptimi.
僅 Automatinio atbulin썞s eigos 쎊jungimo
funkcija neaktyvuojama i쏃 naujo
nustatant elektra valdom쏧 lang쏧 sistem썀. Prie쏃 u쏹darydami langus,
patraukite galvas, kitas k쏦no dalis ir
daiktus i쏃 lang쏧 jud썞jimo kelio, kad
nesugadintum썞te automobilio ir nesusi쏹alotum썞te.
僅 NIEKADA nepalikite rakteli쏧 transporto priemon썞je su nepri쏹i쏦rimais
vaikais, kai variklis veikia.
僅 Niekada nepalikite vaiko ant laiptelio
be prie쏹i쏦ros. Net labai ma쏹i vaikai
gali nety썊ia priversti transporto priemon썢 pajud썞ti, 쎊sipainioti 쎊 langus ar
kitaip susi쏹eisti patys ar kitus.
僅 Prie쏃 u쏹darydami lang썀 b쏦tinai dar
kart썀 patikrinkite rankas, pla쏃takas,
galv썀 ir kitas kli쏦tis.
僅 Neleiskite vaikams 쏹aisti su elektra
valdomais langais. Laikykite elektra
valdom쏧 lang쏧 u쏹rakinimo mygtuk썀
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Langai

vairuotojo duryse u쏹rakinimo pad썞tyje. Vaikui nety썊ia atidarius lang썀,
galima sunkiai susi쏹aloti.
僅 Automobiliui judant, pro lang썀 neki쏃kite galvos ar gal쏦ni쏧.
僅 Prie쏃 u쏹darydami langus nuotoliniu
b쏦du, patraukite k쏦no dalis ir daiktus
i쏃 lang쏧 jud썞jimo kelio, kad nesugadintum썞te automobilio ir nesusi쏹alotum썞te.

D쉳MESIO
僅 Vienu metu neatidarin썞kite ar neu쏹darin썞kite dviej쏧 ar daugiau lang쏧,
nes galite sugadinti elektrin썢 lang쏧
valdymo sistem썀. Be to, pailginsite
saugiklio veikimo laik썀.
僅 Niekada vienu metu nebandykite
spausti pagrindinio jungiklio vairuotojo duryse ir kitose duryse esan썊io
lang쏧 jungiklio prie쏃ingomis kryptimis.
Langas sustos, ir negal썞site jo nei atidaryti, nei u쏹daryti.

PASTABA
僅 Va쏹iuojant, kai galiniai langai nuleisti
arba stoglangis (jeigu yra) atidarytas
(arba i쏃 dalies atidarytas), j쏦s쏧 transporto priemon썞 gali skleisti v썞jo slopinimo arba pulsavimo triuk쏃m썀. 싩is
triuk쏃mas yra normalus ir j쎊 galima
suma쏹inti arba pa쏃alinti toliau nurodytais veiksmais. Jei triuk쏃mas kyla,
kai vienas arba abu galiniai langai
nuleisti, i쏃 dalies nuleiskite abu priekinius langus ma쏹daug 2,5 cm (vienas
colis). Jei jau썊iate triuk쏃m썀, kai stoglangis atidarytas, 쏃iek tiek j쎊 priverkite.
僅 싩altu ir dr썞gnu oru elektra valdomi
langai gali tinkamai neveikti, nes gali
u쏹쏃alti mechanizmas.

싩io automobilio ypatyb썞s

僅 Lango automatinio nusileidimo funkcija veikia tik tuomet, kai naudojama
automatinio pak썞limo funkcija iki galo
pakeliant jungikl쎊. Automatin썞 nusileidimo funkcija neveiks, jei langas
pakeliamas iki pus썞s, taip nureguliavus elektra valdomo lango jungikl쎊.

Variklio dangtis

Variklio dangtis
Variklio dang썊io atidarymas /
u쏹darymas

OCV041026L_2

OCV041589

1 Variklio gaubto atidarymo ranken썞l썞
2 Variklio dang썊io antrinis fiksatorius

Veikimas
僅 Patraukite variklio dang썊io atlaisvinimo svirtel썢 (1).
僅 Pastumkite antrin쎊 fiksatori쏧 (2) kair썞n.
僅 Pakelkite variklio dangt쎊.
僅 Nor썞dami u쏹daryti variklio dangt쎊,
nuleiskite j쎊 쏹emyn ir paleiskite. 슢sitikinkite, kad jis tinkamai u쏹sifiksavo.

OCV041590

슢SP쉳JIMAS
僅 Variklio dangt쎊 atidarykite pastat썢
automobil쎊 ant lygaus pavir쏃iaus,
i쏃jung썢 automobil쎊 ir 쎊jung썢 P (stov썞jimo) pavar썀 bei stov썞jimo stabd쎊.
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僅 Prie쏃 u쏹darydami variklio dangt쎊 patikrinkite, ar niekas netrukdys jam u쏹sidaryti. Jeigu u쏹darant variklio dangt쎊
tarpe yra kli쏦tis, gali b쏦ti apgadintas
turtas arba sunkiai su쏹aloti 쏹mon썞s.
僅 Variklio skyriuje nepalikite pir쏃tini쏧,
skudur쏧 ar kitoki쏧 degi쏧 med쏹iag쏧.
Tai gali b쏦ti d썞l kar쏃썊io kilusio gaisro
prie쏹astimi.
僅 Visuomet prie쏃 va쏹iuodami pakartotinai patikrinkite, ar dangtis u쏹sitrenk썞.
Tinkamai neu쏹sidar썢s variklio dangtis
gali atsidaryti automobiliui judant ir
visi쏃kai u쏹dengti matomum썀, d썞l ko
gali kilti eismo 쎊vykis.
僅 Neva쏹iuokite automobiliu, kai pakeltas variklio dangtis. Vaizdas bus
u쏹stotas ir variklio dangtis gali nukristi
arba b쏦ti apgadintas.

Priekin썞 baga쏹in썞

Priekin썞 baga쏹in썞
Priekin썞s baga쏹in썞s atidarymas

OCV041014L

1 Priekin썞s baga쏹in썞s svirtel썞
僅 Atidarykite variklio dangt쎊.
僅 Spausdami priekin썞s baga쏹in썞s svirtel썢 (1), pakelkite priekin썞s baga쏹in썞s
dangt쎊.

Priekin썞s baga쏹in썞s u쏹darymas
Nuleiskite 쏹emyn priekin썞s baga쏹in썞s
dangt쎊.

INFORMACIJA
Leistina priekin썞s baga쏹in썞s apkrova
僅 25 kg (55 lbs)
僅 10 kg (25 lbs)
Leistina priekin썞s baga쏹in썞s apkrova
priklauso nuo specifikacij쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 NIEKADA nebandykite 쎊lipti 쎊 priekin썢
baga쏹in썢. Galite mirtinai susi쏹aloti.
僅 Prie쏃 u쏹darydami variklio dangt쎊 patikrinkite, ar niekas netrukdys jam u쏹sidaryti. Tinkamai nenusta썊ius auk쏃썊io,
dangtis automati쏃kai pasikels arba
nusileis. Atsitiktinai pajud썞j썢s dangtis
gali padaryti 쏹alos.
僅 Niekada nelaikykite automobilyje
쏹iebtuv썞li쏧, propano balion썞li쏧 ir kitoki쏧 degi쏧 ar sprogi쏧 med쏹iag쏧. Automobiliui ilgiau stovint auk쏃toje
temperat쏦roje, jos gali u쏹sidegti ir
(arba) sprogti.
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D쉳MESIO
僅 Neperkraukite priekin썞s baga쏹in썞s.
D썞l perkrovos priekin썞 baga쏹in썞 gali
b쏦ti smarkiai apgadinta.
僅 Ned썞kite 쎊 priekin썢 baga쏹in썢 trapi쏧
daikt쏧.
僅 Va쏹iuojant priekin썞s baga쏹in썞s dangtis visada turi b쏦ti tvirtai u쏹darytas.
Daiktai j쏦s쏧 automobilyje juda kartu
su automobiliu tokiu pa썊iu grei썊iu.
Staigiai sustojus arba pasukus, taip
pat susid쏦rimo atveju daiktai gali b쏦ti
pa쏹eisti.
僅 Nepurk쏃kite vandens 쎊 priekin썢 baga쏹in썢. Gali b쏦ti pa쏹eista automobilio
pavaros sistema, nes priekin썞 baga쏹in썞 yra 쎊rengta elektrinio variklio skyriaus centre.
僅 Atsargiai transportuokite bet kokius
skys썊ius priekin썞je baga쏹in썞je. I쏃 priekin썞s baga쏹in썞s prasiskverb썢 skys썊iai
gali pa쏹eisti elektrinio variklio skyriuje
esan썊i썀 elektrin썢 쎊rang썀.
僅 Nespauskite priekin썞s baga쏹in썞s
dang썊io ir ned썞kite daikt쏧 ant priekin썞s baga쏹in썞s dang썊io. Taip galite
juos deformuoti ar pa쏹eisti.
僅 U쏹darydami priekin썞s baga쏹in썞s
dangt쎊, nelieskite daikt쏧, esan썊i쏧
baga쏹in썞s viduje. Sukrauti daiktai ar
priekin썞 baga쏹in썞 gali b쏦ti deformuoti
ar sugadinti, o netinkamai u쏹darytas
priekin썞s baga쏹in썞s dangtis va쏹iuojant gali atsidaryti ir su쏹eisti.

PASTABA
Nepalikite verting쏧 daikt쏧 d썞tuv썞se, kad
j쏧 nepavogt쏧.

슢krovimo lizdo durel썞s

슢krovimo lizdo durel썞s

OCVQ011014L

OCVQ011012L

5

OCVQ011013_2

슢krovimo lizdo dureli쏧 atidarymas / u쏹darymas
Veikimas
僅 Paspauskite 쎊krovimo lizdo dureli쏧 atidarymo / u쏹darymo mygtuk썀, esant쎊
ant apatin썞s pamink쏃tintos prietais쏧
skydelio dalies.
僅 Paspauskite 쎊krovimo lizdo dureli쏧
u쏹darymo mygtuk썀, esant쎊 vidin썞je
쎊krovimo lizdo dureli쏧 pus썞je.

INFORMACIJA
僅 슢krovimo durel썞s automati쏃kai u쏹sidaro, kai:
- Atjungta 쎊krovimo jungtis
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- Durel썞s yra atidarytos ir ma쏹daug
per 2 minutes neprijungiama 쎊krovimo jungtis
- Ne쎊jungta P (stov썞jimo) pavara
僅 Pakeit썢 akumuliatori쏧 (12 V), atidarykite ir u쏹darykite dureles, kad patikrintum썞te, ar tinkamai veikia
쎊krovimo dureli쏧 automatinis atidarymo mechanizmas.
* Daugiau informacijos 쏹r. "Elektros 쎊krovimo durel썞s" puslapyje 2-21.

슢SP쉳JIMAS
Nepalikite automobilio su atidarytomis
쎊krovimo lizdo durel썞mis. Atidarytos 쎊krovimo lizdo durel썞s gali reik쏃ti, kad yra
atrakintos automobilio durys. Tai gali
tapti automobilio vagyst썞s prie쏹astimi.

D쉳MESIO
僅 슢krovimo lizdo durel썞s atsidaro 쎊
de쏃in썢 pus썢. Atidarydami arba u쏹darydami 쎊krovimo dureles, apsi쏹valgykite aplink. Stenkit썞s galva ar
gal쏦n썞mis neatsitrenkti ir nesiremti 쎊
쎊krovimo dureles.
僅 Nelaikykite vyrio, kad nesugadintum썞te 쎊krovimo dureli쏧 ir nesukeltum썞te kit쏧 nelaiming쏧 atsitikim쏧.

PASTABA
僅 Jei 쎊krovimo durel썞s neatsidaro d썞l
apled썞jimo, 쏃velniai stuktel썞kite arba
paspauskite dureles, kad ledas
suskilt쏧 ir durel썞s b쏦t쏧 prieinamos.
Esant b쏦tinybei, i쏃tirpdykite led썀
rank쏧 temperat쏦roje arba nugabenkite automobil쎊 쎊 쏃ilt썀 viet썀 ir palaukite,
kol ledas i쏃tirps. Nepl썞쏃kite 쎊krovimo
dureli쏧 ir nem썞ginkite j쏧 atidaryti
neleistinais 쎊rankiais.

5

36

슢krovimo lizdo durel썞s

僅 Atidar썢 쎊krovimo dureles, dar kart썀 jas
pastumkite, kad 쎊krovimo durel썞s
visi쏃kai atsidaryt쏧.
僅 Prie쏃 va쏹iuodami 쎊sitikinkite, kad 쎊krovimo lizdo durel썞s yra u쏹darytos. Jei
쎊krovimo durel썞s yra atviros, gali b쏦ti
pa쏹eistos j쏧 mechanin썞s dalys.
僅 U쏹dar썢 쎊krovimo dureles, b쏦tinai patikrinkite, ar i쏃sijung썞 쎊sp썞jamoji lemput썞.
僅 Baig썢 krauti, tinkamai u쏹darykite 쎊krovimo lizdo dangtel쎊. Netinkamai u쏹darius 쎊krovimo lizdo dangtel쎊, gali b쏦ti
pa쏹eistas 쎊krovimo lizdas ir 쎊krovimo
durel썞s.
僅 Nepl썞쏃kite 쎊krovimo dureli쏧, kai jos
yra atidarytos. 슢krovimo durel썞s gali
nebesivarstyti. Be to, gali b쏦ti smarkiai
pa쏹eistas 쎊krovimo dureli쏧 elektrinis
mechanizmas ir su juo susijusios
dalys.
僅 Plaudami automobil쎊 nenukreipkite
auk쏃to sl썞gio vandens srov썞s tiesiai 쎊
쎊krovimo dureles. Auk쏃to sl썞gio vandens srov썞 gali pa쏹eisti 쎊krovimo
dureles.

싩io automobilio ypatyb썞s

Platus stoglangis (jeigu yra)
Jei J쏦s쏧 automobilyje yra 쎊rengtas stoglangis, j쎊 galima atidaryti, u쏹daryti arba
pakelti stoglangio jungikliu, esan썊iu vir쏃utin썞je d썞tuv썞je.

Platus stoglangis

Elektra valdoma stoglangio u쏹uolaida

OCV041028L_2

OCV041027L

Stoglang쎊 galima valdyti tik tada, kai EV
mygtukas nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON arba
START.
Stoglangis veikia ma쏹daug 3 minutes EV
mygtuk썀 nusta썊ius 쎊 pad썞t쎊 ACC arba
OFF. Ta썊iau, jei atviros priekin썞s durys,
stoglangio negalima valdyti net 3 minutes.

슢SP쉳JIMAS
僅 Niekada nereguliuokite stoglangio ar
saul썞s u쏹uolaidos vairuodami. Galite
nesuvaldyti automobilio ir sukelti
eismo 쎊vyk쎊, sunkiai su쏹aloti 쏹mones
arba sugadinti turt썀.
僅 Nepalikite automobilio su veikian썊iu
varikliu ir raktu, jei jame yra palikti
vieni vaikai. Nepri쏹i쏦rimi vaikai gali
atidarin썞ti stoglang쎊 ir sunkiai susi쏹aloti.
僅 Nes썞skite ant automobilio stogo.
Galite susi쏹aloti arba apgadinti automobil쎊.

Elektra valdoma stoglangio u쏹uolaida
naudokit썞s nor썞dami apsisaugoti nuo
tiesiogini쏧 saul썞s spinduli쏧, patenkan썊i쏧
pro stoglangio stikl썀.
僅 Past쏦mus stoglangio jungikl쎊 atgal iki
pirmos fiksavimo pad썞ties, elektra
valdoma stoglangio u쏹uolaida automati쏃kai atitraukiama.
僅 Past쏦mus stoglangio jungikl쎊 쎊 priek쎊
iki pirmos fiksavimo pad썞ties, elektra
valdoma stoglangio u쏹uolaida automati쏃kai u쏹traukiama. Ta썊iau jeigu
yra atidarytas stoglangio stiklas, i쏃
prad쏹i쏧 jis bus u쏹darytas.
Nor썞dami sustabdyti elektra valdom썀
stoglangio u쏹uolaid썀 tam tikrame ta쏃ke,
paspauskite stoglangio jungikl쎊 bet kokia
kryptimi.

PASTABA
Netraukite ir nestumkite elektra valdomos stoglangio u쏹uolaidos ranka, nes
galite j썀 pa쏹eisti arba sugadinti.
Ant elektra valdomos stoglangio u쏹uolaidos atsiradusios rauk쏃l썞s yra normalus
rei쏃kinys – taip atsitinka d썞l med쏹iagos
savybi쏧.
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Pak썞limas / nuleidimas

Platus stoglangis

doma u쏹uolaida veiks automati쏃kai,
kol bus iki galo atidaryti arba u쏹daryti.
Nor썞dami sustabdyti stoglangio jud썞jim썀 tam tikrame ta쏃ke, paspauskite
stoglangio jungikl쎊 bet kokia kryptimi.

Automatinis jud썞jimas atgal
OCV041029L_2

僅 Past쏦mus stoglangio jungikl쎊 auk쏃tyn,
stoglangio stiklas pakeliamas. Ta썊iau
jeigu yra u쏹traukta elektra valdoma
stoglangio u쏹uolaida, i쏃 prad쏹i쏧 ji atitraukiama.
僅 Stumkite stoglangio jungikl쎊 auk쏃tyn
arba pirmyn, kai stoglangis pakeltas,
– tuomet stoglangis automati쏃kai
u쏹sidarys.
Nor썞dami sustabdyti stoglangio jud썞jim썀 tam tikrame ta쏃ke, paspauskite
stoglangio jungikl쎊 bet kokia kryptimi.

Atidarymas / u쏹darymas paslenkant

OCV041031L

Jei automati쏃kai u쏹sidaranti elektra valdoma stoglangio u쏹uolaida arba stoglangio stiklas u쏹fiksuoja kli쏦t쎊, jis
pradeda slinkti atgal ir tam tikroje pad썞tyje sustoja.
Automatinio atbulinio slinkimo funkcija
gali nesuveikti, jei objektas yra plonas
arba mink쏃tas ir yra 쎊strig썢s tarp slenkan썊ios elektra varomos stoglangio
u쏹uolaidos arba stoglangio stiklo ir stoglangio var썊ios.

슢SP쉳JIMAS

OCV041030L_2

僅 Pastumkite stoglangio jungikl쎊 atgal, 쎊
pirm썀j썀 sulaikymo pad썞t쎊, – stoglangis
atsidarys. Ta썊iau jeigu yra u쏹traukta
elektra valdoma stoglangio u쏹uolaida, i쏃 prad쏹i쏧 ji atitraukiama.
Pastumkite stoglangio jungikl쎊 pirmyn,
쎊 pirm썀j썀 sulaikymo pad썞t쎊, – stoglangis u쏹sidarys. Ta썊iau, jei stoglangis
u쏹darytas, elektrin썞 u쏹uolaida u쏹sidarys.
僅 Past쏦mus stoglangio jungikl쎊 쎊 priek쎊
arba atgal iki antros fiksavimo pad썞ties, stoglangio stiklas ir elektra val-
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僅 Prie쏃 atidarydami ar u쏹darydami
stoglang쎊, patikrinkite ar jam netrukdo
kieno nors galva, kitos k쏦no dalys ar
daiktai. Gali b쏦ti prispaustos k쏦no
dalys arba daiktai, o tai gali tapti su쏹alojim쏧 ar automobilio pa쏹eidimo prie쏹astimi.
僅 Niekada ty썊ia nebandykite automatinio slinkimo atgal funkcijos veikimo su
savo k쏦no dalimis. Elektra varoma
stoglangio u쏹uolaida arba stoglangio
stiklas gali pakeisti jud썞jimo krypt쎊,
ta썊iau i쏃kyla su쏹alojim쏧 rizika.

싩io automobilio ypatyb썞s

PASTABA
僅 Kai stoglangis yra iki galo atidarytas,
u쏹darytas arba pakeltas, nebespauskite jo jungiklio. Galite sugadinti stoglangio varikl쎊.
僅 D썞l nuolatinio veikimo, pavyzd쏹iui, atidarymo / u쏹darymo paslenkant, pak썞limo / nuleidimo ir pan., gali sugesti
variklis arba stoglangio sistema.
僅 Periodi쏃kai nuvalykite ant stoglangio
b썞geli쏧 susikaupusias dulkes.
僅 Tarp stoglangio ir stogo dangos susikaupusios dulk썞s gali kelti triuk쏃m썀.
Periodi쏃kai atidarykite stoglang쎊 ir
쏃varia 쏃luoste nuvalykite dulkes.
僅 Nebandykite atidaryti stoglangio temperat쏦rai esant 쏹emiau nulio arba kai
stoglangis yra padengtas sniegu ar
ledu. Panaudojus j썞g썀 atidarant, stoglangis gali blogai veikti arba sugesti.
僅 Neatidarykite stoglangio stiklo ir
neva쏹iuokite j쎊 atidar썢 i쏃kart po lietaus
arba nuplov썢 automobil쎊. 슢 automobilio salon썀 gali patekti vandens.
僅 Va쏹iuodami ned썞kite jokio baga쏹o
vir쏃 stoglangio. Automobiliui staigiai
sustojus, jis gali b쏦ti pa쏹eistas.

슢SP쉳JIMAS
Va쏹iuodami neki쏃kite savo galvos, rank쏧
ar kit쏧 k쏦no dali쏧 arba daikt쏧 pro stoglang쎊. Automobiliui staigiai sustojus
galite susi쏹aloti.

Platus stoglangis

Stoglangio valdymo nustatymas 쎊
pradin썢 pad썞t쎊

OCV041032L

Kartais gali reik썞ti atlikti stoglangio valdymo nustatym썀 쎊 pradin썢 pad썞t쎊. Stoglangio valdymo nustatym썀 쎊 pradin썢
pad썞t쎊 gali tekti atlikti tokiomis aplinkyb썞mis:
僅 Kai atjungtas arba i쏃sikrov썢s 12 volt쏧
akumuliatorius
僅 Pakeitus stoglangio saugikl쎊
僅 Jeigu stoglangio vieno lietimo automatinis atidarymas / u쏹darymas tinkamai neveikia
Stoglangio valdymo nustatymo 쎊 pradin썢
pad썞t쎊 proced쏦ra:
1. Rekomenduojama nustatym썀 쎊 pradin썢 pad썞t쎊 atlikti automobiliui veikiant parengties re쏹imu. Paleiskite
automobil쎊 ir pavar쏧 perjungimo svirt쎊
nustatykite 쎊 pad썞t쎊 P (stov썞jimas).
2. Pasir쏦pinkite, kad stoglangio u쏹uolaida ir stoglangio stiklas b쏦t쏧 visi쏃kai
u쏹daryti. Jeigu elektra varoma stoglangio u쏹uolaida ir stoglangis yra atidaryti, pastumkite jungikl쎊 쎊 priek쎊, kol
u쏹uolaida ir stoglangio stiklas bus iki
galo u쏹daryti.
3. Elektra varomai stoglangio u쏹uolaidai
ir stoglangio stiklui iki galo u쏹sidarius,
atleiskite jungikl쎊.
4. Pastumkite jungikl쎊 쎊 priek쎊, kol elektra
valdoma stoglangio u쏹uolaidai ir stoglangio stiklas ne쏹ymiai pajud썞s. Tada
atleiskite jungikl쎊.
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5. V썞l pastumkite jungikl쎊 쎊 priek쎊 ir palaikykite j쎊, kol elektra valdoma stoglangio u쏹uolaida ir stoglangio stiklas
slinkdami atsidarys ir u쏹sidarys.
Nepaleiskite jungiklio, kol operacija
nebus atlikta.
Atleidus jungikl쎊 operacijos metu, proced쏦r썀 reikia prad썞ti i쏃 naujo nuo 2
veiksmo.

Vairas

Vairas
Vairo posvyrio kampo ir auk쏃썊io
reguliavimas

PASTABA
Stoglangio valdymo sistemos nenusta썊ius i쏃 naujo po automobilio akumuliatoriaus atjungimo ar i쏃sikrovimo arba
stoglangio saugiklio perdegimo, stoglangis gali tinkamai neveikti.

슢sp썞jimas apie atidaryt썀 stoglang쎊

OCV041033L_2

Veikimas
僅 Patraukite 쏹emyn fiksavimo svirt쎊 (1).
僅 Nustatykite vair썀 reikiamu kampu (2)
ir 쎊 norim썀 auk쏃t쎊 (3).
僅 Pakelkite auk쏃tyn fiksavimo svirt쎊.

싩ildomas vairas (jeigu yra)
OCV051190L

Vairuotojui i쏃jungus automobil쎊, kai iki
galo n썞ra u쏹darytas stoglangis, kelias
sekundes skamb썞s 쎊sp썞jamasis garso
signalas ir skydelio LCD ekrane pasirodys 쎊sp썞jamasis prane쏃imas apie atidaryt썀 stoglang쎊.
Iki galo u쏹darykite stoglang쎊, i쏃lipdami i쏃
automobilio.

D쉳MESIO
Patikrinkite, ar stoglangis yra visi쏃kai
u쏹darytas, kai paliekate automobil쎊.
Jei stoglangis atidarytas, 쎊 automobilio
vid쏧 gali patekti sniegas ar lietus, ir automobilio salonas su쏃laps. Be to, atidarytas
stoglangis taip pat masina vagis.
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OCV041034L

Veikimas
僅 Paspauskite mygtuk썀 ir 쎊junkite arba
i쏃junkite vairo 쏃ildymo funkcij썀.
僅 U쏹vedus automobil쎊, vairo 쏃ildymo
funkcija perjungiama i쏃jungimo
pad썞t쎊.

싩io automobilio ypatyb썞s

Veikimo s썀lygos
僅 Turi b쏦ti 쎊jungtas automobilis.

INFORMACIJA
Automobiliui va쏹iuojant, 쏃ildomo vairo
funkcija automati쏃kai reguliuoja vairo
temperat쏦r썀 pagal aplinkos temperat쏦r썀. Daugiau informacijos 쏹r. "Automatinis valdymas pagal klimato kontrol썞s
sistemos nuostatas (jeigu yra)" puslapyje
5-86.

Garsinis signalas
Garso signalo valdymas

OCV041035L

Veikimas
僅 Paspauskite garso signalo 쏹enklu
pa쏹ym썞t썀 viet썀 ant vairo.

슢SP쉳JIMAS
僅 Niekada nereguliuokite vairo posvyrio kampo ir auk쏃썊io va쏹iuodami.
Galite nesuvaldyti vairo mechanizmo
ir sunkiai susi쏹aloti, 쏹쏦ti arba 쎊vykti
nelaimingas atsitikimas.
僅 Sureguliav썢 vair썀, pajudinkite j쎊 auk쏃tyn 쏹emyn patikrindami, ar jis u쏹sifiksavo.
僅 Jei vairas tampa per 쏃iltas, sistem썀
i쏃junkite. 싩ildomas vairas gali STIPRIAI
NUDEGINTI, net esant 쏹emai aplinkos
temperat쏦rai, ypa썊 jeigu naudojami
ilg썀 laik썀.

Vairas

D쉳MESIO
僅 Ant vairo ned썞kite jokios dangos, nes
ji gali pa쏹eisti 쏃ildomo vairo sistemos
veikim썀.
僅 Valydami 쏃ildom썀 vair썀, nenaudokite
organinio tirpiklio, pavyzd쏹iui, da쏹쏧
skiediklio, benzolo, alkoholio ar benzino. Taip galite pa쏹eisti vairara썊io
pavir쏃i쏧.
僅 Jei vairara썊io pavir쏃ius pa쏹eid쏹iamas
a쏃triu daiktu, gali b쏦ti pa쏹eistos ir 쏃ildomo vairo dalys.
僅 Garsiniam signalui 쎊jungti nedau쏹ykite
ir netrankykite kum쏃썊iu pa쏹ym썞tos
vietos ant vairo. Nespauskite jos a쏃triu
smailu daiktu.
僅 Valydami vair썀, nenaudokite organinio tirpiklio, pavyzd쏹iui, da쏹쏧 skiediklio, benzolo, alkoholio ar benzino.
Taip galite pa쏹eisti vairarat쎊.

PASTABA
僅 Vairarat쎊 pageidaujam썀 pad썞t쎊 nustatykite prie쏃 va쏹iuodami.
僅 Kartais sureguliavus fiksavimo atleidimo svirtis gali neu쏹blokuoti vairara썊io. Tai n썞ra gedimas. Taip nutinka,
kai netinkamai 쎊jungiamos dvi pavaros. Tokiu atveju v썞l sureguliuokite
vair썀 ir u쏹fiksuokite vair썀.
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싩io automobilio ypatyb썞s

僅 슢prastai va쏹in썞dami automobiliu galite
pasteb썞ti tokius dalykus:
- EPS 쎊sp썞jamoji lemput썞 ne쏃vie썊ia.
- Nusta썊ius EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 ON,
vairas i쏃 prad쏹i쏧 sunkiai sukasi.
Taip yra d썞l to, kad EPS sistema
atlieka diagnostik썀. Pasibaigus diagnostikai vairas v썞l veiks normaliai.
- Nusta썊ius EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 ON,
i쏃 EPS rel썞s gali pasigirsti spragsintis garsas.
- Automobiliui sustojus ar va쏹iuojant
nedideliu grei썊iu, gali gird썞tis stiprintuvo variklio triuk쏃mas.
- Aptikus elektrin썞s vairo stiprintuvo
sistemos anomalij썀, siekiant
i쏃vengti mirtino nelaimingo atsitikimo, vairo stiprintuvo funkcija i쏃sijungs. Tada prietais쏧 skydelyje
쎊sijungs arba ims mirks썞ti 쎊sp썞jamoji lemput썞 ir vairo valdymo sistema i쏃sijungs. Transporto
priemon썢 nuve쏹썢 쎊 saugi썀 zon썀
nedelsdami patikrinkite.
- Reikia didesni쏧 vairavimo
pastang쏧, jei vairas nuolat sukamas, kai automobilis nejuda. Ta썊iau
po keli쏧 minu썊i쏧 vairas v썞l veiks
normaliomis s썀lygomis.
- Jei elektrinio vairo stiprintuvo sistema tinkamai neveikia, prietais쏧
skydelyje 쏃vie썊ia arba mirksi 쎊sp썞jamoji lemput썞. Vair썀 gali b쏦ti sunku
valdyti, arba jis gali neveikti 쎊prastai.
Tokiu atveju sistema tur썞t쏧 b쏦ti
쎊vertinta profesionaliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
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Vairas

- 쌰emoje temperat쏦roje sukiojamas
vairas gali kelti triuk쏃m썀. Jei temperat쏦ra pakils garso nebesigird썞s.
Tokia b쏦sena yra normali.
- U쏹vedus automobil쎊 i쏃 i쏃orinio maitinimo 쏃altinio, kai i쏃sikrauna akumuliatorius, vairas gali netinkamai
veikti. Tai laikina situacija d썞l 쏹emos
akumuliatoriaus 쎊tampos. Po stabilaus akumuliatoriaus 쎊krovimo vairas v썞l veiks 쎊prastu b쏦du. Prie쏃
prad썞dami va쏹iuoti, pajudinkite
vair썀 ir 쎊sitikinkite, kad jis tinkamai
veikia.
僅 싩ildomas vairas automati쏃kai i쏃sijungs
pra썞jus ma쏹daug 30 minu썊i쏧 nuo 쏃ildomo vairara썊io 쎊jungimo.

싩io automobilio ypatyb썞s

Veidrod썞liai
Vidinis galinio vaizdo veidrod썞lis
* Prie쏃 prad썞dami va쏹iuoti tinkamai j쎊
nustatykite.

Galinio vaizdo veidrod썞lio dienos
ir nakties pad썞썊i쏧 reguliavimas
(jeigu yra)

Veidrod썞liai

僅 Nekeiskite vidini쏧 veidrod쏹i쏧 ir
nemontuokite plataus veidrod쏹io.
Eismo 쎊vykio metu ar skleid쏹iantis
saugos pagalvei, jis gali su쏹aloti.

I쏃orinis galinio vaizdo veidrod썞lis
I쏃orini쏧 galinio vaizdo veidrod썞li쏧
reguliavimas

OCV041036L

A: Diena
B. Naktis

Veikimas
僅 싩viesiu paros metu pastumkite dienos
ir nakties pad썞ties svirtel썢 (1).
僅 Patraukite dienos ir nakties pad썞ties
svirtel썢 (2), kad suma쏹intum썞te priekini쏧 쏹ibint쏧 akinim썀 va쏹iuojant prastomis ap쏃vietimo s썀lygomis ir nakt쎊.

OCV041037L

Veikimas
僅 Paslinkite i쏃orini쏧 galinio vaizdo veidrod썞li쏧 jungikl쎊 (1) ir pasirinkite kair쎊j쎊
arba de쏃in쎊j쎊 veidrod썞l쎊.
僅 Nustatykite veidrod썞lio reguliavimo
valdikl쎊 (2), kad pereitum썞te prie pasirinkto veidrod썞lio.

I쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lio
u쏹lenkimas

Elektrochrominis veidrod썞lis
(ECM) (jeigu yra)
Jutiklis fiksuoja ap쏃vietimo lyg쎊 ir automati쏃kai kontroliuoja priekini쏧 쏹ibint쏧
akinim썀 va쏹iuojant prastomis ap쏃vietimo
s썀lygomis ir nakt쎊.

OCV041038L_2

슢SP쉳JIMAS
僅 Ned썞kite ant galin썞s s썞dyn썞s ar
baga쏹o skyriuje joki쏧 daikt쏧, kurie
u쏹stot쏧 jums vaizd썀 per galin쎊 lang썀.
僅 Nereguliuokite 쏃onini쏧 galinio vaizdo
veidrod썞li쏧 va쏹iuodami. Galite prarasti kontrol썢 ir sukelti avarij썀, kurios
metu gali b쏦ti sunkiai arba mirtinai
su쏹aloti 쏹mon썞s arba sugadintas turtas.

Veikimas
僅 Paspaudus mygtuk썀 veidrod썞lis
u쏹lenkiamas arba atlenkiamas.
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Automatinio pakreipimo va쏹iuojant atbuline eiga funkcija (jeigu
yra)

Veidrod썞liai

Automatinio pakreipimo va쏹iuojant atbuline eiga funkcijos 쎊jungimas
Veikimas

OCV041039L_2

Kai nustatoma automobilio R (atbulin썞s
eigos) pavara, i쏃oriniai galinio vaizdo veidrod썞liai pakreipiami 쏹emyn, kad b쏦t쏧
lengviau pastatyti automobil쎊 va쏹iuojant
atbuline eiga.

Veikimas
僅 Nuo nustatytos i쏃orini쏧 galinio vaizdo
veidrod썞li쏧 jungiklio (1) pad썞ties priklauso veidrod썞li쏧 jud썞jimas:
- Kair썞 ir de쏃in썞 pad썞tys: i쏃oriniai
galinio vaizdo veidrod썞liai juda.
- Vidurin썞 pad썞tis: i쏃oriniai galinio
vaizdo veidrod썞liai nejuda.

Automatinio pakreipimo va쏹iuojant atbuline eiga funkcija: naudotojo nuostata
Veikimas
僅 슢junkite pavar쏧 perjungimo svirt쎊 쎊
pad썞t쎊 P (stov썞jimas).
僅 Paslinkite jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 L (kair썞)
arba R (de쏃in썞) (priklauso nuo to, kur쎊
veidrod썞l쎊 norite reguliuoti).
僅 슢junkite R (atbulin썞s eigos) pavar썀.
僅 Nustatykite veidrod썞l쎊.
5
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僅 슢junkite pavar쏧 perjungimo svirt쎊 쎊
pad썞t쎊 P (stov썞jimas).
僅 Paslinkite jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 L (kair썞)
arba R (de쏃in썞) (priklauso nuo to, kur쎊
veidrod썞l쎊 norite reguliuoti).
僅 슢junkite R (atbulin썞s eigos) pavar썀.
僅 Nustatykite veidrod쎊 didesniu u쏹 standartin쎊 kampu.
僅 슢junkite kit썀 pavar썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 싩oninis galinio vaizdo veidrod썞lis yra
i쏃gaubtas. Veidrod썞lyje matomi objektai yra ar썊iau, nei atrodo.
僅 Keisdami juostas naudokite vidin쎊 galinio vaizdo veidrod쎊 arba 쏹i쏦r썞kite, kad
nustatytum썞te faktin쎊 atstum썀 tarp
toliau nurodyt쏧 transporto priemoni쏧.
僅 Nereguliuokite ir nelenkite 쏃onini쏧
galinio vaizdo veidrod썞li쏧 va쏹iuodami.
Galite prarasti kontrol썢 ir sukelti avarij썀, kurios metu gali b쏦ti sunkiai arba
mirtinai su쏹aloti 쏹mon썞s arba sugadintas turtas.

D쉳MESIO
僅 Nevalykite ledo nuo veidrod썞li쏧
grem쏹tuku, nes galite sugadinti stiklo
pavir쏃i쏧. Jei veidrod썞lis yra apled썞j썢s,
nereguliuokite jo prievarta. Nor썞dami
pa쏃alinti led썀, naudokite ledo pa쏃alinimo pur쏃kal썀, kempin썢 ar mink쏃t썀
skudur썞l쎊 su 쏃iltu vandeniu.
僅 Jei veidrod썞lis nejuda d썞l to, kad
u쏹쏃al썢s, nereguliuokite jo j썞ga. Led썀
atitirpinkite tinkamu pur쏃kiamuoju atitirpinimo skys썊iu (ne au쏃inimo siste-

싩io automobilio ypatyb썞s

僅

僅

僅

僅

僅

Veidrod썞liai

mos antifrizu) arba pastatykite
automobil쎊 쏃iltoje vietoje ir palikite, kol
ledas atitirps.
Pasiek썢 kra쏃tin쎊 reguliavimo kamp썀,
veidrod썞liai daugiau nejuda, bet varikliukas veikia tol, kol spaud쏹iamas
reguliavimo jungiklis. Nespauskite
jungiklio ilgiau, nei reikia, nes galite
sugadinti varikl쎊.
Nereguliuokite 쏃onini쏧 galinio vaizdo
veidrod썞lio ranka. Taip galite pa쏹eisti
automobilio dalis.
Elektriniai i쏃oriniai galinio vaizdo veidrod썞liai veikia net tada, kai automobilis yra i쏃jungtas. Vis d썞lto, kad be
reikalo nei쏃sikraut쏧 akumuliatorius,
nereguliuokite veidrod썞li쏧 ilgiau, nei
to reikia, kai variklis nepaleistas.
Jei i쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lis
yra valdomas elektriniu b쏦du, jo ranka
nelenkite. Galite sugadinti varikliuk썀.
싩ias proced쏦ras rekomenduojame
atlikti nustatyta tvarka. Jei vien썀
쏹ingsn쎊 atliksite nebaig썢 kito, kampas
gali nepasikeisti arba pad썞tis gali b쏦ti
nenustatyta.
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Prietais쏧 skydelis

Prietais쏧 skydelis

OCV041155L

1. Spidometras
僅 MPH, km/val
僅 Automobilio greitis kilometrais per
valand썀 (km/h) arba myliomis per
valand썀 (mph).

2. Nuva쏹iuojamas atstumas
僅 Apskai썊iuotas atstumas, kur쎊 galima
nuva쏹iuoti su likusiu elektros energijos atsarg쏧 kiekiu.

3. Elektros energijos / 쎊krovos
matuoklis
僅 Automobilio elektros energijos s썀naudos ir regeneracin썞s stabd쏹i쏧 sistemos 쎊krovos / i쏃krovos b쏦sena.

4. Akumuliatoriaus 쎊krovos lygio
(SOC) matuoklis
僅 Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
쎊krovos b쏦sena.

5. LCD ekranas
僅 쌰r. "LCD ekranas" puslapyje 5-48.
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6. 슢sp썞jamieji ir informaciniai
rodikliai
僅 쌰r. "슢sp썞jamieji ir informaciniai rodikliai" puslapyje 5-55.

7. Reduktoriaus perjungimo indikatorius
僅 Indikatorius rodo pasirinkt썀 pavar썀.

8. Odometras
僅 Hodometras rodo bendr썀 nuva쏹iuot썀
atstum썀.

9. Regeneracinio stabdymo lygio
indikatorius
僅 쌰r. "Regeneracinio stabdymo sistema"
puslapyje 6-15.

10. Elektros energijos s썀naudos
僅 쌰r. "Kelion썞s kompiuterio re쏹imas"
puslapyje 5-49.

싩io automobilio ypatyb썞s

D쉳MESIO
僅 Informacija rodoma gavus informacij썀
i쏃 informacijos apie oro s썀lygas tiek썞jo
GPS sistemoje. Priklausomai nuo GPS
ry쏃io s썀lyg쏧, informacija gali skirtis
nuo esam쏧 oro s썀lyg쏧 j쏦s쏧 buvimo
vietoje.
僅 Jei GPS ry쏃io priemon썞mis informacija negaunama (pavyzd쏹iui, nesinaudojama 씮Kia Connect“ paslauga),
prietais쏧 skydelio ekrane oras ir laikas
bus rodomi kaip 씮saul썞ta“ ir 씮naktis“.
僅 B쏦kite atsarg쏦s vairuodami, nes dinami쏃ki animacijos efektai gali bla쏃kyti
j쏦s쏧 d썞mes쎊 ir tapti avarijos prie쏹astimi.

Prietais쏧 skydelis

PASTABA
僅 Kai auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
쎊krovos likutis nesiekia 10 %, automobilio greitis apribojamas ir galiausiai
automobilis sustoja. Nedelsdami
쎊kraukite automobil쎊.
僅 Jei automobilis stovi nelygiai arba
buvo atjungtas akumuliatorius, nuva쏹iuojamo atstumo funkcija gali tinkamai neveikti.
僅 Rodomas nuva쏹iuojamas atstumas
gali skirtis nuo faktinio, nes jis apskai썊iuojamas pagal einam썀sias va쏹iavimo s썀lygas.
僅 Apskai썊iuotas nuva쏹iuojamas atstumas gali gerokai svyruoti, nes jis priklauso nuo va쏹iavimo s썀lyg쏧,
vairavimo 쎊pro썊i쏧 ir automobilio
b쏦kl썞s.
僅 Pir쏃t쏧 antspaudus nuo jutiklinio
ekrano 쏃velniai nuvalykite 쏃varia
mink쏃ta mikropluo쏃to 쏃luoste.
僅 Automobilio su vairu de쏃in썞je pus썞je
prietais쏧 skydelis prie쏃ingoje pus썞je
gali b쏦ti pavaizduotas kitaip.
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LCD ekranas

LCD ekranas
LCD ekrano re쏹im쏧 perjungimas

1.
2.

: Re쏹imo mygtuku kei썊iami re쏹imai
/ : MOVE jungiklis elementams
keisti
3. GERAI: PASIRINKIMO / NUSTATYMO 슢
PRADIN쉸 PAD쉳T슢 mygtukas pasirinktam elementui nustatyti arba nustatyti
쎊 pradin썢 pad썞t쎊

OCV041040L

LCD ekrano re쏹imai
Re쏹imas

씮Driving assist“ (va쏹iavimo pagalba)

Kelion썞s kompiuteris

Nuoseklios navigacijos
(TBT) re쏹imas*

- Priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo pagalba
Eismo juostos palaikymo
sistema
Pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo
Va쏹iavimo informacija Va쏹iavimo patarimai
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema
Eismo juost쏧 sekimo sisAuk쏃tyn tema
/ 쏹emyn Vairavimo greitkelyje
pagalbininkas
슢sp썞jimo apie vairuotojo
d썞mesio atitraukim썀 sistema

Po pakartotinio 쎊krovimo

Grei썊io ribojimo sistema

Sukaupta informacija
Energijos srautai
(4WD)

5
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Informacija apie kelion썞s tiksl썀

Informacija

TPMS

Pagrindiniai 쎊sp썞jimai
Pagrindini쏧 쎊sp썞jim쏧
re쏹imu rodomi su
automobiliu susij썢
쎊sp썞jamieji prane쏃imai, kai tinkamai
neveikia viena arba
daugiau sistem쏧.

싩io automobilio ypatyb썞s

Elektros energijos s썀naudos

LCD ekranas

3 Bendras vairavimo laikas
Kai vairuotojo durys atidaromos i쏃jungus
automobil쎊 arba automobil쎊 쎊jungus po 3
minu썊i쏧, va쏹iavimo informacija nustatoma i쏃 naujo.

Po pakartotinio 쎊krovimo
OCV041121L

1 Vidutin썞s elektros energijos s썀naudos
2 Momentin썞s elektros energijos s썀naudos

Pagalbin썞s vairavimo sistemos
re쏹imas
싩iuo re쏹imu rodoma b쏦sena:
僅 - Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo
pagalba
Eismo juostos palaikymo sistema
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema
Eismo juost쏧 sekimo sistema
Vairavimo greitkelyje pagalbininkas
僅 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistema
僅 Grei썊io ribojimo sistema

OCV041415L

A: 쎊krovus
1 Bendras nuva쏹iuotas atstumas
2 Vidutin썞s energijos s썀naudos
3 Bendras vairavimo laikas
Informacija 쎊krovus.
Jei norite rankiniu b쏦du i쏃 naujo nustatyti informacij썀, paspauskite ir palaikykite nuspaust썀 mygtuk썀 OK, kai ekrane
rodoma After recharging (쎊krovus).

Sukaupta informacija

Kelion썞s kompiuterio re쏹imas
* Elementus galite perjungti toliau nurodyta tvarka.

Va쏹iavimo informacija

OCV041123L

A: Va쏹iavimo informacija
1 Bendras nuva쏹iuotas atstumas
2 Vidutin썞s energijos s썀naudos

OCV041122L

A: Sukaupta informacija
1 Bendras nuva쏹iuotas atstumas
2 Vidutin썞s energijos s썀naudos
3 Bendras vairavimo laikas
싩i informacija sumuojama nuo paskutinio nustatymo 쎊 pradin썢 pad썞t쎊.
Jei norite rankiniu b쏦du i쏃 naujo nustatyti informacij썀, paspauskite ir palaikykite nuspaust썀 mygtuk썀 OK, kai ekrane
rodoma Accumulated Info (sukaupta
informacija).
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PASTABA
僅 Prie쏃 perskai썊iuojant sukaupt썀 va쏹iavimo informacij썀, nuo paskutinio ciklo
turi b쏦ti nuva쏹iuota ne ma쏹iau nei
300 metr쏧 (0,19 mylios).
僅 Jei automobilis neva쏹iuoja ilgiau nei
10 sekund쏹i쏧 ar daugiau nei 50 metr쏧
(0,03 myli쏧) nusta썊ius EV mygtuk썀 쎊
pad썞t쎊 ON, vidutin썞s degal쏧 s썀naudos
nerodomos tikslesniam apskai썊iavimui atlikti.

Energijos srautai (4WD) (jeigu
yra)

LCD ekranas

Informacijos re쏹imas
Padang쏧 sl썞gis

OCV041126L

A: 쌰emas sl썞gis padangose
僅 Informacija apie sl썞g쎊 padangose.
쌰r. "Sl썞gio padangose steb썞jimo sistema (TPMS)" puslapyje 7-5.

Pagrindini쏧 쎊sp썞jim쏧 re쏹imas

OCV041417L

僅 Elektrini쏧 automobili쏧 sistema informuoja vairuotojus apie energijos
sraut썀 쎊vairiais darbo re쏹imais.
僅 슢jungus 씮Auto 4WD“ re쏹im썀, rodoma
varomosios j썞gos paskirstymo 쎊 priekinius ir galinius ratus b쏦sena. Daugiau
informacijos 쏹r. "Vis쏧 varom쏧j쏧 rat쏧
sistema (4WD) (jeigu yra)" puslapyje
6-34.

Nuoseklios navigacijos (TBT) re쏹imas
싩is re쏹imas rodo navigacijos sistemos
b쏦sen썀.
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OCV041416L

싩is re쏹imas informuoja apie tokias situacijas:
僅 Vairuotojo pagalbos sistemos sutrikimas, ribotos funkcin썞s galimyb썞s
arba radiolokatoriaus / kameros
u쏹dengimas
僅 LED priekini쏧 쏹ibint쏧 triktis
僅 Lempos triktis
僅 TPMS gedimas, 쏹emas sl썞gis padangose ir pan.
Tada LCD ekrano apatiniame de쏃iniajame kampe pasirodys pagrindinio 쎊sp썞jimo piktograma ( ). Jeigu problema,
apie kuri썀 buvo 쎊sp썞jama, pa쏃alinama,
pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹g썢sta ir
bus gr썀쏹inta pirmesn썞 LCD re쏹im쏧 piktograma.

싩io automobilio ypatyb썞s

Technin썞s prie쏹i쏦ros intervalas

OCV041124L

A: Technin썞s prie쏹i쏦ros intervalas
1 Planin썞s technin썞s prie쏹i쏦ros intervalas
Nor썞dami i쏃 naujo nustatyti technin썞s
prie쏹i쏦ros interval썀, pasirinkite Settings
→ Vehicle → Cluster → Service Interval → Reset (Nuostatos → Automobilis
→Prietais쏧 skydelis → Technin썞s prie쏹i쏦ros intervalas → Nustatyti i쏃 naujo).

PASTABA
Apskai썊iuojama ir prane쏃ama, kada reikia atlikti planinius technin썞s prie쏹i쏦ros
darbus (pagal rid썀 ar dienas). Jei likusi
rida ar laikas pasiekia 1500 km (900
myli쏧) arba 30 dien쏧, kiekvien썀 kart썀
쎊jungus automobil쎊 kelias sekundes rodomas prane쏃imas Service in (technin썞
prie쏹i쏦ra).

LCD ekranas

僅 Vairuotojo pagalbos sistema
- SCC (i쏃manioji pastovaus grei썊io
palaikymo sistema)
- Vairavimo patogumai
- Grei썊io apribojimas
- 씮Warning timing“ (쎊sp썞jimo laiko
nuostatos)
- 슢sp썞jimo intensyvumas
- 씮Haptic warning“ (haptinis 쎊sp썞jimas)
- 씮DAW (Driver Attention Warning)“ (쎊sp썞jimo apie vairuotojo
d썞mesio atitraukim썀 sistema)
- 씮Forward safety“ (sauga priekyje)
- 씮Lane safety“ (juostos sauga)
- 씮Blind-spot safety“ (aklosios
zonos sauga)
- 씮Parking safety“ (statymo sauga)

Pagalbos vairuotojui sistem쏧
nuostatos (informacijos ir pramog쏧 sistema)

OCV041584L

Nor썞dami nustatyti pagalbos vairuotojui
funkcij썀, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite Settings →
Vehicle → Driver assistance (Nuostatos
→ Automobilis → Pagalba vairuotojui).
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LCD ekranas

LCD ekrano prane쏃imai
* Informacijos apie 쎊sp썞jamuosius EV prane쏃imus ie쏃kokite "LCD ekrano prane쏃imai" puslapyje 2-42.
LCD ekranai

Rodomas turinys

Neu쏹darytos durys, variklio dangtis, baga쏹in썞s dangtis, stoglangis

슢sp썞jimo apie 쏹em썀 padang쏧 sl썞g쎊 rodmuo
A: 쌰emas sl썞gis padangose

Ma쏹ai lang쏧 plovimo skys썊io
씮Icy road warning“ (apled썞jusio kelio 쎊sp썞jimas)
I쏃sikrov썢s rakto maitinimo elementas

僅

A: 쏹ibintai

僅

1:

僅

2:

僅
僅

3: AUTO (automatinis re쏹imas)
4: OFF (O) (i쏃jungta)

僅
僅
僅
僅
僅

A: Front Wiper (priekiniai valytuvai)
1: OFF (O) (i쏃jungta)
2: AUTO (automatinis re쏹imas)
3: LO (1) (valymas ma쏹u grei썊iu)
4: HI (2) (valymas dideliu grei썊iu)

Bakelyje yra per ma쏹ai lang쏧 plovimo skys썊io.
Lauko temperat쏦ros matuoklis rodo 쏹emesn썢 nei ma쏹daug 4 °C
(40 °F) temperat쏦r썀.
I쏃sikrov썢s i쏃maniojo rakto maitinimo elementas.

Press START button while turning wheel (Spauskite START
Vairas neatsirakina 쎊prastu b쏦du paspaudus EV mygtuk썀.
mygtuk썀 sukdami vair썀)
씮Steering wheel unlocked“ (vairas atrakintas)
Vairara썊io u쏹rakto sistemos tikrinimas
씮Check haptic steering wheel system“ (patikrinkite vairo
vibravimo sistem썀)
Key not in vehicle (Automobilyje n썞ra rakto)
Key not detected (Raktas nenustatytas)

Vairas neu쏹sirakina EV mygtuk썀 nusta썊ius 쎊 pad썞t쎊 OFF.
Vairas tinkamai neu쏹sirakina EV mygtuk썀 nusta썊ius 쎊 pad썞t쎊 OFF.
Sutriko vairo vibravimo sistemos veikimas.
Paspaudus EV mygtuk썀 automobilyje n썞ra i쏃maniojo rakto.
Paspaudus EV mygtuk썀 neaptinkamas i쏃manusis raktas.

씮Press start button again“ (paspauskite paleidimo mygtuk썀 Negalima naudotis EV mygtuku d썞l sutrikusio EV mygtuko sistedar kart썀)
mos veikimo
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LCD ekranai

LCD ekranas

Rodomas turinys

씮Press start button with key“ (paspauskite paleidimo myg- EV mygtukas nuspaud쏹iamas ekrane pasirod쏹ius 쎊sp썞jamajam
prane쏃imui 씮Key not detected“ (neaptiktas raktas).
tuk썀 raktu)
Patikrinkite BCW sistem썀
Patikrinkite stabd쏹i쏧 jungiklio saugikl쎊.
씮Refill coolant“ (쎊pilkite au쏃inamojo skys썊io)

INFORMACIJA
僅 Jei n썞ra joki쏧 veikimo sutrikim쏧,
ta썊iau nuolat pasirodo min썞ti 쎊sp썞jamieji prane쏃imai, patikrinkite savo
automobil쎊 profesionaliame servise.
Kia rekomenduoja susisiekti su 쎊galiotuoju Kia atstovu / remonto partneriu.
僅 씮Press start button again“
(paspauskite paleidimo mygtuk썀
dar kart썀)
- Automobil쎊 galite 쎊jungti dar kart썀
paspaud썢 EV mygtuk썀.
- Jei 쎊sp썞jamasis prane쏃imas pasirodo kiekvien썀 kart썀 paspaudus EV
mygtuk썀, patikrinkite automobil쎊
profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Patikrinkite stabd쏹i쏧 jungiklio saugikl쎊.
- Pakeiskite saugikl쎊 nauju prie쏃
u쏹vesdami varikl쎊.
- Jei negalite to padaryti, automobil쎊
galite u쏹vesti 10 sekund쏹i쏧 spausdami EV mygtuk썀, nustatyt썀 쎊 ACC
pad썞t쎊.

Sutriko nematomos zonos steb썞jimo sistemos (BCW) veikimas.
I쏃sijung썞 stabd쏹i쏧 jungiklio saugiklis.
Ma쏹as au쏃inamojo skys썊io kiekis.

PASTABA
僅 Kai kuri kelion썞s kompiuteryje
sukaupta informacija dingsta, kai akumuliatorius atjungiamas.
僅 Jeigu yra bent viena i쏃 toliau i쏃vardyt쏧
aplinkybi쏧, rida ir dien쏧 skai썊ius gali
b쏦ti netiksl쏦s.
- Akumuliatoriaus kabelis yra atjungtas.
- Akumuliatorius i쏃sikrov썢s.
僅 Jei skydelyje rodomas 쎊sp썞jimas apie
stoglangio atidarym썀, informacija apie
vairavim썀 nebus rodoma.
僅 Informacijos apie 쎊krovimo laiko ir
(arba) klimato kontrol썞s sistemos 쎊jungimo laiko nustatym썀 ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame
informaciniame vadove.
僅 Jei apled썞jusio kelio 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega va쏹iuojant, vairuokite
d썞mesingiau ir atsargiau, nevir쏃ykite
grei썊io, venkite staigaus greit썞jimo ir
stabdymo, staigaus manevravimo ir
pan.
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Automobilio nuostatos (informacijos ir pramog쏧 sistema)

Automobilio nuostatos (informacijos ir pramog쏧 sistema)

슢SP쉳JIMAS
Nesinaudokite funkcija Vehicle settings
(automobilio nuostatos) vairuodami. D썞l
to galimas i쏃sibla쏃kymas, d썞l kurio gali
쎊vykti avarija.

PASTABA
OCV041584L

1. Informacijos ir pramog쏧 sistemos
pagrindiniame bloke paspauskite
mygtuk썀 Settings (nuostatos).
2. Pasirinkite Vehicle (automobilis) ir
pakeiskite funkcij쏧 nuostatas.
Informacijos ir pramog쏧 sistemos automobilio nustatym쏧 meniu galima rasti
쎊vairi쏧 parametr쏧 parinktis, 쎊skaitant
dur쏧 u쏹rakinimo / atrakinimo bei komforto funkcijas, vairuotojo pagalbos
nustatymus ir pan.
僅 씮Vehicle settings“ (automobilio
nuostatos)
- Vairuotojo pagalbos sistema
- Va쏹iavimo re쏹imas
- 씮ECO Vehicle“ (ECO automobilis)
- 씮Active sound design“ (aktyvaus
garso k쏦rimas)
- Projekcinis ekranas
- Skydelis
- Klimatas
- S썞dyn썞
- 쌰ibintai (씮Lights“)
- Durys (씮Door“)
- Patogumai (씮Convenience“)
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僅 Pateikiama informacija gali skirtis priklausomai nuo automobilyje komplektuojamos 쎊rangos.
僅 Daugiau informacijos ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame informaciniame vadove.

싩io automobilio ypatyb썞s

슢sp썞jamieji ir informaciniai rodikliai

슢sp썞jamieji ir informaciniai rodikliai
슢jungus automobil쎊, 쎊si쏹iebs toliau nurodyti 쏹enklai. Jei 쏹enklai nei쏃nyksta arba sutrinka j쏧 veikimas, rekomenduojame patikrinti automobil쎊 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo j쏦s쏧 automobilyje esan썊i쏧 funkcij쏧.
Simbolis

Laikas

Elektros energijos i쏃jungimo indikatoriaus lemput썞 쏃vie썊ia ma쏹daug 3 sekundes

Nuolat

僅
僅
僅

Nuolat

슢krovimo indikatoriaus lemput썞 쏃vie썊ia auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krovimo metu.

Nuolat

Auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus lygio 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia esant 쏹emam auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krovos lygiui.
Jei u쏹sidega 쎊sp썞jamoji lemput썞 nedelsdami 쎊kraukite automobil쎊.

Per 쏹emas auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus 쎊krovos lygis arba suma쏹썞jusi 쎊tampa
Per auk쏃ta arba per 쏹ema auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus temperat쏦ra
Auk쏃ta variklio temperat쏦ra

3 sek.

슢krovimo sistemos 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia ma쏹daug 3 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

僅

Nuolat

Saugos dir쏹쏧 쎊sp썞jamoji lemput썞 informuoja vairuotoj썀, kad neprisegtas saugos dir쏹as.
쌰r. "Saugos dir쏹ai" puslapyje 4-13.

Kai sutrinka LDC (쏹emos 쎊tampos DC-DC keitiklio) ar elektros 쎊krovimo sistemos veikimas.

6 sek.

Oro saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia apie 6 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

僅

3 sek.

Stov썞jimo stabd쏹io ir stabd쏹i쏧 skys썊io 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia apie 3 sekundes.

Nuolat

EPB

Pastabos

3 sek.

僅
僅
僅
僅

Sutrik썢s SRS oro saugos pagalvi쏧 veikimas.

5

Raudona: 쎊jungus stov썞jimo stabd쎊.
Raudona: kai bake yra per ma쏹ai stabd쏹i쏧 skys썊io.
Raudona: kai neveikia regeneracin썞 stabd쏹i쏧 sistema.
Geltona: regeneracin썞s stabd쏹i쏧 sistemos 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia tais atvejais, kai neveikia
arba tinkamai neveikia regeneraciniai stabd쏹iai.

3 sek.

ABS 쎊sp썞jamoji lemput썞 dega ma쏹daug 3 sekundes ir tada u쏹g썢sta.

Nuolat

僅

Nuolat

Elektronin썞s stabdymo j썞gos paskirstymo (EBD) sistemos 쎊sp썞jamoji lemput썞 ima 쏃viesti sutrikus elektronin썞s stabdymo j썞gos paskirstymo (EBD) sistemos veikimui.

Kai 쎊vyksta ABS sistemos triktis.

3 sek.

Elektrinio vairo stiprintuvo (EPS) 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia ma쏹daug 3 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

僅

Nuolat

Pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia sutrikus 쎊vairioms automobilio funkcijoms. Nor썞dami identifikuoti 쎊sp썞jimo pob쏦d쎊, 쏹i쏦r썞kite LCD ekrano 쎊sp썞jam썀j쎊 prane쏃im썀.

Kai tik sutrinka elektrinis vairo stiprintuvas.

3 sek.

Elektroninio stov썞jimo stabd쏹io EPB 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia apie 3 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

僅

3 sek.

쌰emo sl썞gio padangose 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia ma쏹daug 3 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

僅

Mirksi

僅 Kai yra TPMS triktis.
쌰r. "Sl썞gio padangose steb썞jimo sistema (TPMS)" puslapyje 7-5.

3 sek.

Priekin썞s saugos sistemos 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia apie 3 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

僅 Kai atsiranda apsaugos nuo susid쏦rimo i쏃 priekio trukd쏹i쏧.
쌰r. "Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38.

Kai tik sutrinka elektroninis stov썞jimo stabdys EPB

Jei oro sl썞gis vienoje ar keliose padangose yra per ma쏹as.
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Simbolis

Automatinis stov썞jimo
stabdys

5
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Laikas

Pastabos

Nuolat

Va쏹iavimo eismo juosta saugos 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia:
僅 쌰alia: kai yra tinkamos pagalbin썞s eismo juostos i쏃laikymo sistemos veikimo s썀lygos.
僅 Balta: kai yra netinkamos pagalbin썞s eismo juostos i쏃laikymo sistemos veikimo s썀lygos.
僅 Geltona: kai sutrinka pagalbin썞s eismo juostos i쏃laikymo sistemos veikimas.
쌰r. "eismo juostos laikymosi sistemos (LKA) (jeigu yra)" puslapyje 6-57.

Nuolat

Pagalbin썞s eismo juostos sekimo sistemos indikatoriaus lemput썞 쏃vie썊ia:
僅 쌰alia: kai 쎊jungta pagalbin썞 eismo juostos sekimo sistema
僅 Pilka: kai yra netinkamos pagalbin썞s eismo juostos sekimo sistemos veikimo s썀lygos
僅 Geltona: sutrik썢s pagalbin썞s eismo juostos sekimo sistemos veikimas
쌰r. "Eismo juost쏧 sekimo sistemos (LFA)" puslapyje 6-121.

Nuolat

Pagalbin썞s eismo juostos keitimo greitkelyje sistemos indikatoriaus lemput썞 쏃vie썊ia:
僅 쌰alia: kai galima naudotis pagalbine eismo juostos keitimo greitkelyje sistema.
僅 Pilka: kai pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje sistema veikia bud썞jimo re쏹imu.
쌰r. "Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA) (jeigu yra)" puslapyje 6-124.

Mirksi

僅 쌰alia: kai veikia pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje sistema.
僅 Balta: kai pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje sistema i쏃jungiama.
쌰r. "Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA) (jeigu yra)" puslapyje 6-124.

Nuolat

Kai yra 4WD sistemos triktis.
쌰r. "Vis쏧 varom쏧j쏧 rat쏧 sistema (4WD) (jeigu yra)" puslapyje 6-34.

3 sek.

Priekini쏧 LED 쏹ibint쏧 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia apie 3 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

僅

Kai yra priekini쏧 LED 쏹ibint쏧 triktis.

Mirksi

僅

Kai yra su priekiniais LED 쏹ibintais susijusios dalies triktis.

Nuolat

Apled썞jusio kelio 쎊sp썞jamoji lemput썞 ir lauko temperat쏦ros matuoklis i쏃 prad쏹i쏧 mirksi, o v썞liau 쏃vie썊ia.
Be to, 1 kart썀 skamba 쎊sp썞jamasis garsinis signalas.

3 sek.

Elektronin썞s stabilumo kontrol썞s sistemos indikatoriaus lemput썞 쏃vie썊ia apie 3 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

僅

3 sek.

ESC OFF indikatorius dega ma쏹daug 3 sekundes ir tada u쏹g썢sta.

Nuolat

僅 Kai i쏃jungiate ESC sistem썀, paspaud썢 ESC OFF mygtuk썀.
쌰r. "Elektronin썞 stabilumo kontrol썞s sistema (ESC)" puslapyje 6-28.

Nuolat

Kai automobilis viduje aptinka i쏃man쏧j쎊 rakt썀 jam esant nustatytam 쎊 ACC / ON pad썞t쎊

Mirksi

Kai automobilyje n썞ra rakto
Kai sutrinka imobilizatoriaus sistemos veikimas.

Kai yra ESC sistemos triktis.

2 sek.

Kai automobilis negali aptikti i쏃maniojo rakto

Mirksi

Kai 쎊jungiamas pos쏦kio signalas

Nuolat

Kai 쎊jungiami priekiniai tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 쏹ibintai

Nuolat

Kai 쎊jungiami priekiniai artim쏧j쏧 쏃vies쏧 쏹ibintai

Nuolat

Kai 쏹ibint쏧 jungiklis yra pad썞tyje ON

Nuolat

Kai 쎊jungti galiniai r쏦ko 쏹ibintai.

Nuolat

Kai 쎊jungta HBA sistema

Nuolat

Kai 쎊jungtas automatinis stov썞jimo stabdys
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Simbolis
PARUO싩
TA

Laikas

SOS
ECO
SPORT
SNOW

Pastabos

Nuolat

Parengties indikatorius 쏃vie썊ia, kai automobilis yra tinkamos b쏦kl썞s va쏹iuoti.

I쏃jungta

僅

Negalima va쏹iuoti 쎊prastu b쏦du arba yra i쏃kilo problem쏧.

Mirksi

僅

Avarinis va쏹iavimas, i쏃kilo problem쏧 su sistema.

6 sek.

Technin썞s prie쏹i쏦ros 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia apie 3 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

AFS

슢sp썞jamieji ir informaciniai rodikliai

僅

Kai yra problem쏧 su susijusiomis elektrinio variklio kontrol썞s sistemos dalimis, pavyzd쏹iui, jutikliais
ir t. t.

3 sek.

I쏃maniosios priekini쏧 쏹ibint쏧 sistemos 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia apie 3 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

僅 Kai sutrinka i쏃maniosios priekini쏧 쏹ibint쏧 sistemos veikimas
쌰r. "I쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema (IFS) (jeigu yra)" puslapyje 5-67.

3 sek.

SOS 쎊sp썞jamoji lemput썞 쏃vie썊ia apie 3 sekundes ir u쏹g썢sta.

Nuolat

僅 Kai sutrinka 씮eCall“ sistemos veikimas
쌰r. "Europos pagalbos i쏃kvietos sistema" puslapyje 7-20.

Nuolat

Pasirinkus bet kur쎊 va쏹iavimo re쏹im썀.
쌰r. "Integruota va쏹iavimo re쏹imo kontrol썞s sistema" puslapyje 6-32.

INFORMACIJA
僅 Dviguba 쎊stri쏹inio paskirstymo stabdymo sistema
J쏦s쏧 automobilyje 쎊rengta dviguba
쎊stri쏹in썞 stabdymo sistema. Tai rei쏃kia,
kad sugedus vienai i쏃 sistem쏧 du ratai
vis tiek bus stabdomi.
Kai veikia tik viena sistema, automobiliui sustabdyti stabd쏹i쏧 pedal썀 reik썞s
nuspausti giliau ir stipriau. Be to, veikiant tik vienai stabd쏹i쏧 sistemos
daliai, automobilio stabdymo kelias
bus ilgesnis.
僅 Parengties indikatorius READY
Jeigu parengties indikatorius i쏃jungtas
arba mirksi, yra su sistema susijusi쏧
problem쏧. Tokiu atveju rekomenduojame patikrinti automobil쎊 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
僅 Stov썞jimo stabd쏹io ir stabd쏹i쏧 skys썊io 쎊sp썞jamoji lemput썞
- Pavojinga va쏹iuoti automobiliu,
degant 쎊sp썞jamajai lemputei. Jei
stov썞jimo stabd쏹io ir stabd쏹i쏧 skys썊io 쎊sp썞jamoji lemput썞 dega, kai
i쏃jungtas stov썞jimo stabdys, tai
rei쏃kia, kad yra per ma쏹ai stabd쏹i쏧
skys썊io.
- Tokiu atveju automobilis tur썞t쏧 b쏦ti
쎊vertintas profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.
僅 Elektronin썞s stabdymo j썞gos
paskirstymo (EBD) sistemos 쎊sp썞jamoji lemput썞
- Kai kartu dega ABS ir stov썞jimo
stabd쏹io bei stabd쏹i쏧 skys썊io 쎊sp썞jamosios lemput썞s, stabdymo sistema tinkamai neveiks, tod썞l
staigiai stabdydami galite patekti 쎊
netik썞t썀 ir pavojing썀 situacij썀.
- Neva쏹iuokite dideliu grei썊iu ir staigiai nestabdykite. Rekomenduo5
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jame patikrinti automobil쎊 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Saugus sustojimas
- TPMS negali 쎊sp썞ti apie rimt썀 ir
staig쏧 padangos gedim썀 d썞l i쏃orini쏧 veiksni쏧.
- Jei pajutote, kad automobilis nestabilus, nedelsdami atitraukite p썞d썀
nuo akceleratoriaus pedalo,
palaipsniui lengvai spauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir va쏹iuokite 쎊 saugi썀
sustoti viet썀 쏃alikel썞je.

PASTABA
僅 Patikrinkite, ar u쏹vedus varikl쎊 u쏹geso
visos 쎊sp썞jamosios lemput썞s. Jei kuri
nors lemput썞 vis dar dega, reikia
atkreipti d썞mes쎊 쎊 t썀 funkcij썀.
僅 Elektros energijos i쏃jungimo indikatoriaus lemput썞
- Kai 쏃vie썊ia elektros energijos i쏃jungimo indikatoriaus lemput썞, staigiai
nedidinkite grei썊io ir ne쎊sib썞g썞kite
i쏃 vietos.
Kai elektros energijos tiekimas ribojamas d썞l galing쏧 elektromobilio
dali쏧 saugumo, 쎊si쏹iebia maitinimo
i쏃jungimo indikatoriaus lemput썞.
싩vie썊iant indikatoriaus lemputei,
automobilis negali va쏹iuoti 쎊kalne ar
leistis nuokalne.
僅 Elektronin썞s stabdymo j썞gos
paskirstymo (EBD) sistemos 쎊sp썞jamoji lemput썞
- Jei dega ABS 쎊sp썞jamoji lemput썞
arba kartu dega ABS ir stov썞jimo
stabd쏹io ir stabd쏹i쏧 skys썊io 쎊sp썞jamosios lemput썞s, spidometras,
odometras ar kelion썞s matuoklis
gali neveikti. Be to, gali degti EPS
쎊sp썞jamoji lemput썞, o vairui pasukti
5
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gali reik썞ti daugiau arba ma쏹iau
j썞gos.
- Neva쏹iuokite dideliu grei썊iu ir staigiai nestabdykite. Rekomenduojame patikrinti automobil쎊 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Elektroninio stov썞jimo stabd쏹io (EPB)
쎊sp썞jamoji lemput썞 gali 쏃viesti, kai d썞l
elektronin썞s stabilumo kontrol썞s sistemos (ESC) netinkamo veikimo u쏹sidega ESC indikatoriaus lemput썞 (tai
n썞ra EPB sistemos gedimas).
僅 Nuolatos va쏹iuojant su u쏹sidegusia
arba mirksin썊ia priekini쏧 LED 쏹ibint쏧
쎊sp썞jam썀ja lempute gali sutrump썞ti
priekini쏧 LED 쏹ibint쏧 veikimo laikas.
僅 Jei apled썞jusio kelio 쎊sp썞jamoji lemput썞 u쏹sidega va쏹iuojant, vairuokite
d썞mesingiau ir atsargiau, nevir쏃ykite
grei썊io, venkite staigaus greit썞jimo ir
stabdymo, staigaus manevravimo ir
pan.

싩io automobilio ypatyb썞s

Papildytosios realyb썞s projekcinis ekranas (jeigu yra)

Papildytosios realyb썞s projekcinis ekranas

tatos → Automobilis → Projekcinis
ekranas → Ekrano re쏹imas → Papildytosios realyb썞s re쏹imas → Standartinis re쏹imas)
슢jung썢 projekcin쎊 ekran썀, galite keisti 쏃ias
projekcinio ekrano nuostatas: Display
control (ekrano valdymas), Augmented reality calibration (papildytosios
realyb썞s kalibravimas) ir Content selection (turinio pasirinkimas).

Projekcinio ekrano informacija
OCV041418L

Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
projektuoja informacij썀 i쏃 prietais쏧 skydelio ir navigacijos sistemos.

Rodoma informacija AR re쏹imu

Projekcinio ekrano nuostatos
5
OCV041419L

OCV041186L

A: Projekcinis ekranas
1 씮Display mode“ (ekrano re쏹imas)
2 씮Augmented reality mode“ (papildytosios realyb썞s re쏹imas)
3 씮Standard mode“ (standartinis re쏹imas)
4 씮Head-up display off“ (projekcinio
ekrano i쏃jungimas)
Projekcin쎊 ekran썀 galima 쎊jungti atsidarius informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrano meniu 씮Settings“ (nuostatos).
Pasirinkite Augmented reality mode
(papildytosios realyb썞s re쏹imas) arba
Standard mode(standartinis re쏹imas)
nu썞j썢 쎊:
僅 Settings → Vehicle → Head-up display → Display mode → Augmented
reality mode/Standard mode (Nuos-

OCV041420L

1 Nuoseklios navigacijos (TBT) informacija (jeigu yra)
2 Eismo informacija
3 Spidometro informacija
4 SCC nustatyto grei썊io informacija
5 SCC informacija apie atstum썀 iki automobilio
6 Va쏹iavimo eismo juostos viduriu
pagalbos informacija
7 Saugumo va쏹iuojant eismo juosta
informacija
8 Aklosios zonos saugos informacija
9 Informacija apie automatin쎊 grei썊io
keitim썀 greitkelyje

5
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10 Vairavimo greitkelyje pagalbininko
informacija
11 Nuosekliosios navigacijos (TBT) informacija (AR)
12 Saugumo va쏹iuojant eismo juosta
informacija (AR)
13 Priekinis automobilio indikatorius
(AR) (jeigu yra pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija)
14 슢sp썞jimo apie priekyje esan썊io automobilio pajud썞jim썀 funkcija (AR)
15 Pagalbin썞 eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcija (AR)

Standartinis informacijos rodymo
re쏹imas

OCV041041L

1 Nuoseklios navigacijos (TBT) informacija (jeigu yra)
2 Eismo informacija
3 Spidometro informacija
4 SCC nustatyto grei썊io informacija
5 SCC informacija apie atstum썀 iki automobilio
6 Va쏹iavimo eismo juostos viduriu
pagalbos informacija
7 Saugumo va쏹iuojant eismo juosta
informacija
8 Aklosios zonos saugos informacija
9 Informacija apie automatin쎊 grei썊io
keitim썀 greitkelyje
10 Vairavimo greitkelyje pagalbininko
informacija
11 Informacija apie automobilio aplink썀

5
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Atsargumo priemon썞s naudojant
projekcin쎊 ekran썀
僅 Toliau nurodytais atvejais gali b쏦ti
sunku perskaityti informacij썀 projekciniame ekrane.
- Vairuotojas netinkamai s썞di vairuotojo s썞dyn썞je.
- Vairuotojo akiniai su poliarizuotais
stiklais.
- Daiktai pad썞ti vir쏃 prie쏃akinio
ekrano dangtelio.
- Automobilis va쏹iuoja 쏃lapiu keliu.
- Automobilyje sumontuotas netinkamas ap쏃vietimo priedas arba
patenka 쏃viesa i쏃 lauko.
- Vairuotojas u쏹sid썞j썢s akinius.
- Vairuotojo ne쏃ioja kontaktinius
l썢쏃ius.
僅 Kai sunku perskaityti informacij썀 projekciniame ekrane, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrano nuostat쏧
meniu galite pareguliuoti vaizdo
pad썞t쎊, ry쏃kum썀 arba AR atitikties
informacij썀.
僅 AR re쏹imu rodom썀 informacij썀 gali
b쏦ti sunku atpa쏹inti automobiliui
va쏹iuojant prastomis oro s썀lygomis,
pavyzd쏹iui, stipriai lyjant, stipriai sningant, esant prastam matomumui ir
pan.
僅 Projekciniame ekrane rodoma informacija gali i쏃 dalies persidengti su
keliu priekyje, tod썞l vairuodami galite
jausti nuovarg쎊 ir diskomfort썀. Jei jau썊iat썞s nuvarg썢 ar nepatogiai, pareguliuokite vaizd썀. Jei situacija nesikei썊ia,
i쏃junkite projekcin쎊 ekran썀.
僅 Kai priekin쎊 stikl썀 veikia tiesiogin썞
mirksinti 쏃viesa arba saul썞s spinduliai,
pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
슢kaitus priekiniam langui, projekcinis
ekranas d썞l apsaugos nuo auk쏃tos

싩io automobilio ypatyb썞s

僅

僅

僅
僅

temperat쏦ros bus laikinai i쏃jungtas.
Temperat쏦rai suma쏹썞jus, projekcinis
ekranas v썞l 쎊sijungs.
Savo pa썊i쏧 saugumui pasir쏦pinkite,
kad sustabdytum썞te automobil쎊 prie쏃
reguliuodami nuostatas.
Netamsinkite priekinio stiklo ir neklijuokite joki쏧 metalizuot쏧 dang쏧.
Antraip gali nesimatyti vaizdo projekciniame ekrane.
Ant skydelio ned썞kite joki쏧 daikt쏧 ir
netvirtinkite daikt쏧 ant priekinio stiklo.
Keisdami automobilio priekin쎊 stikl썀,
montuokite priekin쎊 stikl썀, kuris yra
tinkamas projekciniam ekranui.
Antraip, ant priekinio stiklo gali b쏦ti
rodomas dvigubas vaizdas.

Papildytosios realyb썞s projekcinis ekranas

PASTABA
Jei norite gauti pagal atvirojo kodo licencij썀 sukurt썀 pirmin쎊 kod썀, 쎊diegt썀 쏃iame
produkte, apsilankykite adresu http://
www.mobis.co.kr/opensource/list.do.
Galite atsisi쏧sti visus taikomus licencijos
prane쏃imus, 쎊skaitant pirmin쎊 kod썀.
Per trejus (3) metus nuo produkto 쎊sigijimo dienos para쏃ius el. lai쏃k썀 adresu
MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr 쏃iame
produkte 쎊diegtos programin썞s 쎊rangos
atvirajam pirminiam kodui gauti, u쏹
minimal쏧 mokest쎊 bus i쏃si쏧stas CD-ROM
diskas ir (arba) kita laikmena (mokestis
apima laikmenos ir pristatymo i쏃laidas).

슢SP쉳JIMAS

5

僅 Aklosios zonos steb썞jimo sistemos
쎊sp썞jimai projekciniame ekrane yra tik
pagalbin썞 informacija. Persirikiuodami 쎊 kit썀 eismo juost썀 nesiremkite
vien tik jais. Visada prie쏃 persirikiuodami 쎊 kit썀 juost썀 apsidairykite.
Va쏹iavimo mar쏃ruto rodymas papildytosios realyb썞s re쏹imu yra pagalbin썞
funkcija. B쏦tinai kartu patikrinkite
navigacijos ekran썀.
僅 Veikiant projekciniam ekranui, vairuodami VISADA steb썞kite keli썀.

PASTABA
僅 AR re쏹imas yra standartinis projekcinio ekrano nustatymas.
Daugiau informacijos ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame informaciniame vadove.
僅 Standartin썞 projekcinio ekrano informacija gali nesutapti su informacija,
pateikta 쎊vairi쏧 sistem쏧 nuostat쏧
meniu.

5
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쌰ibintai

Veikimas

僅 Priekiniai 쏹ibintai i쏃jungiami tokia
tvarka:
- Du kartus paspauskite rakto u쏹rakinimo mygtuk썀.
- Nustatykite priekini쏧 쏹ibint쏧 jungikl쎊
쎊 pad썞t쎊 OFF.

僅 Gabaritiniai 쏹ibintai i쏃sijungs automati쏃kai.

Veikimo s썀lygos

쌰ibintai
Akumuliatoriaus energijos taupymo funkcija

Veikimo s썀lygos
僅 Automobilis i쏃jungtas ir atidarytos vairuotojo durys.

INFORMACIJA
僅 Ta썊iau gabaritiniai 쏹ibintai lieka 쎊jungti
net atidarius vairuotojo duris, kai
쏃vies쏧 jungiklis 쎊jungiamas i쏃jungus
automobil쎊.
僅 Jei norite, kad 쏹ibintai likt쏧 쎊jungti,
i쏃jung썢 varikl쎊, i쏃junkite ir v썞l 쎊junkite
gabaritinius 쏹ibintus, naudodami vairo
kolon썞l썞s 쏹ibint쏧 jungikl쎊.

D쉳MESIO
Nepalikite priekini쏧 쏹ibint쏧 ar vidini쏧
쏃vies쏧 ilgesn쎊 laik썀 esant i쏃jungtam automobiliui, kad nei쏃sikraut쏧 akumuliatorius.

Priekini쏧 쏹ibint쏧 palyd썞jimo
funkcija
Veikimas
僅 Kai nustatomas automobilio ACC arba
OFF re쏹imas esant 쎊jungtiems priekiniams 쏹ibintams, priekiniai 쏹ibintai dar
veikia apie 5 minutes.
僅 Atidarius ir u쏹darius vairuotojo duris,
priekiniai 쏹ibintai po 15 sekund쏹i쏧 i쏃sijungia.

5
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僅 Nustatytas automobilio ACC arba OFF
re쏹imas esant 쎊jungtiems priekiniams
쏹ibintams
僅 Atidarytos arba u쏹darytos vairuotojo
durys

Dieniniai 쏹ibintai (DRL)
Veikimo s썀lygos
僅 슢jungtas automobilio ON re쏹imas.
僅 Priekini쏧 쏹ibint쏧 jungiklis yra OFF
pad썞tyje.
僅 I쏃jungtas stov썞jimo stabdys.

Eismo krypties pasikeitimas
(Europoje)
Priekini쏧 artim쏧j쏧 쏃vies쏧 쏹ibint쏧 쏃viesos
sklaida yra asimetri쏃ka. Nuvykus 쎊 u쏹sienio 쏃al쎊, kurioje eismas vyksta prie쏃inga
kryptimi, d썞l asimetri쏃kos sklaidos bus
akinami prie쏃ais va쏹iuojantys vairuotojai.
Siekiant apsaugoti vairuotojus nuo akinimo, JT Europos ekonomikos komisijos
reglamente numatyti 쎊vair쏦s techniniai
sprendimai (pvz., automatinio perjungimo sistema, lipnioji juosta, pakreipimo
쏹emyn funkcija). 싩io automobilio priekiniai 쏹ibintai sukurti taip, kad neakint쏧
prie쏃ais va쏹iuojan썊i쏧 vairuotoj쏧. Tod썞l
atvykus 쎊 쏃al쎊, kurioje eismas vyksta prie쏃inga kryptimi, priekini쏧 쏹ibint쏧 reguliuoti nereik썞s.

싩io automobilio ypatyb썞s

싩vies쏧 valdikliai
싩vies쏧 valdymas
A tipas

OCV041050L

B tipas

쌰ibintai

D쉳MESIO
僅 Kad tinkamai veikt쏧 automatin썞
쏹ibint쏧 valdymo sistema, niekada
nieko ned썞kite ant jutiklio, 쎊rengto ant
prietais쏧 skydelio.
僅 Nevalykite jutiklio lang쏧 valikliu, nes
jis gali pasidengti plona pl썞vele, kuri
trukdys jam tinkamai veikti.
僅 Jei j쏦s쏧 automobilio priekinis stiklas
tonuotas arba metalizuotas, automatinio ap쏃vietimo sistema gali tinkamai
neveikti.

Pos쏦kio signal쏧 valdymas

OCV041086L

5

C tipas
OCV041051L

Veikimas
僅 Pajudinkite svirt쎊 auk쏃tyn arba 쏹emyn
(A).
OCV041050R

PASTABA
Veikimas
1 OFF (O) (i쏃jungta)
2 AUTO (automatinis valdymas)
僅 Priekiniai ir galiniai 쏹ibintai 쎊sijungia
ir i쏃sijungia automati쏃kai – tai priklauso nuo aplinkos ap쏃vietimo
lygio.
3 Gabaritiniai ir galiniai 쏹ibintai ( )
4 Artimosios 쏃viesos ( )

INFORMACIJA
Priekiniai 쏹ibintai 쎊sijungia 쎊jungus automobil쎊.

Jei indikatoriaus rodykl썞 veikia ne쎊prastai greitai ar l썞tai, lemput썞 gali b쏦ti perdegusi arba b쏦ti prastai jungtis elektros
grandin썞je.

Juostos keitimo vienu prisilietimu
funkcija
Veikimas
僅 Paslinkite svirtel썢 auk쏃tyn arba 쏹emyn
(B).
僅 Atleiskite svirtel썢.

5
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INFORMACIJA
僅 슢jungti arba i쏃jungti pos쏦kio signalo
쎊jungimo vienu prisilietimu funkcij썀 ir
pasirinkti mirksni쏧 skai썊i쏧 (3, 5 arba 7)
galima pasirinkus Settings→Vehicle
→ Lights → One-touch turn indicator (Nuostatos → Automobilis → 싩viesos → Pos쏦kio signalas vienu
prisilietimu).
僅 Jei indikatorius dega ir nemirksi arba
mirksi nenormaliai, gali b쏦ti perdegusi
kurio nors pos쏦kio signalo 쏹ibinto
lemput썞, tad j썀 reik썞s pakeisti.

R쏦ko 쏹ibint쏧 valdymas

쌰ibintai

Priekini쏧 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 쏹ibint쏧
valdymas

OCV041053L

Veikimas
僅 Nor썞dami 쎊jungti tolim썀sias 쏃viesas,
pastumkite svirtel썢.
僅 Jei norite pamirks썞ti priekiniais 쏹ibintais ( ), patraukite svirtel썢 sav썢s link.

슢SP쉳JIMAS
Nenaudokite tolim쏧j쏧 쏃vies쏧, kai art썞ja
kitos transporto priemon썞s. Tolim쏧j쏧
쏃vies쏧 naudojimas gali trukdyti kitam
vairuotojui matyti.
OCV041052L

Pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistema (HBA) (jeigu yra)

Veikimas
僅 Nustatykite r쏦ko 쏹ibint쏧 jungikl쎊 (1) 쎊
skirt썀j썀 pad썞t쎊.
僅 Galinis: ( )

Veikimo s썀lygos
僅 슢jungti priekiniai 쏹ibintai.

D쉳MESIO
슢jungti r쏦ko 쏹ibintai naudoja daug automobilio elektros energijos. R쏦ko 쏹ibintus
junkite tik tuomet, kai blogas matomumas.

5
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OCV041054L

Pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo funkcija (씮High Beam Assist“, HBA) automati쏃kai reguliuoja priekini쏧 쏹ibint쏧
ap쏃vietimo nuotol쎊 (perjungia tolim썀sias
쏃viesas 쎊 artim썀sias), priklausomai nuo
kit쏧 automobili쏧 쏃vies쏧 ir kelio s썀lyg쏧.

싩io automobilio ypatyb썞s

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

쌰ibintai

mobilis → 싩viesos → HBA (pagalbin썞
tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistema)).

슢SP쉳JIMAS
Savo saugumui pakeiskite nustatymus,
kai transporto priemon썞 pastatyta saugioje vietoje.
OCV041055L

Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip
aptikimo jutiklis, nustatantis aplinkos
쏃vies썀 ir ry쏃kum썀 vairuojant. Nor썞dami
su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀, 쏹i쏦r썞kite 쎊
auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
Visada palaikykite geras priekinio vaizdo
kameros s썀lygas, kad palaikytum썞te
optimal쏧 Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 perjungimo
sistemos veikim썀.
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
priekinio vaizdo kameros 쏹r. "Pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38.

Pagalbin썞s tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistemos nustatymas

OCV041522L

A: Automobilio nuostatos
1 쌰ibintai (씮Lights“)
2 Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 perjungimo sistema
Nor썞dami 쎊jungti pagalbin썢 tolim쏧j쏧
쏃vies쏧 valdymo sistem썀, esant 쎊jungtam
automobiliui, nuostat쏧 meniu pasirinkite
Settings → Vehicle → Lights → HBA
(High Beam Assist) (Nuostatos → Auto-

Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 perjungimo sistemos naudojimas
僅 Meniu Settings (nuostatos) pasirinkus
HBA (High Beam Assist) (HBA
(pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo
sistema)), pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧
valdymo sistema veiks toliau nurodyta
tvarka.
- 슢junkite priekinio 쏹ibinto jungikl쎊 쎊
pad썞t쎊 씮AUTO“ ir pastumkite priekinio 쏹ibinto svirt쎊 link prietais쏧 skyrelio. Prietais쏧 skydelyje 쎊si쏹iebs
pagalbin썞s tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo
sistemos ( ) indikatoriaus lemput썞
ir 쎊sijungs funkcija.
- 슢jungus funkcij썀, tolimosios 쏃viesos
쎊sijungs automobiliui pasiekus
didesn쎊 nei 40 km/h (25 mph) greit쎊.
Kai transporto priemon썞s greitis yra
ma쏹esnis nei 25 km/h (15 mph),
tolimosios 쏃viesos ne쎊sijungia. 슢jungus tolim썀sias 쏃viesas, ( ) tolim쏧j쏧
쏃vies쏧 indikatorius u쏹sidegs.
僅 Kai 쎊jungtas pagalbinis tolim쏧j쏧 쏃vies쏧
valdymas, jei naudojama priekinio
쏹ibinto svirtis arba jungiklis, sistema
veikia taip:
- Priekini쏧 쏹ibint쏧 svirtel썢 patraukus
sav썢s link, kai tolimosios 쏃viesos
yra i쏃jungtos, tolimosios 쏃viesos 쎊sijungs. Atleidus priekini쏧 쏹ibint쏧
svirtel썢, v썞l 쎊sijungs pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistema.
- Priekini쏧 쏹ibint쏧 svirtel썢 patraukus
sav썢s link, kai tolimosios 쏃viesos
5
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yra 쎊jungtos, 쎊sijungs artimosios
쏃viesos ir i쏃sijungs pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistema.
- Jei 쏃vies쏧 jungikl쎊 pastumsite ar썊iau
prietais쏧 skydelio, 쎊sijungs tolimosios 쏃viesos ir i쏃sijungs Pagalbinis
tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymas.
- Jei priekinio 쏹ibinto jungiklis yra
kitoje pad썞tyje nei AUTO (쏹ibintas /
pad썞tis / i쏃jungta), pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistema i쏃sijungs, o atitinkama lemput썞
쎊sijungs.
僅 Kai veikia pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧
valdymo sistema, toliau nurodytomis
s썀lygomis tolimosios 쏃viesos persijungia ir artim썀sias:
- Kai sistema aptinka prie쏃prie쏃iais
atva쏹iuojan썊io automobilio priekinius 쏹ibintus.
- Kai sistema aptinka priekyje va쏹iuojan썊ios automobilio galinius gabaritinius 쏹ibintus.
- Kai sistema aptinka dvira썊io ar
motociklo priekin쎊 ar galin쎊 gabaritin썞 쏹ibint썀.
- Kai lauke pakankamai 쏃viesu ir tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 쏹ibint쏧 nereikia.
- Kai sistema aptinka 쏃vie썊ian썊ius
gatv썞s 쏹ibintus ar kitas 쏃viesas.

PASTABA
僅 Vaizdai ir spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

5
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쌰ibintai

Pagalbin썞s tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistemos trikd쏹iai ir apribojimai
Pagalbin썞s tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistemos trikd쏹iai

OCV051213L

A: Patikrinkite pagalbin썢 tolim쏧j쏧
쏃vies쏧 (HBA) valdymo sistem썀
Kai pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo
sistema tinkamai neveikia, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
ir 쎊si쏹iebia 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ). Rekomenduojame patikrinti automobil쎊 쎊galiotoje Kia atstovyb썞je.

Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 perjungimo sistemos apribojimai
僅 Kai sistema neaptinka prie쏃prie쏃iais
atva쏹iuojan썊io automobilio 쏹ibint쏧
쏃vies쏧 d썞l j쏧 gedimo, dingimo i쏃 reg썞jimo lauko ir pan.
僅 Kai prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊io automobilio 쏹ibintai padengti purvu,
sniegu ar vandeniu.
僅 Kai u쏹degti prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊io automobilio r쏦ko 쏹ibintai, o priekiniai 쏹ibintai i쏃jungti.
僅 Kai 쏹ibint쏧 forma pana쏃i 쎊 prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊io automobilio 쏹ibintus.
僅 Kai priekiniai 쏹ibintai remontuoti ar
keisti ne 쎊galiotojo atstovo dirbtuv썞se.
僅 Kai priekiniai 쏹ibintai netinkamai sureguliuoti.
僅 Va쏹iuojant siauru vingiuotu nelygiu
keliu 쎊 kaln썀 arba nuo kalno.

싩io automobilio ypatyb썞s

僅 Kai sankry쏹oje ar pos쏦kyje matoma
tik dalis prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊io
automobilio.
僅 Kai priekyje yra 쏃viesoforas, 쏃vies썀
atspindintis ar mirksintis 쏹enklas ar
veidrodis.
僅 Kai yra laikin쏧j쏧 쏃vies썀 atspindin썊i쏧
쏹enkl쏧 arba blyks썊i쏧 (remontuojama
kelio atkarpa).
僅 Kai prastos va쏹iavimo s썀lygos, pvz.,
kelias 쏃lapias ar padengtas sniegu.
僅 Kai automobilis staiga i쏃nyra i쏃 u쏹
kampo.
僅 Kai automobilis pakryp썢s d썞l nuleistos
padangos ar d썞l to, kad velkamas.
僅 Kai prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊io automobilio 쏹ibintai padengti d쏦mais,
purvu, vandeniu ar sniegu.

PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
priekinio vaizdo kameros 쏹r. "Pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38.

슢SP쉳JIMAS
僅 Kartais pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo sistema (HBA) gali tinkamai
neveikti. 싩i funkcija skirta tik j쏦s쏧
patogumui. Vairuotojas visada privalo
vairuoti saugiai ir steb썞ti kelio s썀lygas.
僅 Kai pagalbinis tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymas tinkamai neveikia, tolim썀sias ir
artim썀sias 쏃viesas perjungin썞kite rankiniu b쏦du.

I쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema
(IFS) (jeigu yra)
I쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema u쏹tikrina tinkam썀 matomum썀 vairuojant
nakt쎊, kai yra 쎊jungtos tolimosios 쏃viesos.

쌰ibintai

Sistemos nustatymas

OCV041187L

A: 쏹ibintai
1 I쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema
2 Vir쏃 60 km/h
3 Daugiau kaip 40 km/h
4 Daugiau kaip 20 km/h
5 I쏃jungta
Nor썞dami 쎊jungti i쏃mani썀j썀 priekini쏧
쏹ibint쏧 sistem썀 ir at쏃aukti parinkt쎊, kad j썀
i쏃jungtum썞te, esant 쎊jungtam automobiliui nuostat쏧 meniu pasirinkite Settings
→ Vehicle → Lights → Intelligent
front-lighting (Nuostatos → Automobilis → 싩viesos → I쏃manioji priekini쏧
쏹ibint쏧 sistema).

슢SP쉳JIMAS
Savo saugumui pakeiskite nustatymus,
kai transporto priemon썞 pastatyta saugioje vietoje.

Sistemos darbas
Ekranas ir valdymas

OCV041054L

I쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema veikia
toliau nurodyta tvarka.
僅 슢junkite priekini쏧 쏹ibint쏧 jungikl쎊 쎊
pad썞t쎊 AUTO ir pastumkite priekini쏧
5
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쏹ibint쏧 svirtel썢 prietais쏧 skyrelio link.
Prietais쏧 skydelyje 쎊si쏹iebs ( ) indikatorius ir 쎊sijungs sistema.
僅 슢jungta i쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema veiks pagal informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane nustatyt썀
greit쎊. Pradin썞 sistema nustatoma
veikti, kai automobilio greitis vir쏃ija 40
km/h (25 mph).
僅 Kai priekinio vaizdo kamera aptinka
prie쏃prie쏃iais arba priekyje va쏹iuojan썊i썀 transporto priemon썢, dalis tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 LED 쏹ibint쏧 i쏃sijungia.
僅 Priekini쏧 쏹ibint쏧 sistemai aptikus
prie쏃prie쏃iais ar priekyje va쏹iuojan썊i썀
transporto priemon썢, kai va쏹iuojama
dideliu grei썊iu (ma쏹daug daugiau kaip
100 km/h (60 mph)), priekinis 쏹ibintas
vairuotojo pus썞je i쏃sijungia ir sistema
valdo tik keleivio pus썞je esant쎊 priekin쎊
쏹ibint썀.

Sistemos trikd쏹iai ir apribojimai
Sistemos triktis

쌰ibintai

OCV041191L

A: I쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema
(IFS) neveikia. U쏹dengta kamera
Kai priekinio vaizdo kamera padengta
ne쏃varumais, sniegu ar apna쏃omis,
i쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema gali
laikinai tinkamai neveikti. Tokiu atveju
prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas.
Sistema veiks normaliai, pa쏃alinus tok쎊
purv썀, snieg썀 ar apna쏃as.
I쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema gali
tinkamai neveikti tokioje vietoje (pavyzd쏹iui, atviroje vietov썞je), kur 쎊jungus
automobil쎊 neaptinkama joki쏧 objekt쏧 ar
transporto priemoni쏧.
Net jei 쎊sp썞jamasis prane쏃imas prietais쏧
skydelyje ir nepasirodo, sistema gali tinkamai neveikti.

Sistemos apribojimai

OCV041190L

A: Patikrinkite i쏃mani썀j썀 priekini쏧
쏹ibint쏧 sistem썀 (IFS)
Kai i쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema
tinkamai neveikia, prietais쏧 skydelyje
kelias sekundes matomas 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas. Kai prane쏃imas i쏃nyksta,
u쏹sidega AFS 쎊sp썞jamosios lemput썞s.
Rekomenduojame patikrinti automobil쎊
쎊galiotoje Kia atstovyb썞je.

5
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Toliau nurodytais atvejais i쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema gali tinkamai
neveikti.
僅 Kai sistema neaptinka prie쏃prie쏃iais
atva쏹iuojan썊io automobilio 쏹ibint쏧
쏃vies쏧 d썞l j쏧 gedimo, dingimo i쏃 reg썞jimo lauko ir pan.
僅 Kai prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊io automobilio 쏹ibintai padengti purvu,
sniegu ar vandeniu.
僅 Kai 쏹ibint쏧 forma pana쏃i 쎊 prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊io automobilio 쏹ibintus.
僅 Kai u쏹degti prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊io automobilio r쏦ko 쏹ibintai, o priekiniai 쏹ibintai i쏃jungti.

싩io automobilio ypatyb썞s

僅 Kai priekiniai 쏹ibintai remontuoti ar
keisti ne 쎊galiotojo atstovo dirbtuv썞se.
僅 Kai priekiniai 쏹ibintai netinkamai sureguliuoti.
僅 Va쏹iuojant siauru vingiuotu nelygiu
keliu 쎊 kaln썀 arba nuo kalno.
僅 Kai sankry쏹oje ar pos쏦kyje matoma
tik dalis prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊io
automobilio.
僅 Kai priekyje yra 쏃viesoforas, 쏃vies썀
atspindintis ar mirksintis 쏹enklas ar
veidrodis.
僅 Kai yra laikin쏧j쏧 쏃vies썀 atspindin썊i쏧
쏹enkl쏧 arba blyks썊i쏧 (remontuojama
kelio atkarpa).
僅 Kai prastos va쏹iavimo s썀lygos, pvz.,
kelias 쏃lapias ar padengtas sniegu.
僅 Kai automobilis staiga i쏃nyra i쏃 u쏹
kampo.
僅 Kai automobilis pakryp썢s d썞l nuleistos
padangos ar d썞l to, kad velkamas.
僅 Kai yra daug gatv썞s 쏹ibint쏧 arba esant
ry쏃kiam aplinkos ap쏃vietimui.
僅 Kai prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊io automobilio 쏹ibintai padengti d쏦mais,
purvu, vandeniu ar sniegu.
僅 Kai priekinis stiklas kuo nors apne쏃tas.

쌰ibintai

Priekini쏧 쏹ibint쏧 lygio reguliavimas (jeigu yra)

OCV041057L

Veikimas
僅 Kuo didesnis pasirinktas skai썊ius ant
jungiklio skal썞s, tuo 쏹emiau nukreiptas priekini쏧 쏹ibint쏧 쏃viesos srautas.
僅 Visada tinkamai nustatykite 쏹ibint쏧
쏃viesos sraut썀, kad jie neakint쏧 kit쏧
eismo dalyvi쏧.
Jungiklio pad썞tis

Apkrova
씮Driver only“ (tik vairuotojas)

0

Vairuotojas ir keleivis priekyje

0

Visi keleiviai (쎊skaitant vairuotoj썀)

1

Visi keleiviai (쎊skaitant vairuotoj썀) + maksimalus leistinas baga쏹o svoris

2

Vairuotojas ir did쏹iausias leid쏹iamas baga쏹as

3
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Valytuvai ir apliejikliai

Valytuvai ir apliejikliai

Automatinis valytuv쏧 valdymas

Valytuvai
Valytuv쏧 valdymas

OCV041058L

A: Lietaus jutiklis
B. Valytuv쏧 grei썊io valdymo jungiklis
OCV041056L

Veikimas

OCV041588L

僅 Lietaus jutiklis (A) reaguoja 쎊 krituli쏧
kiek쎊 ir atitinkamai pakoreguoja valytuv쏧 veikimo grei썊io interval썀.
僅 Nor썞dami nustatyti valytuv쏧 veikimo
greit쎊, pasukite grei썊io valdymo jungikl쎊 (B).

Lango plovikliai
Lango plovikli쏧 valdymas
OCV041056R

Veikimas
僅 A: Priekini쏧 valytuv쏧 veikimo grei썊io
valdymas
- MIST (1x): nuvalo vien썀 kart썀
- OFF (0): i쏃jungta
- INT (---): valymas su pertr쏦kiais
AUTO*: automatinis valymas
- LO (1): valymas ma쏹u grei썊iu
- HI (2): valymas dideliu grei썊iu
僅 B: valymas su pertr쏦kiais/Automatinio
valymo laiko reguliavimas*
僅 C: Stiklo apiplovimas ir nuvalymas

OCV041059L

Veikimas
僅 Paslinkite valytuv쏧 grei썊io valdymo
jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 OFF (0).
僅 싩velniai patraukite svirtel썢 sav썢s link,
kad priekinis stiklas b쏦t쏧 apipurk쏃tas
plovimo skys썊iu.
僅 슢junkite valytuvus, kad jie kelis kartus
perbraukt쏧 per stikl썀.

슢SP쉳JIMAS
싩altu oru nenaudokite valikli쏧, kol neatitirpinote stiklo; valymo skystis gali

5
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su쏃alti ant stiklo ir pabloginti matomum썀.

D쉳MESIO
僅 Kai EV mygtukas yra pad썞tyje ON ir
priekinio stiklo valytuv쏧 jungiklis veikia automatiniu re쏹imu, atsargiai elkit썞s toliau nurodytais atvejais, kad
i쏃vengtum썞te rank쏧 ar kit쏧 k쏦no dali쏧
su쏹alojimo:
- Nelieskite priekinio stiklo vir쏃utin썞s
dalies 쏃alia lietaus jutiklio.
- Nevalykite priekinio stiklo vir쏃utin썞s
dalies dr썞gna ar 쏃lapia 쏃luoste.
- Nespauskite priekinio stiklo.
僅 Plaudami automobil쎊 nustatykite valytuv쏧 jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 OFF (0), kad
i쏃jungtum썞te automatin쎊 valytuv쏧
re쏹im썀.
Jei paliksite jungikl쎊 pad썞tyje AUTO,
plaunant automobil쎊 valytuvai gali 쎊sijungti, o plovimo 쎊renginys juos sulau쏹ys.
僅 Nenuimkite jutiklio dangtelio priekinio
stiklo vir쏃utin썞je dalyje vairuotojo arba
keleivio pus썞je. Gali sugesti sistemos
dalys, o tokio gedimo nepadengs j쏦s쏧
automobilio garantija.
僅 U쏹vesdami automobil쎊 쏹iem썀, nustatykite valytuv쏧 jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 OFF (0).
Prie쏃ingu atveju valytuvai gali imti
veikti, ir ledas gali pa쏹eisti stikl썀 ar
valytuvus. Prie쏃 쎊jungdami valytuvus,
visada pa쏃alinkite snieg썀 ir led썀 bei
tinkamai atitirpinkite langus.
僅 Valydami priekin쎊 stikl썀, saugokite,
kad 쎊 jutikl쎊 priekinio stiklo vir쏃aus
vidurin썞je dalyje nepatekt쏧 jokio skys썊io. Jis gali pa쏹eisti susijusias dalis.
僅 Nejunkite apliejiklio, jei bakelyje n썞ra
ploviklio, kad nesugadintum썞te siurblio.

Valytuvai ir apliejikliai

僅 Nejunkite valytuv쏧, kai stiklas sausas,
kad nesugadintum썞te valytuv쏧 ar stiklo.
僅 Kad nepa쏹eistum썞te valytuv쏧 쏃epet썞li쏧, nenaudokite benzino, 쏹ibalo, da쏹쏧
skiediklio ir kit쏧 tirpikli쏧 nei jiems
valyti, nei 쏃alia j쏧.
僅 Nestumkite valytuv쏧 ranka, kad nesugadintum썞te valytuvo kotelio ir kit쏧
dali쏧.
僅 Kad nesugadintum썞te valytuv쏧 ir plovimo sistemos, 쏹iemos sezonu ar 쏃altu
oru naudokite neu쏹쏃썀lan썊ius ploviklio
skys썊ius.

PASTABA
Jei ant priekinio stiklo yra daug sniego
arba jis apled썞j썢s, pa쏃ildykite stikl썀 apie
10 minu썊i쏧 arba pa쏃alinkite snieg썀 ir
led썀 ir tik po to 쎊junkite valytuvus, kad jie
tinkamai veikt쏧. Jei sniego ar ledo nepa쏃alinsite prie쏃 쎊jungdami valytuvus ir plovikl쎊, galite sugadinti valytuv썀 ir sistem썀.
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Pasisveikinimo sistema

Pasisveikinimo sistema

Salono ap쏃vietimas

Vairuotojui prisiartinus prie automobilio
ar i쏃 jo i쏃lipant, ap쏃vie썊iama aplinka arba
salono vidus.

Veikimas

Salono lempa

僅 슢sijungia salono ap쏃vietimo lemput썞.
- Apie 30 sekund쏹i쏧.

Veikimo s썀lygos

OCV031092L

Veikimas
僅 Salono lempa 쏃vie썊ia apie 15 sekund쏹i쏧.

Veikimo s썀lygos
僅 Visos durys (쎊skaitant baga쏹in썞s duris)
yra u쏹darytos ir u쏹rakintos.

Priekini쏧 쏹ibint쏧 palyd썞jimo
funkcija
Veikimas
僅 Kai nustatomas automobilio ACC arba
OFF re쏹imas esant 쎊jungtiems priekiniams 쏹ibintams, priekiniai 쏹ibintai dar
veikia apie 5 minutes.
僅 Atidarius ir u쏹darius vairuotojo duris,
priekiniai 쏹ibintai po 15 sekund쏹i쏧 i쏃sijungia.

Veikimo s썀lygos
僅 슢jungtas automobilio ACC re쏹imas.
僅 Atidaromos ir u쏹daromos vairuotojo
durys.

5
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僅 쌰em썞lapio lemput썞s jungiklis nustatytas 쎊 DUR쌚 re쏹im썀.
僅 Visos durys (쎊skaitant baga쏹in썞s duris)
yra u쏹darytos ir u쏹rakintos.

싩io automobilio ypatyb썞s

Salono ap쏃vietimas
Automatin썞 i쏃jungimo funkcija

Salono ap쏃vietimas

僅 쌰em썞lapio lemput썞 ir salono lemput썞
i쏃sijungia:
- kai 쎊jungiamas automobilis ir u쏹rakinamos visos durys (i쏃 karto).

Veikimas
僅 Salono ap쏃vietimas i쏃sijungia.
- Ma쏹daug po 20 minu썊i쏧.

Salono ap쏃vietimo lemput썞

Veikimo s썀lygos
僅 Automobilis yra i쏃jungtas.
僅 Ap쏃vietimas nustatytas 쎊 pad썞t쎊 ON.
OCV041063L

쌰em썞lapio lemput썞
Veikimas

僅 Paspaudus jungikl쎊 salono lemput썞
쎊jungiama arba i쏃jungiama.

Baga쏹in썞s lemput썞

5

OCV041061L

Veikimas
僅 Paspauskite 쏹em썞lapio lemput썢 (1),
kad ji 쎊sijungt쏧.
僅
(2): DUR쌚 re쏹imas
僅
(3): 쎊jungiamos ir i쏃jungiamos priekin썞s bei galin썞s salono lemput썞s.

INFORMACIJA
僅 쌰em썞lapio ir salono lemput썞s 쏃vie썊ia
apie 30 sekund쏹i쏧:
- kai atidaromos durys;
- kai durys atrakinamos i쏃maniuoju
raktu iki atidarant.
僅 쌰em썞lapio lemput썞 ir salono lemput썞
쏃vie썊ia toliau:
- kai durys atidaromos esant nustatytam automobilio ACC arba OFF
re쏹imui (5 min.);
- kai durys atidaromos esant 쎊jungtam automobiliui (nuolat).

OCV041062L

Veikimas
僅 Atidarykite baga쏹in썞s dangt쎊. 슢sijungs
lemput썞.

Salono veidrod썞lio lemput썞

OCV041064L

5
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Veikimas
僅

: paspaudus 쏃쎊 mygtuk썀, lemput썞
쎊sijungia.
僅
: dar kart썀 paspaudus 쏃쎊 mygtuk썀,
lemput썞 i쏃sijungia.

Klimato kontrol썞s valdymo sistema

Klimato kontrol썞s valdymo sistema
Klimato kontrol썞s sistemos komponentai

Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞

OCV041066L
OCV041065L

Veikimas
僅 Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞 u쏹sidega
atidarius pir쏃tini쏧 d썞tuv썢.

슢SP쉳JIMAS
Nejunkite salono ap쏃vietimo, va쏹iuodami
tamsoje. D썞l salono 쏃vies쏧 sutrikdyto
matomumo gali 쎊vykti eismo 쎊vykis.

D쉳MESIO
Kai automobilis i쏃jungtas, ilgai nelaikykite 쎊jungt쏧 salono ap쏃vietimo lempu썊i쏧.
D썞l to gali i쏃sikrauti akumuliatorius.

PASTABA
僅 DUR쌚 re쏹imo ir SALONO re쏹imo
negalima pasirinkti vienu metu.
僅 Kad i쏃vengtum썞te nereikalingo 쎊krovimo sistemos sekimo, pasinaudoj썢
salono veidrod썞liu, u쏹darykite jo
dangtel쎊.
僅 Kad i쏃vengtum썞te nereikalingo akumuliatoriaus i쏃krovimo, pasinaudoj썢
u쏹darykite pir쏃tini쏧 d썞tuv썢.

5
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A: I쏃or썞s oras
B: Recirkuliuojamas oras
C: Klimato kontrol썞s oro filtras
D: Ventiliatorius
E: Garintuvas
F: 싩ildytuvas
Klimato kontrol썞s sistemos oro filtras,
쎊rengtas u쏹 priekin썞s baga쏹in썞s, filtruoja
dulkes ar kitus ter쏃alus, kurie patenka 쎊
automobil쎊 i쏃 lauko per 쏃ildymo ir oro
kondicionavimo sistem썀.
Jei laikui b썞gant filtre kaupiasi dulk썞s ar
kiti ne쏃varumai, gali suma쏹썞ti oro srautas i쏃 ventiliatori쏧. Tod썞l priekinio stiklo
vidin썞je pus썞je ima kauptis dr썞gm썞, net
pasirinkus lauko (gaivaus) oro funkcij썀.
Jei taip nutikt쏧, pasir쏦pinkite, kad oro filtr썀 pakeist쏧 profesionaliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

싩io automobilio ypatyb썞s

Oro kondicionavimo sistemos 쏃aldomosios med쏹iagos etiket썞
Pavyzdys, A tipas

OCV041067L

Pavyzdys, B tipas

Klimato kontrol썞s valdymo sistema

슢SP쉳JIMAS
僅 Automobiliai su R씪-134a 쏃aldymo
med쏹iaga
Kadangi kondicionavimo
sistemoje yra labai auk쏃tas
sl썞gis, jos technin썢 prie쏹i쏦r썀 gali atlikti tik kvalifikuoti ir patyr썢 specialistai. Labai
svarbu naudoti tinkamos r쏦쏃ies ir tinkam썀 kiek쎊 alyvos ir 쏃aldomosios
med쏹iagos.
Antraip, gali b쏦ti apgadintas automobilis arba su쏹aloti 쏹mon썞s.
僅 Automobiliai, kuriuose naudojamas
R-1234yf*

OCV041068L

1
2
3
4
5
6

싩aldomosios med쏹iagos klas썞
싩aldomosios med쏹iagos kiekis
Kompresoriaus alyvos klas썞
D썞mesio!
Degi 쏃aldomoji med쏹iaga
Oro kondicionavimo sistemos prie쏹i쏦ros darbus turi atlikti sertifikuotas
specialistas.
7 Technin썞s prie쏹i쏦ros instrukcija
Automobilyje naudojama oro kondicionavimo sistemos 쏃aldomoji med쏹iaga
nurodyta variklio skyriuje esan썊ioje etiket썞je.
쌰r. "싩aldomosios med쏹iagos etiket썞"
puslapyje 9-9 daugiau informacijos apie
oro kondicionavimo 쏃aldomosios
med쏹iagos etiket썞s viet썀.

5
Kadangi 쏃aldomoji med쏹iaga yra vidutini쏃kai degi ir sistemoje yra labai
auk쏃tas sl썞gis, jos technin썢 prie쏹i쏦r썀
gali atlikti tik kvalifikuoti ir patyr썢 specialistai.
Labai svarbu naudoti tinkamos r쏦쏃ies
ir tinkam썀 kiek쎊 alyvos ir 쏃aldomosios
med쏹iagos. Visos 쏃aldomosios
med쏹iagos turi b쏦ti surenkamos su
specialia 쎊ranga. 싩aldomosios med쏹iagos, i쏃leistos 쎊 atmosfer썀, kenkia 쏹mon썞ms ir aplinkai. Nesilaikant 쏃i쏧
쎊sp썞jim쏧 galimi sunk쏦s su쏹alojimai.

5
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D쉳MESIO
僅 Oro kondicionavimo sistemos
remontas
Labai svarbu naudoti tinkamos r쏦쏃ies
ir tinkam썀 kiek쎊 alyvos ir 쏃aldomosios
med쏹iagos; prie쏃ingu atveju gali kilti
쏹ala automobiliui. Kad b쏦t쏧 i쏃vengta
su쏹alojim쏧, oro kondicionavimo sistemos technin썢 prie쏹i쏦r썀 gali atlikti tik
kvalifikuoti ir patyr썢 specialistai.
僅 Oro kondicionavimo sistem썀 reik썞t쏧
naudoti tik tada, kai langai ir stoglangis yra u쏹daryti, kad i쏃vengtum썞te
kondensacijos automobilio viduje, kuri
gali pa쏹eisti elektrines detales.

PASTABA
僅 Filtr썀 keiskite laikydamiesi technin썞s
prie쏹i쏦ros grafiko. Jei automobiliu
va쏹in썞jama sud썞tingomis s썀lygomis,
pvz., dulk썞tais ar nelygiais keliais,
salono oro filtr썀 reikia tikrinti ir keisti
da쏹niau.
僅 Jei oro srautas staiga suma쏹썞s, sistema turi b쏦ti patikrinta profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je
/ partnerio servise.
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Klimato kontrol썞s valdymo sistema

싩io automobilio ypatyb썞s

Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema

Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema

OCV041312L

1 Temperat쏦ros reguliatorius vairuotojo pus썞je
2 Temperat쏦ros reguliatorius keleivio pus썞je
3 AUTO (automatinio salono temperat쏦ros palaikymo) mygtukas
4 OFF mygtukas
5 Ventiliatoriaus grei썊io reguliavimo mygtukas
6 Re쏹imo pasirinkimo mygtukas
7 Priekinio stiklo 쏃ildytuvo mygtukas
8 Galinio lango 쏃ildytuvo mygtukas
9 SYNC (sinchronizavimo) mygtukas
10 Vidin썞s oro cirkuliacijos valdymo mygtukas
11 Oro kondicionieriaus A/C mygtukas
12 Tik vairuotojo pasirinkimo mygtukas
13 HEAT (쏃ildymo) mygtukas
14 Informacijos ir pramog쏧 sistemos / klimato kontrol썞s sistemos re쏹imo perjungimo
mygtukas

5
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Naudojimasis informacijos ir pramog쏧 sistemos / klimato kontrol썞s sistemos perjungikliu

Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema

僅 Reguliatoriaus rodinys bus ap쏃viestas
priklausomai nuo pasirinkto valdymo
skydelio re쏹imo.
僅 Kai automobilis veikia ACC re쏹imu,
b쏦na 쎊jungta tik informacijos ir pramog쏧 sistema.

Numatytojo re쏹imo nustatymas
OCV041315

Paspaud썢 ant perjungiklio esant쎊 mygtuk썀 galite 쎊jungti informacijos ir pramog쏧 sistemos arba klimato kontrol썞s
sistemos valdymo skydel쎊.
Paspaud썢 ir palaik썢 nuspaust썀 mygtuk썀,
pasirinkite numatyt썀j쎊 valdymo skydelio
re쏹im썀.

Valdymo skydeli쏧 perjungimas
Informacijos ir pramog쏧 sistemos valdymo skydelis

OCV041316

Klimato kontrol썞s valdymo skydelis

OCV041548L

Paspauskite perjungiklio mygtuk썀 ir
pasirinkite norim썀 valdymo skydel쎊.
슢si쏹iebs pasirinkto valdymo skydelio piktograma ir persijungs valdymo skydelis.

5
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OCV041559L

Paspaud썢 ir palaik썢 nuspaust썀 mygtuk썀,
pasirinkite numatyt썀j쎊 valdymo skydelio
re쏹im썀.
僅 Nusta썊ius valdymo skydelis po tam
tikro laiko persijungia 쎊 numatyt썀j쎊
re쏹im썀, net jei jis perjungtas 쎊 kit썀
re쏹im썀.
僅 Nusta썊ius OFF re쏹im썀, valdymo skydelyje pasirodys neseniai naudotas
re쏹imas.

싩io automobilio ypatyb썞s

Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema

Klimato kontrol썞s sistemos valdymas
Vairas kair썞je pus썞je

5

OCV041300L
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Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema

Vairas de쏃in썞je pus썞je

OCV041300R

Re쏹imas

Veikimas
Oro srautas nukreipiamas 쎊 vir쏃utin썢 k쏦no dal쎊 ir veid썀.
Oro srautas nukreipiamas 쎊 veid썀 ir 쎊 grindis.
Oro srov썞 nukreipiama 쎊 veid썀, grindis ir priekin쎊 lang썀.

5

Oro srov썞
B, D, F
B, C, D, F
A, B, C, D, E, F

Did쏹iausias oro srautas nukreipiamas 쎊 grindis, o nedidelis oro srautas nukreipiamas 쎊 priekin쎊 stikl썀, 쏃onini쏧 lang쏧 쏃ildytuvus ir 쏃onines
ventiliacijos angas.

A, C, D, E

Did쏹iausias oro srautas nukreipiamas 쎊 grindis ir priekin쎊 stikl썀, o
nedidelis oro srautas nukreipiamas 쎊 쏃onini쏧 lang쏧 쏃ildytuvus ir 쏃onines ventiliacijos angas.

A, C, D, E

Did쏹iausias oro srautas nukreipiamas 쎊 priekin쎊 stikl썀, o nedidelis oro
srautas nukreipiamas 쎊 쏃onini쏧 lang쏧 쏃ildytuvus ir 쏃onines ventiliacijos angas.

A, D
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Veikimas

Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema

Oro 쎊siurbimo valdymas

僅 슢junkite automobil쎊.
僅 Nustatykite re쏹imo pasirinkimo mygtukus pagal savo pageidavimus. 싩ildymo ir v썞sinimo efektyvumas
padidinamas:
- 싩ildymas: (
)
- V썞sinimas: ( )
僅 Nustatykite temperat쏦ros reguliatori쏧
ties norima temperat쏦ra.
僅 Jei reikia, nustatykite oro 쎊siurbimo
valdymo 쎊tais썀 쎊 i쏃orinio (쏃vie쏹io) oro
쎊siurbimo pad썞t쎊.
僅 Nustatykite atitinkam썀 ventiliatoriaus
grei썊io reguliatoriaus pad썞t쎊, kad jis
veikt쏧 norimu grei썊iu.
僅 Jei reikia, nustat썢 auk쏃t썀 temperat쏦r썀
쎊junkite oro kondicionieri쏧, kad prie쏃
patenkant orui 쎊 salon썀 i쏃 jo b쏦t쏧
pa쏃alinta dr썞gm썞.
Jei rasoja priekinis stiklas, pasirinkite
priekinio stiklo 쏃ildymo ( ) re쏹im썀.

OCV041302L

Veikimas
僅 Pasirinkite i쏃orinio (쏃vie쏹io) oro arba
recirkuliuojamo oro re쏹im썀.
僅 I쏃orinio (쏃vie쏹io) oro re쏹imas: oras 쎊
automobil쎊 patenka i쏃 lauko. Indikatoriaus lemput썞 i쏃sijungs.
僅 Recirkuliuojamo oro re쏹imas: oras i쏃
keleivi쏧 zonos patenka atgal 쎊 쏃ildymo
sistem썀. 싩vie썊ia indikatoriaus lemput썞.

Ventiliacijos ang쏧 prietais쏧 skydelyje valdymas
Priekin썞s

Oro srauto re쏹imo pasirinkimas

OCV041301L

Veikimas
僅 Pasirinkite v썞dinimo sistemos oro
srauto krypt쎊.
Oro srov썞s i쏃einamosios angos nustatomos tokia tvarka:

OCV041304L

Galin썞s

OCV041322L
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Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema

Veikimas

Lygis

僅 Pareguliuokite i쏃 ventiliacijos ang쏧
pu썊iamo oro krypt쎊.

Oro kondicionierius A/C

Indikatorius

LCD ekranas

Oro srov썞

쌰emas

1–4

Temperat쏦ros reguliavimas

OCV041303L
OCV041305L

Veikimas

Veikimas

僅 Paspauskite A/C mygtuk썀.

Automatinis 쏃ildymo ir oro kondicionieriaus valdymas

僅 Nor썞dami nustatyti norim썀 temperat쏦r썀, pasukite ranken썞l썢 kair썞n arba
de쏃in썞n.

Vienodos temperat쏦ros nustatymas vairuotojo ir keleivio pus썞se

OCV041303

Veikimas
1. Nustatykite pageidaujam썀 temperat쏦r썀.
2. Paspauskite mygtuk썀 AUTO, kad
b쏦t쏧 valdomas:
僅 Re쏹imas
僅 Ventiliatoriaus greitis
僅 Oro 쎊siurbimas
僅 Oro kondicionavimas

OCV041307L

Veikimas
僅 Paspauskite mygtuk썀 SYNC.
僅 Pasukite vairuotojo pus썞s temperat쏦ros reguliatori쏧.

Temperat쏦ros skal썞s keitimas
Veikimas

Lygis

5

Indikatorius

LCD ekranas

Oro srov썞

Tolimosios

1–8 (EU)
2–8

Vidutin썞

1–6
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僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane atverkite Settings → Units →
Temperature (Nuostatos → Vienetai
→ Temperat쏦ra).

싩io automobilio ypatyb썞s

Ventiliatoriaus grei썊io valdymas

Automatin썞 klimato kontrol썞s sistema

D쉳MESIO
Kai p쏦tiklis veikia esant 쎊jungtam EV
mygtukui, gali i쏃sikrauti akumuliatorius.
P쏦tikliu naudokit썞s veikiant automobiliui.

Veikimas

PASTABA
OCV041306L

僅 Paspaud썢 kair쎊j쎊 arba de쏃in쎊j쎊 mygtuk썀
pakoreguokite greit쎊.

OCV041308L

僅 Paspaud썢 ranken썞l썢 i쏃junkite p쏦tiklius.

슢SP쉳JIMAS
僅 Klimato kontrol썞s sistemai nuolat veikiant recirkuliuojamo oro re쏹imu,
automobilyje gali padid썞ti dr썞gnis, d썞l
to stiklas gali rasoti ir pablog썞ti matomumas.
僅 Nemiegokite transporto priemon썞je,
kurioje 쎊jungta oro kondicionavimo
arba 쏃ildymo sistema. Suma쏹썞jus
deguonies lygiui ir (arba) k쏦no temperat쏦rai, gali b쏦ti padaryta didel썞 쏹ala
arba i쏃tikti mirtis.
僅 Klimato kontrol썞s sistemai nuolat veikiant recirkuliuojamo oro re쏹imu, gali
apimti snaudulys ir mieguistumas,
kuris gali tapti automobilio nesuvaldymo prie쏹astimi. Va쏹iuodami nustatykite oro 쎊siurbimo valdikl쎊 쎊 i쏃orinio
(gryno) oro pad썞t쎊.

僅 Ilgai veikiant 쎊 recirkuliuojamo oro
pad썞t쎊 nustatytam 쏃ildytuvui (kai oro
kondicionierius ne쎊jungtas), priekinis
stiklas ir 쏃oniniai langai gali aprasoti, o
salone esantis oras gali tapti tvankus.
Be to, ilgai naudojant oro kondicionieri쏧, kai pasirinkta recirkuliuojamo oro
pad썞tis, oras automobilio salone bus
pernelyg sausas.
僅 Automatin쎊 veikim썀 galima i쏃jungti bet
kuriuo i쏃 쏃i쏧 mygtuk쏧:
- Re쏹imo pasirinkimo mygtukas
- Oro kondicionieriaus mygtukas
- Priekinio stiklo 쏃ildytuvo mygtukas
(priekinio stiklo 쏃ildymo funkcija
i쏃jungiama dar kart썀 paspaudus
mygtuk썀). Informaciniame ekrane
dar kart썀 u쏹sidegs AUTO 쏹enklas.)
- Ventiliatoriaus grei썊io reguliavimo
ranken썞l썞
Pasirinkta funkcija bus valdoma rankiniu b쏦du, o kitos funkcijos veiks automati쏃kai.
僅 Klimato kontrol썞 veiks efektyviau ir j썀
bus patogiau valdyti, jei paspausite
AUTO mygtuk썀 ir nustatysite 22°C (72
°F) temperat쏦r썀.
僅 Nieko ned썞kite 쏃alia jutiklio, esan썊io
prietais쏧 skydelyje, kad 쏃ildymo ir
au쏃inimo sistema veikt쏧 tinkamai.
僅 Kai 쎊jungiama balso atpa쏹inimo arba
laisv쏧j쏧 rank쏧 funkcija, ventiliatoriaus
greitis gali b쏦ti kelias minutes automati쏃kai suma쏹intas per mikrofon썀
perduodamo garso kokybei pagerinti.
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僅 슢kraunant auk쏃tos 쎊tampos akumuliatori쏧 arba i쏃kart, kai 쎊kraunamas, au쏃inimo procesas vyks naudojant oro
kondicionavimo sistem썀 auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus temperat쏦rai
kontroliuoti.
Tokiu atveju oro kondicionieriaus
kompresorius ir au쏃inimo ventiliatorius gali skleisti triuk쏃mingus garsus,
ta썊iau tai yra normalus rei쏃kinys.

Priekinio stiklo 쏃ildymas ir d쏹iovinimas

Priekinio stiklo 쏃ildymas ir
d쏹iovinimas
Priekinio stiklo 쏃ildymas / aprasojimo d쏹iovinimas

OCV041323_4

Veikimas
僅 Nustatykite pageidaujam썀 ventiliatoriaus p쏦timo greit쎊.
僅 Pasirinkite pageidaujam썀 temperat쏦r썀.
僅 Pasirinkite
arba .
僅 I쏃orinis (쏃vie쏹ias) oras ir oro kondicionierius nustatomi automati쏃kai.

Automatin썞 aprasojimo d쏹iovinimo funkcija (modeliams su
automatine klimato kontrol썞s sistema)

OCV041309L

Veikimas
僅 Europai
- Oro kondicionierius 쎊sijungs
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- Oro 쎊traukimo valdymas pasikeis 쎊
쏃vie쏹io oro re쏹im썀.
- Bus 쎊jungtas priekinio stiklo d쏹iovinimo re쏹imas, kad oras b쏦t쏧 pu썊iamas tiesiai 쎊 priekin쎊 stikl썀.
- Ventiliatoriaus greitis padid썞s.
僅 Ne Europa
- Oro kondicionierius 쎊sijungs
- Oro 쎊traukimo valdymas pasikeis 쎊
쏃vie쏹io oro re쏹im썀.
- Ventiliatoriaus greitis padid썞s.
- Bus 쎊jungtas priekinio stiklo 쏃ildymo
re쏹imas, kad oras b쏦t쏧 pu썊iamas
tiesiai 쎊 priekin쎊 stikl썀.

Automatinio aprasojimo d쏹iovinimo funkcijos i쏃jungimas arba
nustatymas i쏃 naujo
Veikimas
僅 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite
nuspaud썢 .
- I쏃jungus 3 kartus sumirks썞s mygtuko indikatorius.
- Nusta썊ius i쏃 naujo, 6 kartus sumirks썞s mygtuko indikatorius.

Galinio lango / 쏃onini쏧 veidrod썞li쏧 쏃ildytuvas

OCV041310L

Veikimas
僅 Paspauskite galinio lango 쏃ildytuvo
mygtuk썀. 슢jungus 쏃ildytuv썀, 쎊si쏹iebia
indikatorius.

Priekinio stiklo 쏃ildymas ir d쏹iovinimas

僅 Jis i쏃sijungia ma쏹daug po 20 minu썊i쏧
arba i쏃jungus automobil쎊.

Mygtukas HEAT

OCV041535L

Veikimas
僅 Paspauskite 쏃ildymo mygtuk썀. Kai 쏃ildymo funkcija 쎊jungta, 쏃vie썊ia indikatorius.
僅 Oro kondicionierius ir 쏃ildytuvas naudoja akumuliatoriaus energij썀. Jei per
ilgai naudojate 쏃ildytuv썀 ar oro kondicionieri쏧, galimas nuva쏹iuoti atstumas
gali suma쏹썞ti d썞l per daug sunaudojamos energijos.

슢SP쉳JIMAS
僅 V썞sindami salon썀 esant labai dr썞gnam orui, nenukreipkite oro srauto 쎊
pad썞t쎊
arba . D썞l lauko oro ir
priekinio stiklo temperat쏦r쏧 skirtumo
priekinis stiklas gali aprasoti i쏃 lauko,
ir d썞l pablog썞jusio matomumo gali
쎊vykti eismo 쎊vykis, per kur쎊 gali b쏦tu
sunkiai ar net mirtinai su쏹aloti 쏹mon썞s. Tokiu atveju nustatykite re쏹imo
pasirinkimo ranken썞l썢 쎊 pad썞t쎊 ir
pasirinkite ma쏹esn쎊 ventiliatoriaus
p쏦timo greit쎊.
僅 Jei klimato kontrol썞s sistema vis썀
laik썀 veiks oro cirkuliavimo re쏹imu,
salono keleiviai gali pasidaryti mieguisti. D썞l to galite nesuvaldyti automobilio ir sukelti eismo 쎊vyk쎊.
僅 Jei klimato kontrol썞s sistema vis썀
laik썀 veiks oro cirkuliavimo re쏹imu
ne쎊jungus oro kondicionavimo, salone
5
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gali padid썞ti dr썞gm썞s lygis. D썞l to ant
priekinio stiklo kaupsis kondensatas ir
trukdys matomumui.
僅 Nemiegokite automobilyje ir nelikite
pastatytame automobilyje su u쏹darytais langais, kai ilg썀 laik썀 쎊jungta oro
kondicionavimo ar 쏃ildymo sistema.
Padid썞jusi anglies dioksido koncentracija salone gali b쏦ti sunki쏧 ar net
mirtin쏧 su쏹alojim쏧 prie쏹astimi.

D쉳MESIO
Kad nepa쏹eistum썞te ant galinio lango i쏃
vidaus i쏃ved쏹iot쏧 쏃ildytuvo laid쏧, nevalykite lango a쏃triais 쎊rankiais ar 쏃vei썊iamaisiais valikliais.

PASTABA
僅 Kai oro kondicionieri쏧 쎊jungia automatin썞 stiklo d쏹iovinimo sistema, i쏃jungti
oro kondicionieriaus nepavyks.
僅 Kad automatin썞 d쏹iovinimo sistema
veikt쏧 efektyviai, nesirinkite oro cirkuliavimo re쏹imo.
僅 Kai veikia automatin썞 d쏹iovinimo sistema, ventiliatoriaus grei썊io reguliavimo ranken썞l썞, temperat쏦ros
reguliavimo ranken썞l썞 ir oro 쎊traukimo
valdymo mygtukas b쏦na i쏃jungti.
僅 Nenuimkite jutiklio dangtelio priekinio
stiklo vir쏃uje, vairuotojo pus썞je.
Gali sugesti sistemos dalys, o tokio
gedimo nepadengs j쏦s쏧 automobilio
garantija.
僅 I쏃sikrovus (12 V) akumuliatoriui arba j쎊
atjungus, automatinio sausinimo
parinktys bus nustatytos i쏃 naujo.
슢jungdami arba i쏃jungdami automatinio sausinimo funkcij썀, i쏃 naujo nustatykite parinktis. Daugiau informacijos
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ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame informaciniame vadove.

Automatinis valdymas pagal klimato kontrol썞s sistemos nuostatas (jeigu yra)
Vairuotojo s썞dyn썞s 쏃ildymo, s썞dyn썞s
v썞dinimo ir 쏃ildomo vairo temperat쏦ra
automati쏃kai reguliuojama pagal automobilio vidaus ir lauko temperat쏦r썀, kai
automobilis yra 쎊jungtas.

Veikimas
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle
→ Seat → Heating/Ventilation →
Auto. Controls That Use Climate
Control Settings → Steering wheel
warmer/Seat warmer/ventilation
(Nuostatos → Automobilis → S썞dyn썞
→ 싩ildymas / v썞dinimas → Automatinis valdymas pagal klimato kontrol썞s
sistemos nuostatas → Vairo 쏃ildymas
→ S썞dyn썞s 쏃ildymas / v썞dinimas).
僅 U쏹vedus automobil쎊, vairo 쏃ildymo ir
s썞dyni쏧 쏃ildymo / v썞dinimo numatytosios nuostatos i쏃jungiamos. Ta썊iau,
jei yra 쎊jungta automatinio valdymo
pagal klimato kontrol썞s sistemos
nuostatas funkcija, vairo 쏃ildymo ir
s썞dyni쏧 쏃ildymo / v썞dinimo funkcijos
쎊sijungs arba i쏃sijungs priklausomai
nuo salono ir aplinkos temperat쏦ros.

PASTABA
Daugiau informacijos ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame informaciniame vadove.

싩io automobilio ypatyb썞s

I쏃manioji v썞dinimo sistema (jeigu
yra)
I쏃manioji v썞dinimo sistema palaiko
malon쏧 / gaiv쏧 or썀 salone automati쏃kai
nustatydama / reguliuodama temperat쏦r썀 ir dr썞gm썢, kai va쏹iuojate i쏃jung썢 klimato kontrol썞s sistem썀. Prad썞jus veikti
i쏃maniajai v썞dinimo sistemai, pasirodo
atitinkamas prane쏃imas, kuris matomas
apie 5 sekundes.
I쏃manioji v썞dinimo sistema nustoja veikusi, kai:
僅 pasirenkamas mygtukas OFF;
僅 kai pasirenkamas bet kuris klimato
kontrol썞s sistemos mygtukas.

Daikt쏧 d썞tuv썞

Daikt쏧 d썞tuv썞
Centrin썞s konsol썞s d썞tuv썞 / daiktad썞쏹썞

OCV041069L_3

PASTABA
I쏃manioji v썞dinimo sistema gali neveikti,
kai automobilis va쏹iuoja ma쏹u grei썊iu.

Veikimas
僅 Nor썞dami atidaryti centrin썢 d썞tuv썢,
pakelkite dangt쎊 쎊 vir쏃쏧.
僅 Paspauskite daiktad썞쏹썞s mygtuk썀,
kad ji atsidaryt쏧.
僅 Vir쏃utin썞je centrin썞s konsol썞s d썞tuv썞s
dalyje yra kabliukas 쎊krovimo laidui
pritvirtinti.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nor썞dami suma쏹inti su쏹alojim쏧 rizik썀
staigaus stabdymo ar susid쏦rimo
atveju, automobiliui judant d썞tuv썞je
nelaikykite neu쏹dengt쏧 ar neapsaugot쏧 buteli쏧, stiklini쏧, skardini쏧 ir pan.
僅 Nelaikykite automobilyje akini쏧, dujini쏧 쏹iebtuv썞li쏧, ne쏃iojamojo akumuliatoriaus, konservuot쏧 g썞rim쏧,
aerozoli쏧, propano balion쏧, kosmetikos t쏦beli쏧 ar kit쏧 degi쏧 / sprogi쏧
med쏹iag쏧. Automobiliui ilgiau stovint
auk쏃toje temperat쏦roje, jos gali u쏹sidegti ir (arba) sprogti.
僅 Eismo 쎊vykio metu ar staigaus sustojimo metu nor썞dami suma쏹inti susi쏹a-
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lojimo rizik썀, va쏹iuodami pir쏃tini쏧
d썞tuv썢 visada u쏹darykite.
僅 Nekabinkite joki쏧 kit쏧 daikt쏧 (pvz.,
plastikini쏧 mai쏃eli쏧) ant 쎊krovimo laido
tvirtinimo kabliuko. Pavojinga kabinti
kitus daiktus, nes va쏹iuojant jie gali
nukristi ir sutrikdyti stabd쏹i쏧 pedalo
veikim썀.

Daikt쏧 d썞tuv썞

PASTABA
Maksimali baga쏹o skyriaus d썞tuv썞s
apkrova – 60 kg (130 lbs.).

Baga쏹o tinklelis (laikiklis)

D쉳MESIO
僅 Nepalikite verting쏧 daikt쏧 d썞tuv썞se,
kad j쏧 nepavogt쏧.
僅 Va쏹iuodami visada sandariai u쏹darykite d썞tuves. 슢 d썞tuves ned썞kite tiek
daikt쏧, kad jos negal썞t쏧 sandariai
u쏹sidaryti.
僅 Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞je ilg썀 laik썀 nelaikykite
maisto produkt쏧.

PASTABA
Jei susid쏦rimo atveju porankis neatsidaro, pastumkite j쎊 nuo vairuotojo keleivio s썞dyn썞s link.

Baga쏹o skyriaus d썞tuv썞

OCV041070L

Krovini쏧 skyriuje yra 4 laikikliai.

슢SP쉳JIMAS
Nesusi쏹alokite aki쏧. Nepertempkite
baga쏹o tinklelio, savo veid썀 ir k쏦n썀
visada atitraukite saugiu atstumu nuo
susitraukian썊io baga쏹o tinklelio. Nenaudokite jo, kai yra akivaizd쏹iai nusid썞v썞jusios ar pa쏹eistos virvel썞s.

D쉳MESIO
Siekiant i쏃vengti 쏹alos prek썞ms ar transporto priemonei, baga쏹o skyriuje ve쏹ant
trapius ar stambius daiktus reikia b쏦ti
atsargiems.

Baga쏹o skyriaus u쏹dangalas

OCV041071L

Baga쏹o skyriaus u쏹dangalo 쎊d썞jimas

Veikimas
僅 Suimkite u쏹 dang썊io ranken썞l썞s ir
pakelkite dangt쎊.
僅 Nulenkite galin쎊 baga쏹o d썞kl썀 쎊 priek쎊.
僅 Pakelkite auk쏃tyn baga쏹o d썞kl썀.

OCV041072L

1 Baga쏹o skyriaus u쏹dangalo ranken썞l썞
2 Baga쏹o skyriaus u쏹dangalo kreiptuvas
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Veikimas
僅 I쏃traukite baga쏹o skyriaus u쏹dangal썀
u쏹 rankenos (1) link automobilio galo.
僅 슢statykite kreipiamuosius kai쏃썊ius 쎊
kreiptuv썀 (2).

Baga쏹o skyriaus u쏹dangalo nu썞mimas

OCV041073L

Veikimas
僅 Pastumkite kreipiam썀j쎊 kai쏃t쎊 쎊 reikiam썀 pus썢.
僅 I쏃traukite baga쏹o skyriaus u쏹dangal썀.
僅 Atidarykite baga쏹in썞s d썞tuv썢 ir joje
laikykite baga쏹o skyriaus u쏹dangal썀.

Baga쏹o skyriaus u쏹dangalo i쏃썞mimas i쏃 baga쏹in썞s d썞tuv썞s

Daikt쏧 d썞tuv썞

僅 Laikydami 쎊spaust썀 kreipiam썀j쎊 kai쏃t쎊,
i쏃imkite baga쏹o skyriaus u쏹dangal썀.
僅 Baga쏹o skyriaus d썞tuv썢 galima i쏃imti,
kad b쏦t쏧 lengviau nuimti baga쏹o skyriaus u쏹dangal썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Ned썞kite joki쏧 daikt쏧 ant krovini쏧 skyriaus apsauginio tinklelio. Per eismo
쎊vyk쎊 ar stabdant nukrit썢 palaidi daiktai gali su쏹aloti automobilio keleivius.
僅 Niekada neve쏹kite baga쏹in썞je 쏹moni쏧.
Jis skirtas tik baga쏹ui ve쏹ti.
僅 Nei쏃balansuokite automobilio ir stenkit썞s sud썞ti baga쏹썀 kuo labiau 쎊 automobilio priek쎊.

PASTABA
僅 Kad nesugadintum썞te ar nedeformuotum썞te baga쏹o skyriaus u쏹dangalo, ned썞kite ant jo krovini쏧.
僅 Patraukite baga쏹o skyriaus u쏹dangal썀
u쏹 rankenos centre, kad kreipiamieji
kai쏃썊iai negal썞t쏧 i쏃kristi i쏃 kreiptuvo.
僅 Baga쏹o skyriaus u쏹dangalas gali
nesusivynioti automati쏃kai, jeigu jis
nebuvo iki galo i쏃trauktas. Iki galo j쎊
i쏃traukite ir leiskite susivynioti.
僅 Atlo쏃us galines s썞dynes, galima
pa쏹eisti baga쏹o skyriaus u쏹dangal썀 ir
galines s썞dynes.
僅 Atminkite, kad jei iki galo traukdami
baga쏹o u쏹dangalo ranken썀 j썀 atleisite,
u쏹dangalas gali greitai susivynioti ir
b쏦ti sugadintas.

OCV041074L

Veikimas
僅 Patraukite 쎊 vir쏃쏧 baga쏹o d썞klo
plok쏃t썢.
僅 Pastumkite kreipiam썀j쎊 pir쏃t썀 쎊 vidur쎊.
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Salono 쎊ranga
Aplinkos ap쏃vietimas (jeigu yra)

Salono 쎊ranga

僅 Laikykite g썞rim쏧 skardines ar butelius ten, kur nepasiekia saul썞s spinduliai, ir nepalikite j쏧 쎊kaitusiame
automobilyje. Jie gali sprogti.

PASTABA

OCV041076K

Aplinkos ap쏃vietimas 쎊rengtas ant priekinio apsauginio pamink쏃tinimo, priekini쏧
dur쏧 ir centrin썞s konsol썞s vir쏃uje / apa썊ioje.

Puodeli쏧 laikikliai

僅 G썞rimus ve쏹kite tik u쏹darytus, kad
nei쏃siliet쏧. Jei g썞rimai i쏃silies, jie gali
prasiskverbti 쎊 automobilio elektrin썢 ir
elektronin썢 sistemas ir sugadinti elektrines ir elektronines dalis.
僅 Valydami i쏃siliejusius skys썊ius, nei쏃d쏹iovinkite puodelio laikiklio esant
kar쏃tai temperat쏦rai. Taip galite sugadinti grandin썞s apsaug썀.

S썞dyni쏧 쏃ildymas / v썞dinimas
(jeigu yra)

OCV041077L_2

슢 puodeli쏧 laikiklius galima 쎊statyti puodelius ar ma쏹as g썞rim쏧 skardines.

슢SP쉳JIMAS
僅 Automobiliui va쏹iuojant 쎊 puodeli쏧 laikiklius ned썞kite neu쏹daryt쏧 puodeli쏧
su kar쏃tais skys썊iais. Jei kar쏃tas skystis i쏃silies, j쏦s nusideginsite. Tok쎊
nudegim썀 patyr썢s vairuotojas gali
prarasti automobilio kontrol썢.
僅 Nor썞dami suma쏹inti su쏹alojimo rizik썀
staigaus stabdymo ar susid쏦rimo
atveju, automobiliui judant puodeli쏧
laikiklyje nelaikykite neu쏹dengt쏧 ar
neapsaugot쏧 buteli쏧, stiklini쏧, skardini쏧 ir t. t.
5
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S썞dyni쏧 쏃ildymo / v썞dinimo funkcija
naudojama priekin썞ms s썞dyn썞ms 쏃ildyti
/ v썞sinti.
* S썞dyni쏧 v썞dinimo funkcija skirta tik
priekin썞ms s썞dyn썞ms.

Veikimas
僅 Paspauskite kur쎊 nors mygtuk썀, kad
b쏦t쏧 쏃ildoma vairuotojo arba priekin썞
keleivio s썞dyn썞.

싩io automobilio ypatyb썞s

Salono 쎊ranga

僅 Kai automobilis 쎊jungiamas, pagal
numatyt썀sias nuostatas funkcija b쏦na
i쏃jungta.
僅 Automobiliui va쏹iuojant s썞dyni쏧 쏃ildymo / v썞dinimo funkcija automati쏃kai reguliuoja s썞dyni쏧 temperat쏦r썀
pagal aplinkos temperat쏦r썀. Daugiau
informacijos 쏹r. "Automatinis valdymas pagal klimato kontrol썞s sistemos
nuostatas (jeigu yra)" puslapyje 5-86.
僅 S썞dyni쏧 temperat쏦ros nustatymas
kei썊iasi tokia tvarka:
Temperat쏦ra

Trukm썞

I쏃jungta

-

Tolimosios

30 min.

Vidutin썞

60 min.

쌰emas

-

슢SP쉳JIMAS
S썞dyni쏧 쏃ildytuvai gali STIPRIAI NUDEGINTI, net esant 쏹emai aplinkos temperat쏦rai, ypa썊 jeigu naudojami ilg썀 laik썀.
Keleiviai turi gal썞ti jausti, ar s썞dyn썞 pernelyg 쎊kaista, kad prireikus 쏃ildym썀
gal썞t쏧 i쏃jungti.
S썞dyni쏧 쏃ildytuvai naudoja daug elektros energijos. Nenaudokite s썞dyni쏧 쏃ildytuv쏧, kai variklis i쏃jungtas, kad
nei쏃sikraut쏧 akumuliatorius.
쌰mon썞s, kurie negali jausti temperat쏦ros
poky썊io arba odos skausmo, turi elgtis
itin atsargiai, ypa썊 tokie keleiviai:
僅 K쏦dikiais, vaikais, senyvo am쏹iaus
arba ne쎊galiais asmenimis ar i쏃 ligonini쏧 i쏃ra쏃ytais pacientais
僅 쌰mon썞mis su jautria ar greitai nudegan썊ia oda
僅 Nuvargusiais asmenimis
僅 Apsvaigusiais asmenimis
僅 Asmenimis, kurie vartoja medikamentus, galin썊ius sukelti mieguistum썀

(migdomuosius, vaistus nuo per쏃alimo ir t. t.)

D쉳MESIO
僅 Valydami 쏃ildomas s썞dynes, nenaudokite organinio tirpiklio, pavyzd쏹iui,
da쏹쏧 skiediklio, benzolo, alkoholio ar
benzino. Tai gali pa쏹eisti 쏃ildytuvo ar
s썞dyni쏧 pavir쏃i쏧.
僅 Nor썞dami i쏃vengti s썞dyn썞s 쏃ildytuvo
perkaitimo, kai veikia s썞dyn썞s 쏃ildytuvas, NED쉳KITE ant s썞dyn썞s nieko, kas
izoliuot쏧 쏃ilum썀, pavyzd쏹iui, apkloto
ar pagalv썞l썞s.
僅 Ant 쏃ildom쏧 s썞dyni쏧 ned썞kite sunki쏧
arba a쏃tri쏧 daikt쏧. Galite sugadinti
s썞dyn썞s 쏃ildymo sistemos dalis.
僅 Nekeiskite s썞dyn썞s u쏹dangalo. Galite
sugadinti s썞dyn썞s 쏃ildytuv썀 arba oro
ventiliacijos sistem썀.
僅 Valydami 쏃ildomas s썞dynes, nenaudokite organinio tirpiklio, pavyzd쏹iui,
da쏹쏧 skiediklio, benzolo, alkoholio ar
benzino. Taip galite sugadinti oru
v썞sinam썀 s썞dyn썢.

PASTABA
Kai s썞dyn썞s 쏃ildytuvo jungiklis 쎊jungtas,
s썞dyn썞s 쏃ildymo sistema automati쏃kai
i쏃sijungia arba 쎊sijungia, priklausomai
nuo s썞dyn썞s temperat쏦ros.

Saul썞s skydelis

OCV041079L
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Veikimas
僅 Patraukite 쏹emyn ir atsukite nuo laikiklio (1).
僅 Pasukite 쎊 쏃on썀 (2).
- Prireikus paslinkite saul썞s skydel쎊
(3).
- Nor썞dami naudotis skydelyje esan썊iu veidrod썞liu, nuleiskite ir paslinkite veidrod썞lio dangtel쎊 (4).
- Biliet쏧 laikiklis (5) skirtas laikyti
bilietams u쏹 apmok썞t썀 keli썀.

슢SP쉳JIMAS
D썞l j쏦s쏧 saugumo skydelis nuo saul썞s
neturi kliudyti matomumui.

PASTABA
僅 Ned썞kite keli쏧 biliet쏧 쎊 biliet쏧 laikikl쎊
vienu metu. Tai pa쏹eis vakuuminio
siurblio ventiliatori쏧.
僅 Visada nustatykite jungikl쎊 쎊 i쏃jungimo
pad썞t쎊, kai nenaudojama veidrodin썞
lemput썞. Jei saul썞s skydelis u쏹daromas nei쏃jungus lempos, gali i쏃sikrauti
akumuliatorius arba sugesti saul썞s
skydelis.

USB 쎊kroviklis

OCV041080L

OCV041544L
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Salono 쎊ranga

USB 쎊kroviklis leid쏹ia vairuotojui ir keleiviams 쎊krauti skaitmeninius 쎊renginius,
pavyzd쏹iui, i쏃maniuosius telefonus ir
plan쏃etes.

INFORMACIJA
僅 씮Quick Charge 2.0“ prieinamas greitojo 쎊krovimo i쏃maniajame telefone ar
plan쏃et썞je. Daugiau informacijos:
https://www.qualcomm.com/documents/quickcharge-device-list. I쏃manieji telefonai ir plan쏃etiniai
kompiuteriai, neturintys greitojo 쎊krovimo funkcijos, 쎊kraunami 쎊prastu grei썊iu.
僅 Vardin썞 galia
- Skaitmeniniai 쎊renginiai su greitojo
쎊krovimo funkcija: 9,0 V, 1,67 A
- Skaitmeniniai 쎊renginiai su 쎊prasto
쎊krovimo funkcija: 5,0 V, 2,1 A

D쉳MESIO
僅 Naudokite USB automobilin쎊 쎊krovikl쎊,
kai automobilis 쎊jungtas. Kitaip gali
i쏃sikrauti automobilio akumuliatorius.
僅 Galima naudoti skaitmeninio 쎊renginio gamintojo USB jungt쎊.
僅 Saugokite, kad ant USB automobilinio
쎊kroviklio nepatekt쏧 joki쏧 pa쏃alini쏧
daikt쏧, g썞rim쏧 ar vandens. Vanduo ar
pa쏃aliniai daiktai gali pa쏹eisti USB
쎊krovikl쎊.
僅 Nenaudokite 쎊rengini쏧, kuri쏧 srov썞s
suvartojimas vir쏃ija 2,1 A.
僅 슢 USB automobilin썢 jungt쎊 nejunkite
elektroninio 쎊renginio, generuojan썊io
per didel쎊 elektromagnetin쎊 triuk쏃m썀.
Prie쏃ingu atveju, gali kilti triuk쏃mas
arba b쏦ti sutrikdytas elektronini쏧
automobilio prietais쏧 veikimas.
僅 Netinkamai 쎊jungtas 쎊kroviklis gali
sukelti rimt썀 쏹al썀 쎊renginiams. Pra-
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쏃ome atkreipti d썞mes쎊 쎊 tai, kad 쏹alai
d썞l netinkamo naudojimo netaikomas
garantinis aptarnavimas.

Maitinimo ki쏃tukinis lizdas

OCV041081L_4

Maitinimo lizdas leid쏹ia vairuotojui ir
keleiviams 쎊krauti skaitmeninius 쎊renginius, pavyzd쏹iui, i쏃maniuosius telefonus
ir plan쏃etes.

Salono 쎊ranga

僅 Kai kurie 쎊 automobilio maitinimo lizd썀
쎊jungti 쎊renginiai gali skleisti elektroninius trikd쏹ius. Tokie 쎊renginiai gali
trukdyti veikti garso sistemai ar
kitoms elektronin썞ms sistemoms ar
쎊taisams j쏦s쏧 automobilyje.
僅 슢renginio ki쏃tuk썀 쎊ki쏃kite iki galo. Jei
nebus gero kontakto, ki쏃tukas gali
perkaisti ir perdegti saugiklis.
僅 Prijunkite baterijomis maitinamus
elektroninius prietaisus su apsauga
nuo atvirk쏃tin썞s srov썞s. Srov썞 i쏃 baterijos gali nutek썞ti 쎊 automobilio elektrin썢 ar elektronin썢 sistemas ir 쎊vykti
jos triktis.
僅 슢 maitinimo ki쏃tuk썀 neki쏃kite pir쏃t쏧 ar
koki쏧 nors daikt쏧 (pie쏃tuk쏧 ir t. t.) ir
nelieskite jo dr썞gnomis rankomis. Kyla
elektros 쏃oko gr썞sm썞.

Belaid썞 i쏃maniojo telefono 쎊krovos sistema (jeigu yra)

Veikimo s썀lygos
僅 Kai automobilis yra 쎊jungtas, 쎊renginiai turi naudoti ma쏹esn썢 nei 15 A
srov썢.

슢SP쉳JIMAS
僅 Maitinimo ki쏃tukin쎊 lizd썀 naudokite tik
kai automobilis veikia ir pasinaudoj썢
i쏃traukite 쎊renginio ki쏃tuk썀. Jei naudosit썞s elektros lizdu ilg썀 laik썀, kai variklis neveikia, gali i쏃sikrauti
akumuliatorius.
僅 Galima naudoti tik 12 V elektrinius
쎊renginius, kuri쏧 elektrin썞 galia yra iki
15 amper쏧.
僅 Perjunkite oro kondicionieri쏧 ar 쏃ildytuv썀 쎊 ma쏹esn썞s apkrovos lyg쎊, kai
naudojat썞s maitinimo ki쏃tukiniu lizdu.
僅 Jei nesinaudojate, u쏹darykite dangtel쎊.

OCV041311L

A: Indikatorius
B. 슢krovimo d썞klas

Veikimas
僅 Pad썞kite i쏃man쏧j쎊 telefon썀 belaid쏹io
쎊krovimo d썞klo viduryje.
僅 Prasid썞jus belaid쏹iam 쎊krovimui, indikatoriaus lemput썞 pasikeis 쎊 oran쏹in썢.
Pasibaigus 쎊krovimui, 쎊sijungs 쏹alia
lemput썞.
僅 Belaid쏹io 쎊krovimo funkcij썀 galima
쎊jungti arba i쏃jungti informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane.
5
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Veikimo s썀lygos
僅 Belaid쏹io 쎊krovimo sistema sukurta tik
vienam i쏃maniajam telefonui su QI
funkcija.

INFORMACIJA
僅 Jei belaid쏹io 쎊krovimo sistema neveikia, 쏃velniai pajudinkite i쏃man쏧j쎊 telefon썀 ant d썞klo, kol 쎊sijungs oran쏹in썞
쎊krovimo indikatoriaus spalva. Priklausomai nuo i쏃maniojo telefono tipo,
쎊krovimo indikatoriaus lemput썞 gali
nepa쏹aliuoti, net jeigu 쎊krovimas baigtas.
僅 Jei belaidis 쎊krovimas tinkamai neveikia, oran쏹in썞 lemput썞 sublyks썞s, 쏃vies
de쏃imt sekund쏹i쏧 ir tada i쏃sijungs.
Tokiais atvejais patraukite i쏃man쏧j쎊
telefon썀 nuo pad썞klo ir v썞l j쎊 ten pad썞kite, arba patikrinkite 쎊krovimo status썀
dar kart썀.

슢SP쉳JIMAS
Jei tarp belaid쏹io 쎊krovimo sistemos ir
i쏃maniojo telefono yra koki쏧 nors metalini쏧 daikt쏧, pavyzd쏹iui, monet쏧, 쎊krovimas gali b쏦ti sutrikdytas. Be to, metalinis
daiktas gali 쎊kaisti.

D쉳MESIO
僅 Kai belaid쏹io 쎊krovimo sistemos vidaus
temperat쏦ra pakyla auk쏃썊iau nustatytosios, belaid쏹io 쎊krovimo funkcija
nebeveiks. Vidaus temperat쏦rai nukritus 쏹emiau nustatyto lygio, belaid쏹io
쎊krovimo funkcija ir v썞l ims veikti.
僅 Jei tarp i쏃maniojo telefono ir belaid쏹io
쎊krovimo pad썞klo yra koks nors metalinis daiktas, nedelsdami nuimkite
telefon썀. Metalin쎊 daikt썀 nuimkite tik
tada, kai jis visi쏃kai atau쏃.

5
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Salono 쎊ranga

僅 I쏃manusis 쎊krovimas gali tinkamai
neveikti, jei ant i쏃maniojo telefono yra
koki쏧 nors sunki쏧 pried쏧.
僅 Belaidis 쎊krovimas sustos, kai naudosit썞s belaid쏹io i쏃maniojo rakto paie쏃kos
funkcija, kad nekilt쏧 radijo trikd쏹i쏧.
僅 I쏃man쏧j쎊 rakt썀 i쏃썞mus i쏃 automobilio,
kai jis 쎊jungtas, belaid쏹io 쎊krovimo procesas bus sustabdytas.
僅 Belaidis 쎊krovimas sustos, jei atidarysite kurias nors duris (taikoma automobiliams su i쏃maniaisiais raktais).
僅 Belaidis 쎊krovimas sustos i쏃jungus
varikl쎊.
僅 Belaidis 쎊krovimas sustos, jei i쏃manusis telefonas ne visi쏃kai kontaktuos su
belaid쏹io 쎊krovimo pad썞klu.
僅 Belaid쏹io 쎊krovimo metu gali b쏦ti
sugadinti daiktai su magnetin썞mis
detal썞mis, pavyzd쏹iui, kredito kortel썞,
telefono kortel썞, banko knyga, bet
koks transporto bilietas ir t. t.
僅 Pad썞kite i쏃man쏧j쎊 telefon썀 belaid쏹io
쎊krovimo pad썞klo viduryje, kad jis
kraut쏧si geriau. I쏃manusis telefonas
gali nesikrauti, jei bus pad썞tas prie
쎊krovimo pad썞klo kra쏃to. Ne쎊kraunamas i쏃manusis telefonas gali labai
perkaisti.
僅 Jei i쏃maniajame telefone n썞ra integruotos belaid쏹io 쎊krovimo sistemos,
b쏦tina 쎊sigyti atitinkam썀 pried썀.
僅 Kai kuri쏧 gamintoj쏧 i쏃manieji telefonai
gali prane쏃ti apie silpn썀 srov썢. Tai d썞l
tam tikr쏧 i쏃mani쏧j쏧 telefono ypatybi쏧,
o ne belaid쏹io 쎊krovimo funkcijos triktis.
僅 Kai kuri쏧 gamintoj쏧 i쏃mani쏧j쏧 telefon쏧 oran쏹iniai indikatoriai gali ir
toliau 쏃viesti, net jei telefonas visi쏃kai
쎊krautas. Tai d썞l tam tikr쏧 i쏃mani쏧j쏧
telefono ypatybi쏧, o ne belaid쏹io 쎊krovimo triktis.
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僅 Ant 쎊krovimo pado pad썞jus i쏃man쏧j쎊
telefon썀 be belaid쏹io 쎊krovimo funkcijos arba metalin쎊 daikt썀 gali gird썞tis
nedidelis triuk쏃mas. Jis kyla, kai automobilis bando nustatyti ant 쎊krovimo
pado pad썞to 쎊taiso suderinamum썀.
Tai neturi jokio poveikio automobiliui
ar i쏃maniajam telefonui.
僅 Belaid썞 mobili쏧j쏧 telefon쏧 쎊krovimo
sistema gali nepalaikyti kai kuri쏧
mobili쏧j쏧 telefon쏧, kuriuose 씮Qi“ funkcija nebuvo patikrinta ( ).
僅 Tam tikr쏧 mobili쏧j쏧 telefon쏧, turin썊i쏧
apsaugas, belaid쏹io 쎊krovimo sparta
gali suma쏹썞ti ir belaidis 쎊krovimas gali
nutr쏦kti.

Salono 쎊ranga

grind쏧 kilim썞lio laikikliai

OCV041082L

슢sitikinkite, kad grind쏧 kilim썞lis pritvirtintas prie laikikli쏧 ir neslysta 쎊 priek쎊.

슢SP쉳JIMAS
Nenaudokite atskirai pirkt쏧 grind쏧 kilim썞li쏧, kuri쏧 negalima saugiai pritvirtinti
grind쏧 kilim썞lio laikikliais. Nepritvirtinti
grind쏧 kilim썞liai gali neleisti naudotis
pedalais.

PASTABA
5

Sistema ne쎊sp썞ja apie 쎊kroviklyje paliktus
kai kuri쏧 gamintoj쏧 i쏃maniuosius telefonus. Tai d썞l tam tikr쏧 i쏃mani쏧j쏧 telefono
ypatybi쏧, o ne belaid쏹io 쎊krovimo triktis.

Drabu쏹i쏧 pakaba
Drabu쏹i쏧 pakaba yra 쏃alia galin썞s kairiosios laikymosi rankenos.

슢SP쉳JIMAS
Ant drabu쏹i쏧 pakabos nekabinkite joki쏧
papildom쏧 pakab쏧 ar kiet쏧 daikt쏧, o tik
drabu쏹ius. Be to, ned썞kite sunki쏧, a쏃tri쏧
ar d쏦쏹tan썊i쏧 daikt쏧 쎊 pakabint쏧 drabu쏹i쏧
ki쏃enes. Per eismo 쎊vyk쎊 ar i쏃siskleidus
saugos pagalv썞s u쏹uolaidai, jie gali jus
su쏹aloti ar apgadinti automobil쎊.

D쉳MESIO
Nekabinkite sunki쏧 drabu쏹i쏧, nes jie gali
sugadinti pakab썀.

5
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Informacijos ir pramog쏧 sistema
Naudojimasis informacijos ir pramog쏧 sistemos / klimato kontrol썞s sistemos perjungikliu

Informacijos ir pramog쏧 sistema

僅 Reguliatoriaus rodinys bus ap쏃viestas
priklausomai nuo pasirinkto valdymo
skydelio re쏹imo.
僅 Kai automobilis veikia ACC re쏹imu,
b쏦na 쎊jungta tik informacijos ir pramog쏧 sistema.

Numatytojo re쏹imo nustatymas

OCV041315

Paspaud썢 ant perjungiklio esant쎊 mygtuk썀 galite 쎊jungti informacijos ir pramog쏧 sistemos arba klimato kontrol썞s
sistemos valdymo skydel쎊.
Paspaud썢 ir palaik썢 nuspaust썀 mygtuk썀,
pasirinkite numatyt썀j쎊 valdymo skydelio
re쏹im썀.

Valdymo skydeli쏧 perjungimas
Informacijos ir pramog쏧 sistemos valdymo skydelis

OCV041559L

Paspaud썢 ir palaik썢 nuspaust썀 mygtuk썀,
pasirinkite numatyt썀j쎊 valdymo skydelio
re쏹im썀.
僅 Nusta썊ius valdymo skydelis po tam
tikro laiko persijungia 쎊 numatyt썀j쎊
re쏹im썀, net jei jis perjungtas 쎊 kit썀
re쏹im썀.
僅 Nusta썊ius OFF re쏹im썀, valdymo skydelyje pasirodys neseniai naudotas
re쏹imas.

Garso sistema
Ryklio peleko formos antena
OCV041316

Klimato kontrol썞s valdymo skydelis

OCV041083L

OCV041548L

Paspauskite perjungiklio mygtuk썀 ir
pasirinkite norim썀 valdymo skydel쎊.
슢si쏹iebs pasirinkto valdymo skydelio piktograma ir persijungs valdymo skydelis.
5
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Stogo antena perduoda ir priima belaid쏹io ry쏃io signalus, tokius kaip AM / FM,
DAB, GNSS, LTE ir kt.
* Signalai, kuriuos antena gali perduoti ir
priimti, priklauso nuo transporto priemon썞s pasirinkimo.
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PASTABA
僅 Jei j쏦s쏧 automobilyje sumontuoti kito
gamintojo didelio 쏃viesos intensyvumo (HID) priekiniai 쏹ibintai, garso
sistema ir elektroniniai prietaisai gali
tinkamai neveikti.
僅 Venkite dengti metalin썞mis dangomis,
pvz., Ni, Cd ir pan. Jie gali pabloginti
priimamus AM ir FM transliacijos
signalus.

Informacijos ir pramog쏧 sistema

su vidine antena, jis gali sukelti trikd쏹ius automobilio elektros sistemoje ir
pabloginti automobilio vairavimo saugum썀.

USB jungtis

5

OCV041084L

Nor썞dami prijungti USB, galite naudoti
USB prievad썀.

슢SP쉳JIMAS
Vairuodami nekalb썞kite mobiliuoju telefonu. Jei reikia pasinaudoti mobiliuoju
telefonu, sustokite saugioje vietoje.

D쉳MESIO
僅 Priklausomai nuo USB rakto dyd쏹io,
ilgio ar formos, USB 쎊renginys gali b쏦ti
pa쏹eistas arba deformuotas. 슢strigus
raktui, prievarta bandydami atidaryti
dangt쎊 galite pa쏹eisti 쎊rengin쎊. Jei USB
쎊renginys netelpa, nespauskite per
j썞g썀 USB rakto 쎊 prievad썀. Tokiu
atveju pabandykite naudoti kit썀 USB
rakt썀 su kitomis specifikacijomis.
僅 Jei automobilyje naudojat썞s kita ry쏃io
sistema, tokia kaip mobilusis telefonas
ar radijo si쏧stuvas, reikia dar vienos
i쏃orin썞s antenos. Jei mobilusis telefonas ar radijo imtuvas naudojamas tik
5
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Automobilio vairavimas
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Automobilio vairavimas
Prie쏃 va쏹iuojant
B쏦tina automobilio patikra
B쏦tinai reguliariai ir tiksliai nustatytu
intervalu patikrinkite toliau nurodyt쏧
skys썊i쏧 lyg쎊:
僅 Stabd쏹i쏧 skystis
僅 Stiklo plovimo skystis
Daugiau informacijos 쏹r. "Prie쏹i쏦ra" puslapyje 8-3.

Prie쏃 va쏹iuojant

僅 Atleiskite stov썞jimo stabd쎊 ir 쎊sitikinkite, kad i쏃jungta stov썞jimo stabd쏹io
쎊sp썞jamoji lemput썞.

슢SP쉳JIMAS

僅 슢sitikinkite, kad 쏃var쏦s visi langai, 쏃oniniai veidrod썞liai ir i쏃oriniai 쏹ibintai.
僅 Patikrinkite padang쏧 b쏦kl썢.
僅 Patikrinkite, ar po automobiliu n썞ra
koki쏧 nors nuot썞kio po쏹ymi쏧.
僅 Jei ketinate pava쏹iuoti atgal, 쎊sitikinkite, kad u쏹 j쏦s쏧 n썞ra joki쏧 kli쏦썊i쏧.

僅 Prie쏃 쎊jungdami pad썞t쎊 D (va쏹iavimas)
arba R (atbulin썞 eiga), VISADA patikrinkite, ar 쏃alia j쏦s쏧 automobilio n썞ra
쏹moni쏧, ypa썊 vaik쏧.
僅 Daiktus automobilyje laikykite saugiai.
Staigiai stojant ar sukant vair썀, palaidi
daiktai gali nukristi ant grind쏧 ir trukdyti valdyti pedalus, d썞l to gali kilti
eismo 쎊vykis.
僅 Nevairuokite, jei esate apsvaig썢 nuo
alkoholio, narkotik쏧 ar kit쏧 svaiginan썊i쏧 med쏹iag쏧. Vairuoti i쏃g썞rus yra
pavojinga. Net nedidelis alkoholio kiekis tur썞s 쎊takos j쏦s쏧 refleksams ir nuovokai.
Vairuoti apsvaigus nuo narkotik쏧 ar
kit쏧 svaiginan썊i쏧 med쏹iag쏧 yra tiek
pat ar net labiau pavojinga, nei vairuoti apsvaigus nuo alkoholio.
僅 Vairuodami automobil쎊 visada av썞kite
tinkam썀 avalyn썢. Netinkama avalyn썞
(auk쏃takulniai, slidin썞jimo batai, sandalai ir kt.) gali trukdyti nuspausti
stabd쏹i쏧 ir akceleratoriaus pedalus.

Prie쏃 u쏹vedant automobil쎊

Vairavimo patarimai

슢SP쉳JIMAS
Vairuodami 쏹i쏦r썞kite 쎊 keli썀. Vairuotojas
atsakingas u쏹 saug쏧 ir teis썞t썀 automobilio valdym썀. Vairuojant automobil쎊, draud쏹iama naudotis rankomis valdomais
쎊renginiais, kita 쎊ranga ar automobilio
sistemomis, kurios bla쏃ko vairuotoj썀.

Prie쏃 s썞dant 쎊 automobil쎊

僅 U쏹darykite ir u쏹rakinkite visas duris.
僅 Atsis썞skite taip, kad lengvai pasiektum썞te visus valdiklius.
僅 Prisisekite saugos dir쏹ais.
僅 Sureguliuokite vidaus ir 쏃oninius galinio vaizdo veidrod썞lius.
僅 슢sitikinkite, ar veikia visi 쏹ibintai.
僅 Patikrinkite visus matuoklius.
僅 슢jung썢 automobil쎊 patikrinkite 쎊sp썞jam쏧j쏧 lempu썊i쏧 veikim썀.

僅 Niekada neperjunkite P (stov썞jimo)
arba N (neutralios) pavaros 쎊 kit썀
pavar썀, kai nuspaustas akceleratoriaus pedalas.
僅 Niekada nejunkite P (stov썞jimo) pavaros, kai automobilis va쏹iuoja.
僅 Prie쏃 쎊jungdami R arba D pavar썀 automobil쎊 visi쏃kai sustabdykite.
僅 Niekada nejunkite N pavaros ir nesileiskite nuokalne. Tai labai pavojinga.
Va쏹iuodami visada 쎊sitikinkite, kad
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nustatyta automobilio R (atbulin썞s
eigos) arba D (va쏹iavimo) pavara.
僅 Visada naudokite stov썞jimo stabd쎊.
슢jungus P (stov썞jimo) pavar썀 automobilis neb쏦tinai nejud썞s.
僅 Va쏹iuodami slid쏹ia kelio danga, b쏦kite
ypa썊 atsarg쏦s. Ypa썊 atsargiai stabdykite, didinkite greit쎊 ar perjunkite
pavaras. Automobilio greitis gali staigiai pasikeisti, tod썞l padangos gali
prarasti sukibim썀 ir automobilis gali
b쏦ti nebevaldomas.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jeigu automobilis u쏹klimpo sniege,
purve, sm썞lyje ir pan., galite m썞ginti
i쏃va쏹iuoti stumdydami automobil쎊 pirmyn ir atgal. Nem썞ginkite 쎊si쏦buoti
automobilio, jei 쏃alia jo yra 쏹moni쏧 ar
daikt쏧. Judinamas automobilis gali
netik썞tai pajud썞ti pirmyn arba atgal,
su쏹alodamas 쏃alia esan썊ius 쏹mones ir
apgadindamas turt썀.
僅 Va쏹iuodami 쎊 쎊kaln썢 arba 쏹emyn nuokalne visada perjunkite 쎊 pavar썀 D
(va쏹iavimas), kai va쏹iuojate pirmyn,
arba 쎊 pavar썀 R (atbulin썞 eiga), kai
va쏹iuojate atbuline eiga; taip pat patikrinkite monitoriuje rodomos pavaros
pad썞t쎊. Va쏹iuodami prie쏃inga kryptimi, nei leid쏹ia nustatyta pavara,
galite sukelti pavojing썀 situacij썀 –
automobilis bus i쏃jungtas ir suma쏹썞s
stabdymo efektyvumas.
僅 VISADA prisisekite saugos dir쏹u. Susid쏦rimo metu saugos dir쏹u neprisisegusiam keleiviui yra kur kas didesn썞
tikimyb썞 sunkiai susi쏹eisti ar 쏹쏦ti nei
prisisegusiam.
僅 Venkite didelio grei썊io pos쏦kiuose ar
apsisukdami.
僅 Staigiai nesukite vairo, pvz., greitai
keisdami eismo juostas ar 쎊va쏹iuodami 쎊 staigius pos쏦kius.
6
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僅 Apvirtimo rizika labai padid썞ja, jei
nesuvaldote automobilio va쏹iuodami
dideliu grei썊iu.
僅 Automobil쎊 da쏹nai sunku suvaldyti, kai
du ar daugiau rat쏧 nuva쏹iuoja nuo
va쏹iuojamosios kelio dalies, o vairuotojas per staigiai pasuka vair썀, nor썞damas sugr썀쏹inti automobil쎊 쎊 keli썀.
僅 Jei automobilis nuva쏹iavo nuo va쏹iuojamosios kelio dalies, staigiai nesukite
vairo. Vietoje to, prie쏃 gr쎊쏹dami 쎊 va쏹iavimo juost썀 l썞tai suma쏹inkite greit쎊.
僅 Niekada nevir쏃ykite nurodyto grei썊io.

Geroji stabdymo praktika
僅 Prie쏃 va쏹iuodami 쎊sitikinkite, kad ne쎊jungtas stov썞jimo stabdys ir nedega
stov썞jimo stabd쏹io indikatoriaus lemput썞.
僅 Jei stabd쏹iai 쏃lapi, automobilis taip
greitai nesustos. Nestipriai spauskite
stabd쏹io pedal썀, kol stabd쏹iai v썞l prad썞s normaliai veikti.
僅 Jei va쏹iuojant nuleid쏹ia padang썀, lengvai nuspauskite stabd쏹io pedal썀 ir
ma쏹썞jant automobilio grei썊iui va쏹iuokite tiesia trajektorija. L썞tai ir atsargiai
nuva쏹iuokite 쎊 쏃alikel썢 ir sustokite saugioje vietoje.
僅 B쏦kite atsarg쏦s, statydami automobil쎊
ant kalvos. Stipriai u쏹traukite stov썞jimo stabd쎊 ir 쎊junkite P (stov썞jimo)
pavar썀.
僅 Jei j쏦s쏧 automobilis nukreiptas 쎊 nuokaln썢, pasukite ratus link kelkra쏃썊io,
kad jie neimt쏧 ried썞ti.
Jei j쏦s쏧 automobilis nukreiptas 쎊
쎊kaln썢, pasukite ratus prie쏃inga
kelkra쏃썊iui kryptimi, kad jie neimt쏧
ried썞ti.
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僅 Kai n썞ra kelkra쏃썊io ar esant pana쏃iai
situacijai, u쏹blokuokite ratus, kad
automobilis neried썞t쏧.
僅 Tam tikromis s썀lygomis, pavyzd쏹iui,
kai aplink galinius stabd쏹ius ar 쏃alia j쏧
yra sniego ar ledo, 쎊jungtas stov썞jimo
stabdys gali u쏹쏃alti.
Jei kyla stov썞jimo stabd쏹io u쏹쏃alimo
rizika, naudokite j쎊 tik laikinai 쎊jungdami P pavar썀 ir u쏹blokuokite galinius
ratus, kad automobilis neried썞t쏧. Po
to atleiskite stov썞jimo stabd쎊.
僅 Nespauskite grei썊io pedalo, kad i쏃laikytum썞te automobil쎊 쎊kaln썞je. Kitaip
gali perkaisti reduktorius. Visada naudokite stabd쏹i쏧 pedal썀 ar stov썞jimo
stabd쎊.
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Automobilio maitinimas
Automobilio u쏹vedimas
Maitinimo mygtukas
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Veikimas
僅 OFF
- Nor썞dami i쏃jungti automobil쎊,
paspauskite EV mygtuk썀 esant
쎊jungtai P (stov썞jimo) pavarai.
僅 ACC (Priedai)
- Vien썀 kart썀 paspauskite EV mygtuk썀 nenuspausdami stabd쏹i쏧
pedalo.
- Atrakinamas vairas.
- Galima naudotis elektriniais prietaisais.
- Automati쏃kai i쏃sijungia ma쏹daug
po 1 valandos, kad nei쏃sikraut쏧
akumuliatorius.
僅 ON (슢J)
- Du kartus paspauskite EV mygtuk썀
nenuspausdami stabd쏹i쏧 pedalo.
- Galima patikrinti 쎊sp썞jam썀sias lemputes.
僅 START / RUN
- Nuspaud썢 stabd쏹i쏧 pedal썀,
paspauskite EV mygtuk썀 esant
쎊jungtai P (stov썞jimo) arba N (neutraliai) pavarai.
- Saugumo sumetimais u쏹veskite
automobil쎊 쎊jung썢 P pavar썀.
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Automobilio vairavimas

EV mygtuko u쏹rakto sistema
EV mygtukas nepersijungia 쎊 i쏃jungimo
pad썞t쎊, nebent 쎊jungta automobilio P
(stov썞jimo) pavara.

Automobiliai su vairo kolon썞l썞s
u쏹raktu, skirtu apsaugoti nuo
vagyst썞s
Vairas u쏹rakinamas tokiais atvejais:
僅 i쏃jungus automobil쎊;
僅 atidarius dureles.

Automobilio u쏹vedimas i쏃maniuoju raktu
Automobilis patikrina, ar yra i쏃manusis
raktas tokiais atvejais:
僅 atidarius automobilio dureles;
僅 paspaudus EV mygtuk썀.
Jei i쏃maniojo rakto automobilyje n썞ra,
prietais쏧 skydelyje 쎊sijungia indikatorius
( ) ir pasirodo prane쏃imas.

슢SP쉳JIMAS
僅 Niekada nespauskite EV mygtuko, kai
automobilis juda. Galite nesuvaldyti ir
nesustabdyti automobilio ir sukelti
avarij썀.
僅 Prie쏃 i쏃lipdamas i쏃 automobilio, vairuotojas visada turi 쎊jungti P (stov썞jimo) pavar썀, iki galo u쏹traukti
stov썞jimo stabd쎊 ir i쏃jungti automobil쎊.
Jei nesilaikysite 쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧, automobilis gali netik썞tai ir
staiga pajud썞ti.
僅 Niekada nesiekite EV mygtuko ar kit쏧
valdikli쏧 ki쏃dami rank썀 per vair썀, kai
automobilis va쏹iuoja. Jei j쏦s쏧 ranka ar
pla쏃taka bus 쏃ioje pad썞tyje, galite
netekti automobilio kontrol썞s, sukelti
eismo 쎊vyk쎊 ir patirti rimt쏧 ar mirtin쏧
su쏹alojim쏧.

6
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Automobilio maitinimas

僅 Aplink vairuotojo s썞dyn썢 ned썞kite
joki쏧 judan썊i쏧 daikt쏧, nes va쏹iuojant
jie gali pajud썞ti, trukdyti vairuoti ir taip
tapti eismo 쎊vykio prie쏹astimi.
僅 Automobilis u쏹sives tik automobilyje
esant i쏃maniajam raktui. Niekada
neleiskite vaikams ar kitiems 쏹mon썞ms, nesusipa쏹inusiems su automobiliu, liesti EV mygtuko ar susijusi쏧
dali쏧. Paspaudus EV mygtuk썀 i쏃maniajam raktui esant automobilyje, jis
gali nety썊ia u쏹sivesti ir (arba) netik썞tai
pajud썞ti.

D쉳MESIO
僅 Avariniu atveju, kai automobilis pradeda jud썞ti, i쏃jungti automobil쎊 ir
nustatyti ACC re쏹im썀 galite ilgiau nei 2
sekundes palaik썢 nuspaust썀 EV mygtuk썀 arba per 3 sekundes pakartotinai
paspausdami j쎊 3 kartus. Jei automobilis vis dar juda, nor썞dami j쎊 u쏹vesti i쏃
naujo:
- Paspauskite EV mygtuk썀, kai automobilio greitis vir쏃ija ma쏹daug 5
km/h (3 mph).
僅 Jei automobilis i쏃sijungia va쏹iavimo
metu, nejunkite P (stov썞jimo) pavaros.
Jei leid쏹ia eismo ir kelio s썀lygos, galite
쎊jungti N (neutrali썀) pavar썀, kol automobilis vis dar juda. Nor썞dami i쏃
naujo u쏹vesti automobil쎊, paspauskite
EV mygtuk썀.
僅 Nespauskite EV mygtuko ilgiau nei 10
sekund쏹i쏧, nebent perdega stabd쏹i쏧
쏹ibint쏧 saugiklis.
僅 Automobil쎊 galite u쏹vesti ir esant
쎊jungtai N (neutraliai) pavarai, ta썊iau
saugumo sumetimais automobil쎊
u쏹veskite tik tada, kai yra 쎊jungta P
(stov썞jimo) pavara.

Automobilio vairavimas

PASTABA
僅 Jei EV mygtuk썀 ilg썀 laik썀 paliksite
pad썞tyje ACC arba ON, gali i쏃sikrauti
akumuliatorius.
僅 Spaud쏹iant EV mygtuk썀 nenuspaudus
stabd쏹i쏧 pedalo, automobilis neu쏹sives, o EV mygtuko pad썞tis pasikeis
tokia seka:
- OFF → ACC → ON → OFF arba
ACC
僅 Jei vairas netinkamai atsirakina, EV
mygtukas neveiks. Spauskite EV mygtuk썀 pasukdami vair썀 de쏃in썞n ir kair썞n, kad jis atsilaisvint쏧.
僅 Automobil쎊 galite i쏃jungti tik jam nejudant.
僅 Jei i쏃sikrov썢s akumuliatorius arba tinkamai neveikia i쏃manusis raktas,
automobil쎊 galite u쏹vesti paspaud썢 EV
mygtuk썀 i쏃maniuoju raktu. Paspaudus EV mygtuk썀 i쏃maniuoju raktu,
i쏃manusis raktas mygtuk썀 turi paliesti
tinkamu kampu.

Redukcin썞 pavara

Redukcin썞 pavara
Pavar쏧 perjungimas

OCV051003L

Veikimas
僅 Pasukite pavaros rinkikl쎊.
僅 Paspauskite P mygtuk썀 ir 쎊junkite P
(stov썞jimo) pavar썀.

Pavaros pad썞tis

6

OCV051104L

Kai EV mygtukas yra pad썞tyje ON, indikatorius prietais쏧 skydelyje rodo nustatyt썀 pavar썀.

Automatinis P (stov썞jimo) pavaros 쎊jungimas
OCV051002L

僅 Esant perdegusiam stabd쏹i쏧 쏹ibint쏧
saugikliui, automobilio negalima
u쏹vesti 쎊prastu b쏦du.
Pakeiskite saugikl쎊 nauju. Jei negalite
to padaryti, automobil쎊 galite u쏹vesti
10 sekund쏹i쏧 spausdami EV mygtuk썀,
kai jis yra nustatytas 쎊 ACC pad썞t쎊.
Automobilis gali u쏹sivesti nenuspaudus stabd쏹i쏧 pedalo. Ta썊iau saugumo
sumetimais visada stabd쏹i쏧 pedal썀
nuspauskite prie쏃 u쏹vesdami automobil쎊.

Veikimo s썀lygos
僅 Atidarius vairuotojo dureles esant
nustatytai R (atbulin썞s eigos), N (neutraliai), D (va쏹iavimo) pavarai, kai
automobilis yra 쎊jungtas.
僅 I쏃jungus automobil쎊 esant nustatytai R
(atbulin썞s eigos), N (neutraliai), D
(va쏹iavimo) pavarai.

Neveikimo s썀lygos
僅 Kai automobilis vir쏃ija tam tikr썀 greit쎊
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Automobilio vairavimas

Pavaros u쏹rakto sistema
Pavaros u쏹rakto sistema neleid쏹ia perjungti P (stov썞jimo) pavaros 쎊 N (neutrali썀) / R (atbulin썞s eigos) / D (va쏹iavimo)
pavar썀 arba N (neutralios) pavaros 쎊 R
(atbulin썞s eigos) / D (va쏹iavimo) pavar썀,
jei nenuspaud쏹iamas stabd쏹i쏧 pedalas.

슢SP쉳JIMAS
僅 Prie쏃 쎊jungdami pad썞t쎊 D (va쏹iavimas)
arba R (atbulin썞 eiga), VISADA patikrinkite, ar 쏃alia j쏦s쏧 automobilio n썞ra
쏹moni쏧, ypa썊 vaik쏧.
僅 Prie쏃 i쏃lipdami i쏃 automobilio, visada
쎊sitikinkite, kad nustatyta P (stov썞jimo)
pavara, tada u쏹traukite stov썞jimo
stabd쎊 ir nustatykite maitinimo mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 OFF. Jei nesilaikysite 쏃i쏧
atsargumo priemoni쏧, automobilis
gali netik썞tai ir staiga pajud썞ti.
僅 Perjung썢 pavar쏧 svirt쎊 쎊 pad썞t쎊 P (stov썞jimas), kai automobilis dar juda,
galite nesuvaldyti automobilio.
僅 Automobiliui sustojus, visada 쎊junkite
P (stov썞jimo) pavar썀, u쏹traukite stov썞jimo stabd쎊 ir i쏃junkite automobil쎊.
僅 Nenaudokite pad썞ties P (stov썞jimas)
vietoj stov썞jimo stabd쏹io.

D쉳MESIO
Prie쏃 쎊jungdami arba i쏃jungdami R (atbulin썞s eigos) pavar썀 kas kart썀 visi쏃kai
sustokite; galite sugadinti redukcin썢
pavar썀 jungdami R (atbulin썞s eigos)
pavar썀 automobiliui judant, i쏃skyrus
automobilio 쎊si쏦bavimo atvejus (쏹r.
"Automobilio 쎊si쏦bavimas" puslapyje 6194).
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Redukcin썞 pavara

PASTABA
僅 Kas kart썀 prie쏃 perjungdami pavar썀
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Negalima perjungti pavaros, kai prijungtas 쎊krovimo kabelis.

Automobilio vairavimas

Redukcin썞 pavara

LCD ekrano prane쏃imai
Prane쏃imas

Turinys

A: Ne쎊vykdytos pavar쏧 perjungimo s썀lygos. Suma쏹inkite
greit쎊, tada perjunkite
僅 Va쏹iavimo greitis per didelis pavarai perjungti.
僅 Kai pavara perjungiama esant 쎊jungtam naudingumo re쏹imui.
OCV051105L

A: Nor썞dami perjungti pavar썀, nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀
僅 Kai perjungiant pavar썀 nenuspaud쏹iamas stabd쏹i쏧 pedalas.

OCV051106L

A: P (stov썞jimo) pavaros 쎊jungimas sustojus
僅 Kai automobiliui va쏹iuojant 쎊jungiama P (stov썞jimo) pavara.

6

OCV051107L

A: Pavara jau pasirinkta
僅 Kai pasirinktos pavaros mygtukas paspaud쏹iamas dar kart썀.

OCV051108L

A: PARK malfunction. Engage parking brake when parking
vehicle“ (pavaros perjungimo 쎊 PARK (stov썞jimo) pad썞t쎊
sutrikimas; 쎊junkite stov썞jimo stabd쎊 statydami automobil쎊.)
僅 Kai kyla problem쏧 jungiant P (stov썞jimo) pavar썀.
OCV051109L
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Automobilio vairavimas

Prane쏃imas

Redukcin썞 pavara

Turinys

A: Patikrinkite P mygtuk썀
僅 Kai kyla problem쏧 naudojantis P mygtuku.

OCV051110L

A: Patikrinkite pavaros rinkikl쎊
僅 Kai kyla problem쏧 naudojantis pavar쏧 rinkikliu.

OCV051111L

A: U쏹strig썢s sukamasis perjungiklis
僅 Kai nuolat stringa sukamasis perjungiklis arba kyla problem쏧
naudojantis pavar쏧 rinkikliu.

OCV051112L

A: Nuspaustas perjungimo mygtukas
僅 Kai u쏹stringa perjungimo mygtukas.

OCV051228L
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Automobilio vairavimas

Regeneracinio stabdymo sistema
Regeneracinio stabdymo sistema leid쏹ia
쎊krauti akumuliatori쏧 spaud쏹iant stabd쏹i쏧 pedal썀, kad automobilis sustot쏧.

Regeneracinio stabdymo sistemos reguliavimas perjungimo
svirtele

Regeneracinio stabdymo sistema

僅 Automobilio greitis ma쏹inamas spaud쏹iant stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Veikia pastovaus grei썊io palaikymo
sistema arba i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema
僅 Regeneracinio stabdymo sistema 쎊jungiama esant 100 % 쎊krovos lygiui.
僅 Automobilis veikia SNOW (sniego)
re쏹imu.
僅 Prikabinta priekaba.

Regeneracinio stabdymo sistemos veikimas pagal VA쌰IAVIMO
RE쌰IM쉉

OCV051004L_2

僅 Pradinis regeneracinio stabdymo
lygio nustatymas skirsis priklausomai
nuo pasirinkto va쏹iavimo re쏹imo.
僅 Kai automobilis 쎊jungiamas nuo 0, v썞l
쎊sijungia 1 nuostata.
僅 Daugiau informacijos 쏹r. "Integruota
va쏹iavimo re쏹imo kontrol썞s sistema"
puslapyje 6-32.
Va쏹iavimo re쏹imas

OCV041133L

Veikimas
僅 Nor썞dami padidinti regeneracinio
stabdymo ir l썞t썞jimo intensyvum썀,
patraukite kairi썀j썀 perjungimo svirtel썢 (
).
僅 Nor썞dami suma쏹inti regeneracinio
stabdymo ir l썞t썞jimo intensyvum썀,
patraukite de쏃ini썀j썀 perjungimo svirtel썢 (
).

Neveikimo s썀lygos
僅 Kairioji (
) ir de쏃inioji (
) svirtel썞s
patraukiamos vienu metu.

Pradinis nustatymas

SNOW

0–1

ECO

0–3

NORMAL

0–3

SPORT

0–3

Valdymas vienu pedalu
Vairuotojas gali sustabdyti automobil쎊
patraukdamas ir palaikydamas svirtin쎊
perjungikl쎊 kair썞je vairara썊io pus썞je.

Veikimas
僅 Ried썞jimo metu patraukite ir palaikykite kairi썀j썀 (
) perjungimo svirtel썢.
僅 Kai automobilio greitis vir쏃ija 3 km/h
(1 mph), atleidus perjungimo svirtel썢
쎊jungiamas anks썊iau nustatytas regeneracinio stabdymo lygis.
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Automobilio vairavimas

僅 Kai automobilis va쏹iuoja ma쏹esniu nei
3 km/h (1 mph) grei썊iu, atleidus perjungimo svirtel썢 kontroliuojamas
automobilio stabdymas.
僅 Kai veikia valdymo vienu pedalu funkcija, vairuotojas gali kontroliuoti automobilio stabdymo pad썞t쎊
akceleratoriaus pedalu.

Veikimo s썀lygos
僅 Vairuotojo durys u쏹darytos.
僅 EPB automati쏃kai 쎊sijungia tokiais
atvejais:
- Atidarytos vairuotojo duris
- Esant neprisegtam saugos dir쏹ui
- Atidarytas variklio dangtis
- Atidarytos baga쏹in썞s durel썞s.
- Po automobilio sustojimo pra썞jo
daugiau nei ma쏹daug 5 min.
- D썞l kit쏧 sistem쏧

씮i-Pedal“
씮i-Pedal“ sistema valdoma akceleratoriaus pedalu. Ji u쏹tikrina automobilio
grei썊io kontrol썢 be rankinio perjungimo
svirtel썞s valdymo.

Veikimas
僅 Patraukite kairi썀j썀 (
) perjungimo
svirtel썢 iki 3 regeneracinio stabdymo
sistemos lygio.
僅 Dar kart썀 patraukite kairi썀j썀 perjungimo svirtel썢, kai pasiekiamas 3 regeneracinio stabdymo sistemos lygis.
僅 Prietais쏧 skydelyje patikrinkite 씮iPedal“ indikatoriaus 쏹enkl썀 i-Pedal.
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Regeneracinio stabdymo sistema

슢SP쉳JIMAS
僅 Stabdydami automobil쎊 nepasikliaukite vien valdymo vienu pedalu funkcija. Sustabdyti automobil쎊 gali b쏦ti
ne쎊manoma d썞l automobilio ir kelio
s썀lyg쏧. Visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊
eismo s썀lygas prie쏃 automobil쎊 ir, jei
reikia, stabdykite.
僅 Venkite staigiai didinti regeneracinio
stabdymo lyg쎊 va쏹iuodami slid쏹iu keliu
(pavyzd쏹iui, snieguota ar apled썞jusia
danga), nes gali prad썞ti slysti padangos ir 쎊 쏃on썀 krypti automobilis. D썞l
automobilio valdymo j썞gos praradimo gali susidaryti pavojinga situacija.

D쉳MESIO
Sustabd썢 arba pastat썢 automobil쎊 ant
sta썊ios 쎊kaln썞s naudodamiesi 씮i-Pedal“
funkcija, b쏦tinai nuspauskite stabd쏹i쏧
pedal썀.

Automobilio vairavimas

I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos
I쏃manioji regeneracin썞 sistema automati쏃kai kontroliuoja regeneracin쎊 stabdym썀 pagal kelio nuolyd쎊 ir prie쏃ais
judan썊ios transporto priemon썞s va쏹iavimo s썀lygas.
Sistema suma쏹ina nereikaling썀 stabd쏹i쏧
ir akceleratoriaus pedalo naudojim썀,
pagerina elektros naudojimo efektyvum썀 ir padeda vairuotojui.

I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos

僅 Kei썊iasi kelio nuolydis.
僅 Suma쏹썞ja arba padid썞ja atstumas iki
prie쏃 jus va쏹iuojan썊io automobilio.
僅 Suma쏹썞ja arba padid썞ja prie쏃 jus
va쏹iuojan썊io automobilio greitis.

Aptikimo jutiklis
Priekinis radiolokatorius

I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos valdymas
OCV051005L

OCV041134L

Veikimas
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemoje
pasirinkite Settings → ECO Vehicle
→ Smart Recuperation → Faster
deceleration/Normal deceleration/
Slow deceleration (Nuostatos → ECO
automobilis → I쏃manioji rekuperacijos
sistema → Greitesnis l썞t썞jimas / normalus l썞t썞jimas / l썞tas l썞t썞jimas)
僅 Patraukite ir ilgiau nei ma쏹daug 1
sekund썢 palaikykite de쏃ini썀j썀 (
)
perjungimo svirtel썢.
僅 Prietais쏧 skydelyje pasirodys 쏹enklas
AUTO.
僅 Regeneracinio stabdymo lygis gali
b쏦ti reguliuojamas pagal vairuotojo
stabdymo stili쏧.

Visada 쎊sitikinkite, kad radaro jutiklio
dangtis yra 쏃varus, t. y. ant jo n썞ra
purvo, sniego ir ne쏃varum쏧.
Ant objektyvo patek썢s purvas, sniegas
ar pa쏃alin썞s med쏹iagos gali neigiamai
paveikti jutiklio veikim썀. Tokiu atveju sistema gali b쏦ti laikinai sustabdyta ir tinkamai neveikti.

Laikinasis i쏃maniosios regeneracin썞s sistemos i쏃jungimas
Veikimas
僅 Kai pavar쏧 perjungimo svirtis yra
pad썞tyje N (neutrali), R (atbulin썞 eiga)
arba P (stov썞jimas).
僅 Veikia pastovaus grei썊io palaikymo
sistema arba i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema
僅 Veikia ESC (elektronin썞 stabilumo
kontrol썞s sistema) arba ABS.

Veikimo s썀lygos
僅 Kai automobilis va쏹iuoja didesniu nei
ma쏹daug 10 km/h (6 mph) grei썊iu
6
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Automobilio vairavimas

I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos

僅 Patraukite perjungimo svirtel썢, kai yra
쎊jungta i쏃manioji regeneracin썞 sistema. I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos veikimo lygis bus
reguliuojamas vir쏃 nustatyto lygio.

tais쏧 skydelyje matomas u쏹ra쏃as AUTO
dingsta ir pasirodo regeneracinio stabdymo lygis. Patikrinkite, ar ant priekinio
radaro n썞ra pa쏃alini쏧 med쏹iag쏧. Pa쏃alinkite purv썀, snieg썀 ar pa쏃alines med쏹iagas, kurios gali trikdyti radiolikatoriaus
jutikli쏧 veikim썀. Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia, patikrinkite automobil쎊 profesionaliame servise. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos 쎊jungimas i쏃 naujo

I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos apribojimai

Veikimas

Va쏹iavimas vingiuotu keliu

Numatytojo i쏃maniosios regeneracin썞s sistemos lygio nustatymas
Veikimas

僅 V썞l patraukite ir ilgiau nei ma쏹daug 1
sekund썢 palaikykite de쏃ini썀j썀 perjungimo svirtel썢.

I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos i쏃jungimas
OCV051006L

Veikimas
僅 Patraukite ir ilgiau nei ma쏹daug 1
sekund썢 palaikykite de쏃ini썀j썀 perjungimo svirtel썢.

I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos triktys ir apribojimai
I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos triktys

Atliekant pos쏦k쎊, sistema gali neaptikti
transporto priemon썞s j쏦s쏧 eismo juostoje, tod썞l regeneracinio stabdymo lygis
automati쏃kai suma쏹썞s, sudarydamas
쎊sp쏦d쎊, kad automobilis didina greit쎊.
Be to, jei sistema staiga atpa쏹ins prie쏃ais
va쏹iuojan썊i썀 transporto priemon썢, regeneracinio stabdymo lygis automati쏃kai
padid썞s, tod썞l pajusite, kad automobilis
ma쏹ina greit쎊.
Tokiais atvejais turite i쏃laikyti saug쏧 atstum썀 ir, jei reikia, nuspaud썢 stabd쏹i쏧
pedal썀 suma쏹inkite va쏹iavimo greit쎊, kad
i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.

OCV051114L

A: Patikrinkite i쏃mani썀j썀 regeneracin썢
sistem썀
Prane쏃imas pasirodo, kai sistema tinkamai neveikia. Sistema i쏃jungiama, prie-
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Va쏹iuojant vingiuotu keliu, i쏃manioji
regeneracin썞 sistema gali atpa쏹inti
transporto priemon썢 gretimoje juostoje.
Tokiu atveju sistema padidina stabdymo
lyg쎊 ir sul썞tina automobil쎊.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir
va쏹iavimo s썀lygas. Jei reikia, nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir suma쏹inkite
va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytum썞te
saug쏧 atstum썀. Be to, prireikus galite
nuspausti akceleratoriaus pedal썀, kad
sistema be reikalo nema쏹int쏧 automobilio grei썊io.
Visada patikrinkite eismo s썀lygas aplink
transporto priemon썢.

Va쏹iavimas 쏃laitu

I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos

Persirikiuojant

OCV051009L

Kai priekyje va쏹iuojantis automobilis
persirikiuoja 쎊 j쏦s쏧 eismo juost썀, i쏃manioji regeneracin썞 sistema gali i쏃 karto jo
neaptikti, ypa썊 jei jis persirikiuojama staigiai. Tokiu atveju turite i쏃laikyti saug쏧
stabdymo atstum썀 ir, jei reikia, nuspausti
stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma쏹intum썞te
va쏹iavimo greit쎊 ir i쏃laikytum썞te saug쏧
atstum썀.

Transporto priemon썞s atpa쏹inimas
6
OCV051008L

Va쏹iuojant 쎊 kaln썀 arba pakaln썢, sistema
gali neaptikti transporto priemon썞s j쏦s쏧
eismo juostoje, tod썞l regeneracinio stabdymo lygis automati쏃kai suma쏹썞s sudarydamas 쎊sp쏦d쎊, kad automobilis didina
greit쎊.
Be to, jei sistema staiga atpa쏹ins prie쏃ais
va쏹iuojan썊i썀 transporto priemon썢, regeneracinio stabdymo lygis automati쏃kai
padid썞s, tod썞l pajusite, kad automobilis
ma쏹ina greit쎊.
Tokiais atvejais turite i쏃laikyti saug쏧 atstum썀 ir, jei reikia, nuspaud썢 stabd쏹i쏧
pedal썀 suma쏹inkite va쏹iavimo greit쎊, kad
i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.

OCV051010L

Jutiklis gali neatpa쏹inti kai kuri쏧 j쏦s쏧
eismo juosta va쏹iuojan썊i쏧 transporto
priemoni쏧:
僅 Siaur쏧 transporto priemoni쏧, toki쏧
kaip motociklai ar dvira썊iai
僅 Transporto priemoni쏧, krypstan썊i쏧 쎊
vien썀 pus썢
僅 L썞tai va쏹iuojan썊i쏧 transporto priemoni쏧 arba staigiai l썞t썞jan썊i쏧 transporto
priemoni쏧
僅 Sustojusi쏧 transporto priemoni쏧
(transporto priemonei pajud썞jus, sistema gali neaptikti sustojusios transporto priemon썞s.)
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僅 Transporto priemoni쏧 su ma쏹u galu,
toki쏧 kaip priekabos be krovinio
Jutiklis negali tinkamai atpa쏹inti priekyje
va쏹iuojan썊io automobilio toliau nurodytomis s썀lygomis:
僅 Automobilio priekis pakil썢s 쎊 vir쏃쏧 d썞l
perkrovos baga쏹in썞je
僅 Sukamas vairas
僅 Va쏹iuojama vienu eismo juostos
pakra쏃썊iu
僅 Va쏹iuojama siauromis eismo juostomis arba pos쏦kiuose
Jei reikia, nuspauskite stabd쏹i쏧 arba
akceleratoriaus pedal썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Kai automobilio greitis nesiekia 10
km/h (6 mph), i쏃manioji regeneracin썞
sistema i쏃jungiama. Automobilio greit쎊
turite reguliuoti nuspausdami akceleratoriaus ar stabd쏹i쏧 pedal썀 pagal
kelio ir va쏹iavimo s썀lygas.
僅 I쏃manioji regeneracin썞 sistema naudojasi automobilyje 쎊rengta priekinio
vaizdo kamera. Esant pa쏃alin썞ms
med쏹iagoms ant priekinio vaizdo
kameros, gali sutrikti i쏃maniosios
rekuperacijos sistemos veikimas. Pasir쏦pinkite, kad b쏦t쏧 쏃vari vaizdo
kamera.
僅 Kai prietais쏧 skydelyje 쏃vie썊ia pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo
sistemos (FCA) 쎊sp썞jamoji lemput썞,
i쏃manioji regeneracin썞 sistema neveikia. Automobilio greit쎊 turite reguliuoti
nuspausdami akceleratoriaus ar stabd쏹i쏧 pedal썀 pagal kelio ir va쏹iavimo
s썀lygas.
僅 I쏃manioji regeneracin썞 sistema, kuri
automati쏃kai kontroliuoja regeneracinio stabdymo lyg쎊 va쏹iuojant, yra tik
papildoma sistema, padedanti vairuotojui patogiau vairuoti. Stabdydami
6
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automobil쎊 nepasikliaukite vien 쏃ios
sistemos veikimu. 싩i sistema negali
visais atvejais visi쏃kai sustabdyti automobilio ir pad썞ti i쏃vengti vis쏧 susid쏦rim쏧. Stabd쏹i쏧 valdiklis gali b쏦ti
nepakankamas, atsi쏹velgiant 쎊 priekyje va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s greit쎊, o priekyje va쏹iuojan썊iai
transporto priemonei staiga sustojus,
transporto priemon썞 staiga sustoja ir
yra staigus nuolydis. Va쏹iuodami
visada b쏦kite d썞mesingi, kad i쏃vengtum썞te nenumatyt쏧 situacij쏧.
僅 Kai automati쏃kai i쏃jungiama i쏃manioji
regeneracin썞 sistema, patys nustatykite automobilio greit쎊 pagal kelio ir
va쏹iavimo s썀lygas, nuspausdami
akceleratoriaus ar stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Naudodamiesi i쏃mani썀ja regeneracine
sistema, imkit썞s toki쏧 atsargumo priemoni쏧:
- Jei b쏦tina stabdyti avariniu atveju,
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀.
- Laikykit썞s saugaus atstumo pagal
eismo s썀lygas ir automobilio greit쎊.
Jei va쏹iuojant dideliu grei썊iu atstumas iki kito automobilio yra per
ma쏹as, gali 쎊vykti sunki avarija.
- Visada i쏃laikykite pakankam썀 stabdymo keli썀 ir, jei reikia, ma쏹inkite
automobilio greit쎊 spausdami stabd쏹i쏧 pedal썀.
- I쏃manioji regeneracin썞 sistema,
naudodamasi radiolokatoriumi, fiksuoja ir stebi priekyje va쏹iuojan썊i썀
transporto priemon썢. Ji neaptinka
art썞jan썊i쏧 transporto priemoni쏧,
p썞s썊i쏧j쏧, dvira썊i쏧, motocikl쏧 ar
ma쏹esni쏧 objekt쏧 su ratukais, pvz.,
lagamin쏧, pirkini쏧 ve쏹im썞li쏧 ar vaiki쏃k쏧 ve쏹im썞li쏧.
- Da쏹nai persirikiuojantys priekyje
va쏹iuojantys automobiliai gali sul썞-

Automobilio vairavimas

tinti sistemos reakcij썀 arba sistema
gali sureaguoti 쎊 gretima eismo
juosta va쏹iuojant쎊 automobil쎊.
Visada va쏹iuokite atsargiai, kad
i쏃vengtum썞te nenumatyt쏧 situacij쏧.
- I쏃manioji regeneracin썞 sistema gali
neatpa쏹inti sud썞ting쏧 va쏹iavimo
situacij쏧, tod썞l visada steb썞kite
va쏹iavimo s썀lygas ir kontroliuokite
savo automobilio greit쎊.

I쏃maniosios regeneracin썞s sistemos

originalias 씮Kia“ dalis. Neda쏹ykite jutiklio dangtelio.

PASTABA
I쏃manioji regeneracin썞 sistema gali laikinai neveikti:
僅 Elektrini쏧 prietais쏧 trikd쏹i쏧
僅 Pakabos modifikavimo
僅 Padang쏧 nudilimo ar sl썞gio skirtum쏧
僅 Sumontuot쏧 skirting쏧 tip쏧 padang쏧

D쉳MESIO
僅 Prie radiolokatoriaus jutiklio netvirtinkite numerio r썞melio ar pa쏃alini쏧
daikt쏧, toki쏧 kaip buferio lipdukas ar
apsaugos. Tai gali neigiamai paveikti
radiolokatoriaus veikim썀.
僅 Radiolokatoriaus jutiklis ir objektyvo
dangtelis visada turi b쏦ti 쏃var쏦s.
僅 Automobiliui plauti naudokite tik
mink쏃t썀 쏃luost썢. Nenukreipkite auk쏃to
sl썞gio vandens srov썞s tiesiai 쎊 jutikl쎊 ar
jutiklio dangtel쎊.
僅 Pernelyg nespauskite radiolokatoriaus
jutiklio ar jo dangtelio. Jei per j썞g썀 i쏃
vietos i쏃judinsite jutikl쎊, i쏃manioji regeneracin썞 sistema gali tinkamai
neveikti. Tokiu atveju 쎊sp썞jamasis prane쏃imas gali b쏦ti nerodomas. Patikrinkite automobil쎊 profesionaliame
servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Jei pa쏹eistas priekinio buferio plotas
쏃alia radiolokatoriaus jutiklio, i쏃manioji
regeneracin썞 sistema gali tinkamai
neveikti. Patikrinkite automobil쎊 profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Remontuodami ar keisdami sugadint썀
jutikl쎊 arba jo dangtel쎊, naudokite tik
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Stabd쏹i쏧 sistema

Stabd쏹i쏧 sistema

Stabd쏹i쏧 disk쏧 valymas

Stabd쏹i쏧 gedimo atveju

Jei par쏦dij썢s stabd쏹i쏧 disko pavir쏃ius
arba gird썞ti cypimo garsas, pasirinkite 0
regeneracin썞s stabd쏹i쏧 sistemos lyg쎊.
Regeneracin썞 stabd쏹i쏧 sistema laikinai
i쏃jungiama, kad b쏦t쏧 i쏃valyti stabd쏹i쏧
diskai.

Veikimas
僅 Sustabdykite avariniu b쏦du naudodami stov썞jimo stabd쎊.

Veikimo s썀lygos
僅 Suged썢 stabd쏹iai

Stabd쏹iai su stiprintuvu
Veikimas
僅 Stipriau paspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀.

Veikimo s썀lygos
僅 Automobilis u쏹geso

Stabd쏹io naudojimas vietoj
akceleratoriaus
Veikimas
僅 Tolygiai ir tvirtai spauskite stabd쏹i쏧
pedal썀.
僅 Saugiai sustabdykite automobil쎊.
僅 슢junkite P pavar썀. I쏃junkite automobil쎊
ir 쎊junkite stov썞jimo stabd쎊.
僅 Patikrinkite, ar n썞ra kli쏦썊i쏧 naudotis
grei썊io pedalu.

Veikimo s썀lygos
僅 U쏹strig썢s akceleratoriaus pedalas

Diskini쏧 stabd쏹i쏧 nusid썞v썞jimo
indikatorius
Kai nusid썞vi stabd쏹i쏧 trinkel썞s, girdisi
priekini쏧 arba galini쏧 stabd쏹i쏧 cypimo
garsas. Stabd쏹i쏧 trinkeles visada keiskite
komplektais kaip priekin썞s arba galin썞s
a쏃ies rinkinius.
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슢SP쉳JIMAS
僅 Venkite jungti stov썞jimo stabd쎊 automobiliui judant, nebent avarin썞je situacijoje. Naudodami stov썞jimo stabd쎊
automobiliui va쏹iuojant normaliu grei썊iu, galite staiga netekti automobilio
kontrol썞s. Jei nor썞dami sustabdyti
automobil쎊 privalote naudoti rankin쎊
stabd쎊, elkit썞s labai atsargiai.
僅 Va쏹iuodami ilga ar sta썊ia 쎊kalne venkite nuolatinio stabdymo. Nuolat
spaud쏹iami stabd쏹iai perkaista ir gali
laikinai suma쏹썞ti stabdymo efektyvumas.
僅 Neignoruokite stabd쏹i쏧 cypimo gars쏧.
Jeigu ignoruosite 쏃iuos girdimus garsus, j쏦s쏧 stabd쏹iai palaipsniui neteks
eksploatacini쏧 savybi쏧, d썞l to gali kilti
rimta avarija.

D쉳MESIO
僅 Nevairuokite laikydami koj썀 ant stabd쏹i쏧 pedalo. Stabd쏹iai gali per daug
쎊kaisti, be reikalo dils stabd쏹i쏧 kalad썞l썞s.
僅 Neva쏹in썞kite nusid썞v썞jusiomis stabd쏹i쏧 trinkel썞mis. Jei j쏧 nekeisite, galite
pa쏹eisti stabd쏹i쏧 sistem썀, d썞l to prireiks brangaus stabd쏹i쏧 remonto.

PASTABA
僅 Nebespauskite stabd쏹i쏧 pedalo, kai
yra i쏃jungtas READY (parengties)

Automobilio vairavimas

僅
僅

僅

僅

僅

indikatorius. Akumuliatorius gali b쏦ti
i쏃sikrov썢s.
Stabdant atsirad썢s triuk쏃mas ir vibracija yra normalus rei쏃kinys.
Stabd쏹iams veikiant 쎊prastai elektrinio
stabd쏹i쏧 siurblio triuk쏃mas ir variklio
vibracija gali laikinai atsirasti toliau
nurodytais atvejais.
- Staiga nuspaudus pedal썀.
- Pakartotinai da쏹nai spaudant
pedal썀.
- Kai stabdant 쎊sijungia ABS sistema.
Jei nieko neradote ir problema i쏃liko,
j쏦s쏧 automobilis turi b쏦ti nuvilktas 쎊
profesionalias dirbtuves ir ap쏹i쏦r썞tas.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
Stabd쏹i쏧 dulk썞s gali kauptis ant rat쏧
net 쎊prastomis va쏹iavimo s썀lygomis.
Nedidelis dulki쏧, kurios prisideda prie
stabd쏹i쏧 keliamo garso, kiekis yra
nei쏃vengiamas, nes stabd쏹iai d썞visi.
Va쏹iavimo efektyvumas gali suma쏹썞ti
d썞l i쏃jungtos regeneracin썞s sistemos.

Stov썞jimo stabdys
Patikrinkite, ar 쏃vie썊ia stabd쏹i쏧 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ), kai automobilis veikia
START arba ON re쏹imu. Prie쏃 va쏹iuodami 쎊sitikinkite, kad atleistas stov썞jimo
stabdys ir nedega 쎊sp썞jamoji stabd쏹i쏧
lemput썞 ( ).

슢SP쉳JIMAS
僅 Nor썞dami suma쏹inti SUNKAUS ar net
MIRTINO SU쌰ALOJIMO pavoj쏧, nejunkite stov썞jimo stabd쏹io automobiliui
judant, nebent avarin썞je situacijoje.
Galite sugadinti stabd쏹i쏧 sistem썀 ir
sukelti avarij썀.

Stabd쏹i쏧 sistema

僅 Kai i쏃lipate i쏃 automobilio arba j쎊 statote, visada visi쏃kai sustokite ir neatleiskite kojos nuo stabd쏹i쏧 pedalo.
슢junkite P (stov썞jimo) pavar썀 bei stov썞jimo stabd쎊 ir nustatykite EV mygtuk썀 쎊 OFF pad썞t쎊. Transporto
priemon썞s su iki galo ne쎊jungtu stov썞jimo stabd쏹iu gali nety썊ia pajud썞ti ir
su쏹aloti jus ar kitus 쏹mones.
僅 NIEKADA neleiskite 쏹mon썞ms, nepa쏹쎊stantiems automobilio, liesti stov썞jimo stabd쏹io. Nety썊ia atleidus
stov썞jimo stabd쎊, galima sunkiai su쏹aloti 쏹mones.
僅 Stov썞jimo stabd쎊 atleiskite tik atsis썞d썢
쎊 automobil쎊 ir koja tvirtai nuspaud썢
stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Niekada neleiskite keleiviams liesti
stov썞jimo stabd쏹io. Nety썊ia atleidus
stov썞jimo stabd쎊, galima sunkiai su쏹aloti 쏹mones.

PASTABA

6

僅 Nespauskite akceleratoriaus pedalo,
kai 쎊jungtas stov썞jimo stabdys. Jei
nuspausite akceleratoriaus pedal썀
쎊jung썢 stov썞jimo stabd쎊, pasigirs 쎊sp썞jimas. Galite apgadinti stov썞jimo
stabd쎊.
僅 Va쏹iuojant su 쎊jungtu stov썞jimo stabd쏹iu galima perkaitinti stabdymo sistem썀 ir anks썊iau laiko sud썞v썞ti ar
sugadinti stabd쏹i쏧 dalis. Prie쏃 va쏹iuodami 쎊sitikinkite, kad i쏃jungtas stov썞jimo stabdys ir nedega stabd쏹i쏧
쎊sp썞jamoji lemput썞.
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Elektroninis stov썞jimo stabdys
EPB
EPB 쎊jungimas rankiniu b쏦du

Stabd쏹i쏧 sistema

僅 슢jungiant ar atleid쏹iant EPB, gali gird썞tis spragtel썞jimas ar elektrini쏧 stabd쏹i쏧 zyzimas. Tai normalu ir rei쏃kia,
kad EPB veikia tinkamai.

Automatinis EPB 쎊jungimas
Veikimo s썀lygos
OCV051011L

Veikimas
僅 Nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, patraukite EPB jungikl쎊 auk쏃tyn ir 쎊junkite
stov썞jimo stabd쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nelaim썞s ar su쏹alojimo rizika d썞l
automobilyje palikt쏧 nepri쏹i쏦rim쏧
vaik쏧. Automobilyje vieni palikti vaikai
gali atlikti, pavyzd쏹iui, tokius veiksmus, d썞l kuri쏧 automobilis pajud썞s:
- Atleisti stov썞jimo stabd쎊.
- Pavaros perjungimas i쏃 P (stov썞jimo) pad썞ties.
- Automobilio u쏹vedimas. Be to, jie
gali imti naudotis automobilio
쎊ranga.
僅 Nepalikite automobilyje vaik쏧 ir
gyv쏦n쏧 be prie쏹i쏦ros.
僅 I쏃lipdami i쏃 automobilio visada su
savimi tur썞kite i쏃man쏧j쎊 rakt썀 ir automobil쎊 u쏹rakinkite.

PASTABA
僅 Jei ant auk쏃tos 쎊kaln썞s ar tempiant
priekab썀 automobilis nesustoja, imkit썞s toki쏧 priemoni쏧:
- Naudokit썞s EPB.
- EPB svirtel썢 traukite ilgiau nei 3
sekundes.

6

24

僅 슢kaln썞je 쎊jungiama P (stov썞jimo)
pavara
僅 I쏃jungtas automobilis ir 쎊jungta AUTO
HOLD funkcija
僅 Kai automobilis 쏃iek tiek pajuda esant
nustatytai P pavarai
僅 D썞l kit쏧 sistem쏧
僅 Veikia toliau nurodytomis s썀lygomis,
kai yra 쎊jungtas automatinis stov썞jimo
stabdys:
- Atidarytos vairuotojo duris
- Atidarytas variklio dangtis
- Atidarytos baga쏹in썞s durel썞s.
- Automobilis ilgiau nei ma쏹daug 10
minu썊i쏧 stovi sta썊ioje 쎊kaln썞je
- D썞l kit쏧 sistem쏧

PASTABA
Kai automobiliuose su elektroniniu stov썞jimo stabd쏹iu (EPB) va쏹iuojant naudojama AUTO HOLD funkcija, nusta썊ius EV
mygtuk썀 쎊 OFF pad썞t쎊, automati쏃kai 쎊sijungia EPB. Tod썞l prie쏃 i쏃jungiant EV
mygtuk썀, reik썞t쏧 i쏃jungti AUTO HOLD
funkcij썀.

EPB i쏃jungimas rankiniu b쏦du
Veikimas
僅 Nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀. 슢sitikinkite, kad nustatyta P pavara, ir
paspauskite EPB jungikl쎊 쏹emyn, kad
atlaisvintum썞te stov썞jimo stabd쎊.

Automobilio vairavimas

Automatinis EPB i쏃jungimas
Veikimas
僅 슢junkite automobil쎊.
僅 Prisisekite vairuotojo saugos dir쏹u.
僅 U쏹darykite vairuotojo duris, variklio ir
baga쏹in썞s dang썊ius.
僅 Esant 쎊jungtam automobiliui,
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir 쎊junkite
R arba D pavar썀.
僅 Paspauskite akceleratoriaus pedal썀,
kai 쎊jungta R (atbulin썞s eigos), D
(va쏹iavimo) pavara arba rankinis re쏹imas.

D쉳MESIO
Nevairuokite automobilio 쎊jung썢 EPB.
Stabd쏹i쏧 trinkel썞s ir stabd쏹i쏧 rotorius
labiau d썞v썞sis.

PASTABA
僅 Vidurini쏧 Ryt쏧 regionui EPB sistema
tiekiama nepriklausomai nuo saugos
dir쏹쏧 tvirtinimo.
僅 Nesilaikykite 쏃i쏧 nurodym쏧, kai
va쏹iuojate lygiu pavir쏃iumi. Automobilis gali netik썞tai pajud썞ti 쎊 priek쎊:
- Va쏹iuodami nuo kalno arba atbuline eiga, saugumo sumetimais
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir
atleiskite elektronin쎊 stov썞jimo
stabd쎊 EPB jungikliu rankiniu b쏦du.
- D썞l saugumo elektronin쎊 stov썞jimo
stabd쎊 galite 쎊jungti net jei automobilis yra i쏃jungtas, ta썊iau tada jo
negal썞site atlaisvinti.
僅 Jei stov썞jimo stabd쏹io 쎊sp썞jamoji lemput썞 tebedega net atleidus EPB, sistema turi b쏦ti patikrinta
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ reko-
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menduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

EPB 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
Veikimo s썀lygos
僅 M썞ginant pajud썞ti i쏃 vietos paspaudus akceleratoriaus pedal썀, kai 쎊jungtas EPB
僅 Kai neprisegtas vairuotojo saugos dir쏹as, atidarytas automobilio variklio
gaubtas, atviros vairuotojo durys arba
baga쏹in썞s durel썞s
僅 Sutrikus automobilio veikimui
僅 Funkcija AUTO HOLD tinkamai nepersijungia 쎊 EPB
僅 슢jungiamas EPB, kai d썞l elektronin썞s
stabilumo kontrol썞s (ESC) sistemos
signalo yra 쎊jungta AUTO HOLD funkcija

EPB trikties indikatorius

6
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Jei EPB trikties indikatorius neu쏹g썢sta,
u쏹sidega va쏹iuojant arba neu쏹sidega
쎊jungus automobil쎊, vadinasi, gali b쏦ti
sutrik썢s EPB veikimas.
J쏦s쏧 automobilis turi b쏦ti kuo skubiau
patikrintas profesionaliame servise. Kia
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

PASTABA
僅 Jei EPB jungiklis neveikia normaliai,
gali 쎊sijungti EPB 쎊sp썞jamoji lemput썞.
I쏃junkite automobil쎊 ir po keli쏧 minu썊i쏧
j쎊 v썞l 쎊junkite. 슢sp썞jamoji lemput썞 i쏃si6
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jungs, ir EPB jungiklis veiks normaliai.
Jei EPB 쎊sp썞jamoji lemput썞 tebedega,
sistema turi b쏦ti patikrinta profesionaliose dirbtuv썞se. Kia rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je
/ partnerio servise.
僅 Jei stov썞jimo stabd쏹io 쎊sp썞jamoji lemput썞 neu쏹sidega arba mirksi net
pak썞lus EPB jungikl쎊, EPB yra ne쎊jungtas.
僅 Jei 쏹yb썊ioja stabd쏹i쏧 쎊sp썞jamoji lemput썞, kai dega EPB 쎊sp썞jamoji lemput썞, paspauskite ir pakelkite EPB
jungikl쎊. Dar kart썀 쎊spauskite jungikl쎊 쎊
jo originali썀 pad썞t쎊 ir v썞l pakelkite. Jei
EPB 쎊sp썞jamoji lemput썞 nei쏃sijungia,
sistema turi b쏦ti patikrinta profesionaliose dirbtuv썞se. Kia rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je
/ partnerio servise.

Avarinis stabdymas EPB jungikliu
Veikimas
僅 Pakelkite ir palaikykite pakelt썀 EPB
jungikl쎊, kad 쎊jungtum썞te avarin쎊 stabdym썀.

슢SP쉳JIMAS
Nejunkite elektroninio stov썞jimo stabd쏹io EPB automobiliui judant, nebent
susidaryt쏧 avarin썞 situacija. Naudodami
EPB automobiliui va쏹iuojant normaliu
grei썊iu, galite staiga netekti automobilio
kontrol썞s. Jei nor썞dami sustabdyti automobil쎊 privalote naudoti EPB, elkit썞s
labai atsargiai.

PASTABA
Avarinio stabdymo EPB metu u쏹sidega
stov썞jimo stabd쏹io 쎊sp썞jamoji lemput썞,
rodanti, kad sistema veikia.

6
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Kai EPB tinkamai nei쏃sijungia
Veikimas
僅 U쏹kelkite automobil쎊 ant vilkiko platformos.
僅 Nugabenkite automobil쎊 쎊 profesional쏧
servis썀, kad b쏦t쏧 patikrinta sistema.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
Nejunkite elektroninio stov썞jimo stabd쏹io EPB automobiliui judant, nebent
susidaryt쏧 avarin썞 situacija. Naudodami
EPB automobiliui va쏹iuojant normaliu
grei썊iu, galite staiga netekti automobilio
kontrol썞s. Jei nor썞dami sustabdyti automobil쎊 privalote naudoti EPB, elkit썞s
labai atsargiai.

PASTABA
Avarinio stabdymo EPB metu u쏹sidega
stov썞jimo stabd쏹io 쎊sp썞jamoji lemput썞,
rodanti, kad sistema veikia.

Automatinis stov썞jimo stabdys
AUTO HOLD funkcija padeda i쏃laikyti
automobil쎊 vietoje nenuspaudus stabd쏹i쏧 pedalo.

AUTO HOLD funkcijos 쎊jungimas

OCV051012L_2
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Veikimas
僅 Paspauskite AUTO HOLD mygtuk썀.
슢si쏹iebs baltas AUTO HOLD indikatorius.
僅 Kai automobilis sustabdomas, AUTO
HOLD indikatoriaus spalva pasikei썊ia
i쏃 baltos 쎊 쏹ali썀.
僅 Paspaudus akceleratoriaus pedal썀
esant 쎊jungtai D (va쏹iavimo), R (atbulin썞s eigos) pavarai ar rankiniam re쏹imui, AUTO HOLD funkcija i쏃sijungia
automati쏃kai. AUTO HOLD indikatoriaus spalva pasikeis i쏃 쏹alios 쎊 balt썀.
僅 Nor썞dami i쏃jungti AUTO HOLD funkcij썀, nuspaud썢 stabd쏹i쏧 pedal썀 dar
kart썀 paspauskite AUTO HOLD mygtuk썀.

OCV051013L

Veikimo s썀lygos
僅 Nuspaud쏹iamas stabd쏹i쏧 pedalas
u쏹vedus automobil쎊.

Neveikimo s썀lygos

Stabd쏹i쏧 sistema

僅 Paspaudus AUTO HOLD mygtuk썀
nenuspaud쏹iamas stabd쏹i쏧 pedalas

INFORMACIJA
Kai automobilis v썞l u쏹vedamas paspaudus AUTO HOLD mygtuk썀, AUTO HOLD
veikia bud썞jimo re쏹imu.

슢SP쉳JIMAS
Nor썞dami i쏃vengti nelaiming쏧 atsitikim쏧,
va쏹iuodami nuokalne, atbuline eiga ar
statydami automobil쎊 nejunkite AUTO
HOLD funkcijos.

PASTABA
僅 슢si쏹ieb썢s geltonas AUTO HOLD indikatorius rei쏃kia, kad AUTO HOLD funkcija neveikia tinkamai. Nuve쏹kite
automobil쎊 쎊 profesionalias dirbtuves,
kuriose bus patikrinta sistema. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 슢jungiant arba i쏃jungiant elektronin쎊
stabd쎊, gali pasigirsti zyzimas – tai
normalu ir EPB sistema veikia gerai.
僅 Kai automobilis 쎊jungiamas 씮Auto
Hold“ sistemai veikiant bud썞jimo
re쏹imu arba esant jai 쎊jungtai, 씮Auto
Hold“ sistema toliau veikia bud썞jimo
re쏹imu.

僅 Pasirenkama P (stov썞jimo) pavara.
僅 슢jungiamas EPB.

AUTO HOLD 쎊sp썞jamieji prane쏃imai
Veikimo s썀lygos
僅 Kai AUTO HOLD funkcija automati쏃kai
perjungiama 쎊 EPB
僅 Funkcija AUTO HOLD tinkamai nepersijungia 쎊 EPB
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Automobilio saugos sistemos

Automobilio saugos sistemos

ESC valdymas

Stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema
(ABS)
Stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema (ABS)
neleid쏹ia ratams u쏹siblokuoti, kad automobilis b쏦t쏧 valdomas ir i쏃likt쏧 stabilus.
Jei ABS 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ) 쏃vie썊ia ir
toliau, kuo skubiau kreipkit썞s 쎊 profesional쏧 servis썀. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.

PASTABA
僅 U쏹vedus automobil쎊 ir pajud썞jus, variklio gaubte gali pasigirsti spragtel썞jimas. Tai normalu ir rei쏃kia, kad
stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema veikia tinkamai.
僅 Jei, i쏃sikrovus akumuliatoriui, u쏹vedate automobil쎊 nuo i쏃orinio maitinimo 쏃altinio, automobilis gali neveikti
taip skland쏹iai ir tuo pa썊iu metu gali
u쏹sidegti ABS 쎊sp썞jamoji lemput썞.
Taip atsitinka d썞l nepakankamos
쎊tampos akumuliatoriuje. Tai nerei쏃kia,
kad j쏦s쏧 ABS sistema sugedo.
- Nepumpuokite stabd쏹i쏧!
- Prie쏃 va쏹iuodami, 쎊kraukite akumuliatori쏧.

Elektronin썞 stabilumo kontrol썞s
sistema (ESC)
Elektronin썞 stabilumo kontrol썞s sistema
(ESC) u쏹tikrina automobilio stabilum썀
atliekant pos쏦kius.
ESC neapsaugos, jei vairuosite nesaugiai. Tokie veiksniai kaip greitis, kelio
s썀lygos ir vairavimo b쏦das gali tur썞ti 쎊takos ESC apsaugos nuo automobilio kontrol썞s praradimo efektyvumui.

6
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Veikimas
僅 Paspauskite ir ma쏹daug pus썢 sekund썞s palaikykite nuspaust썀 ESC OFF
mygtuk썀, kad ESC i쏃sijungt쏧. U쏹sidegs ESC OFF ( ) indikatoriaus lemput썞 ir pasigirs 쎊sp썞jamasis garso
signalas.
僅 Dar kart썀 paspauskite ir ma쏹daug 3
sekundes palaikykite nuspaust썀 ESC
OFF mygtuk썀, kad i쏃sijungt쏧 ESC ir
traukos kontrol썞s sistema. U쏹sidegs
ESC OFF ( ) indikatoriaus lemput썞 ir
pasigirs 쎊sp썞jamasis garso signalas.
僅 Nor썞dami v썞l 쎊jungti ESC, paspauskite ESC OFF mygtuk썀. ESC OFF ( )
indikatoriaus lemput썞 u쏹ges.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nor썞dami u쏹tikrinti did쏹iausi썀 saugum썀, visada b쏦kite prisiseg썢 saugos
dir쏹u. Jokia sistema, kad ir kokia
pa쏹angi b쏦t쏧, negali kompensuoti
vis쏧 vairuotojo klaid쏧 ir (arba) vairavimo s썀lyg쏧. Visada vairuokite atsakingai.
僅 Net jei j쏦s쏧 automobilyje yra elektronin썞 stabilumo kontrol썞, vairuokite
atsargiai. 싩i sistema jums gali pad썞ti
tik i쏃laikyti kontrol썢 esant tam tikroms
aplinkyb썞ms.
僅 I쏃jungus ESC (elektromobilio valdymo) funkcij썀, automobilis praranda
sukibim썀 ir tampa nestabilus staigiai
pasukus vair썀. Padanga gali susidurti
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su prijungtomis padangos dalimis.
Saugumo sumetimais va쏹iavimo metu
rekomenduojame nei쏃jungti ESC.

PASTABA
僅 U쏹vedus automobil쎊 ir pajud썞jus, variklio gaubte gali pasigirsti spragtel썞jimas. 싩ios s썀lygos yra normalios ir
rei쏃kia, kad elektronin썞 stabilumo
kontrol썞s sistema veikia tinkamai.
僅 I쏃junkite ESC sistem썀 (dega indikatorius ESC OFF), kai tikrinate automobil쎊
dinamometru. Palikus ESC 쎊jungt썀,
gali nebedid썞ti automobilio greitis, ir
tod썞l gali b쏦ti nustatyta klaidinga diagnoz썞.
僅 ESC i쏃jungimas neturi 쎊takos ABS ar
stabd쏹i쏧 sistemos veikimui.
僅 Pasirinkite 0 regeneracinio stabdymo
sistemos lyg쎊 ir apie 10 kart쏧 paspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad b쏦t쏧 u쏹tikrintas efektyvus stabd쏹i쏧 disk쏧
valymas. Stabd쏹i쏧 disk쏧 valymas gali
susilpn썞ti.
僅 Stabd쏹i쏧 disk쏧 valymo metu gali
sutrump썞ti nuva쏹iuojamas atstumas ir
b쏦ti ribojamas regeneracinio stabdymo sistemos veikimas. Pasibaigus
stabd쏹i쏧 disk쏧 valymo procesui, regeneracinio stabdymo sistema veikia
toliau.
僅 Jei pasibaigus stabd쏹i쏧 disk쏧 valymo
procesui regeneracinio stabdymo sistema nebeveikia, 씮Kia“ rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je
/ partnerio servise.

Pagalbin썞 pajud썞jimo 쎊kaln썞je
sistema (HAC)
Pagalbin썞 pajud썞jimo 쎊kaln썞je sistema
(HAC) neleid쏹ia automobiliui ried썞ti
atgal, ma쏹daug apie 2 sekundes auto-
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mati쏃kai 쎊jungdama stabd쏹ius (ne ilgiau
nei 5 sekundes, kai yra 쏃iek tiek
nuspaustas akceleratoriaus pedalas
HAC veikimo metu).
Nuspaudus akceleratoriaus pedal썀 arba
po ma쏹daug 2 sekund쏹i쏧 stabd쏹iai atleid쏹iami.

슢SP쉳JIMAS
HAC nepakei썊ia b쏦tinyb썞s spausti stabd쏹ius, kai sustojama ant 쏃laito. Sustoj썢
쎊sitikinkite, kad nor썞dami i쏃vengti automobilio ried썞jimo 쏹emyn ir eismo 쎊vykio
i쏃laikote pakankam썀 stabd쏹i쏧 spaudim썀.
Neatleiskite stabd쏹i쏧 pedalo, kol neb쏦site pasireng썢 va쏹iuoti 쎊 priek쎊.

Automatinio stabdymo po susid쏦rimo sistema (MCB)
Automatinio stabdymo po susid쏦rimo
sistema automati쏃kai kontroliuoja stabd쏹ius, jei 쎊vyksta eismo 쎊vykis, kurio metu
i쏃siskleid쏹ia saugos pagalv썞s – taip siekiama apsaugoti nuo papildom쏧 susid쏦rim쏧 pavojaus.

Sistemos darbas
僅 I쏃siskleidus saugos pagalv썞ms, automatinio stabdymo po susid쏦rimo sistema kur쎊 laik썀 stebi stabd쏹i쏧 pedalo
ir grei썊io pedalo nuspaudimo intensyvum썀. Sistema veikia, jei 쎊vykdytos
쏃ios s썀lygos:
- Susid쏦rimo metu automobilio greitis ma쏹esnis nei 180 km/h (112
mph).
- Nestipriai nuspausti stabd쏹i쏧 ir
akceleratoriaus pedalai.
僅 Kai vairuotojas tam tikru stiprumu
paspaud쏹ia stabd쏹i쏧 pedal썀, kol aktyvus automatinis stabdymas po susid쏦rimo, stabd쏹i쏧 j썞gai teikiama
pirmenyb썞 automatinio stabdymo po
6
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susid쏦rimo sistemos at쏹vilgiu. Ta썊iau
jei vairuotojas nukelia koj썀 nuo stabd쏹i쏧 pedalo, automatinio stabdymo
po susid쏦rimo sistema i쏃laikys automatin쎊 stabdym썀.

Sistema i쏃jungta
僅 Automatinio stabdymo po susid쏦rimo
sistema at쏃aukiama tokiose situacijose:
- Grei썊io pedalas nuspaud쏹iamas
tam tikru stiprumu.
- Automobilis sustoja.
- Yra ESC (elektronin썞s stabilumo
kontrol썞s) arba elektronini쏧 prietais쏧 triktis.
- Tokioje situacijoje sistema negali
veikti 쎊prastomis s썀lygomis.
- De쏃imt sekund쏹i쏧 pra썞jo po to, kai
stabd쏹ius automati쏃kai kontroliavo
automatinio stabdymo po susid쏦rimo sistema.

슢SP쉳JIMAS
僅 Automatinio stabdymo po susid쏦rimo
sistema po susid쏦rimo suma쏹ina
automobilio greit쎊 ir suma쏹ina antrojo
susid쏦rimo rizik썀, bet jos nepanaikina.
Paspausdami grei썊io pedal썀, galite
i쏃va쏹iuoti i쏃 susid쏦rimo vietos, siekdami i쏃vengti kit쏧 pavojing쏧 situacij쏧.
僅 Po to, kai automobil쎊 sustabdo automatinio stabdymo po susid쏦rimo sistema, sistema nebekontroliuoja
stabd쏹i쏧.
Priklausomai nuo situacijos, nor썞damas i쏃vengti kit쏧 eismo 쎊vyki쏧, vairuotojas tur썞t쏧 nuspausti stabd쏹io ar
grei썊io pedal썀.
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Automobilio stabilumo valdymo
sistema (VSM)
Automobilio stabilumo valdymo (VSM)
sistema u쏹tikrina didesn쎊 automobilio
stabilum썀 ir greitesn썢 vairo reakcij썀.

VSM valdymas

OCV051014L

Veikimas
僅 Paspaudus ESC OFF mygtuk썀, i쏃sijungia VSM sistema ir u쏹sidega ESC OFF
indikatoriaus ( ) lemput썞.
僅 Dar kart썀 paspaudus ESC OFF mygtuk썀, 쎊sijungia VSM sistema ir u쏹g썢sta
ESC OFF indikatoriaus lemput썞 ( ).

Veikimo s썀lygos
僅 Va쏹iavimas slid쏹iais keliais
僅 Nustatytas kairiojo ir de쏃iniojo rat쏧
sukibimo j썞gos pasikeitimas

Neveikimo s썀lygos
僅 Va쏹iavimas 쎊kalne arba nuokalne
僅 Va쏹iuojant atbuline eiga.
僅 Toliau 쏃vie썊ia ESC OFF indikatoriaus
lemput썞 ( )
僅 Toliau 쏃vie썊ia EPS 쎊sp썞jamoji lemput썞
( )

VSM sutrikimo indikatorius
VSM gali b쏦ti i쏃jungta, kai nustatomas
elektroninio vairo stiprintuvo ar VSM sistemos gedimas. Kai ESC indikatoriaus
lemput썞 ( ) ar EPS 쎊sp썞jamoji lemput썞
( ) nei쏃sijungia, nugabenkite automobil쎊
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쎊 profesional쏧 servis썀, kad b쏦t쏧 patikrinta sistema. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
Keisdami padangas ir ratus pasir쏦pinkite, kad jie b쏦t쏧 tokio paties dyd쏹io,
kaip ir originalios padangos ir ratai.
Va쏹iuodami kitokio dyd쏹io padangomis
ar ratais, galite suma쏹inti papildom쏧
VSM sistemos saugos priemoni쏧 efektyvum썀.

Avarinio stabdymo signalas (ESS)
Avarinio stabdymo signalo (ESS) sistema
mirksin썊iais stabd쏹i쏧 쏹ibintais 쎊sp썞ja i쏃
paskos va쏹iuojant쎊 vairuotoj썀 apie staig쏧
stabdym썀.

Veikimo s썀lygos
僅 Automobilis staiga sustoja.
僅 슢jungiama ABS, va쏹iavimo greitis vir쏃ija 55 km/h (34 mph).
僅 Sumirks썞jus stabd쏹i쏧 쏹ibintams avariniai 쏹ibintai automati쏃kai 쎊sijungia
tokiomis s썀lygomis:
- kai va쏹iavimo greitis yra ma쏹esnis
nei 40 km/h (25 mph);
- esant i쏃jungtai ABS sistemai;
- baigus staigaus stabdymo manevr썀.
僅 Avariniai 쏹ibintai i쏃sijungia, kai:
- automobilis tam tikr썀 laik썀 va쏹iuoja
ma쏹u grei썊iu.
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Pagalbin썞 stabd쏹i쏧 sistema (BAS)
Pagalbin썞 stabd쏹i쏧 sistema (BAS), naudodamasi jutikliais, fiksuoja atstum썀 iki
priekyje esan썊io automobilio ar p썞s썊iojo
ir 쎊sp썞jamuoju prane쏃imu arba garso
signalu informuoja vairuotoj썀 apie avarijos pavoj쏧.

슢SP쉳JIMAS
BAS yra papildoma sistema ir saugaus
vairavimo nepakei썊ia. Vairuotojas visada
privalo pats kontroliuoti greit쎊 ir atstum썀
iki priekyje va쏹iuojan썊io automobilio,
u쏹tikrindamas saug쏧 naudojim썀si BAS
sistema.

PASTABA
僅 Jutikli쏧 veikimo atstumas ir objekt쏧
aptikimo funkcija yra riboti. Visada
atkreipkite d썞mes쎊 쎊 kelio s썀lygas.
僅 Pos쏦kiuose niekada neva쏹iuokite
grei썊iau, nei galima atsi쏹velgiant 쎊
kelio s썀lygas.
僅 Visada va쏹iuokite atsargiai, kad
i쏃vengtum썞te nenumatyt쏧 situacij쏧.
BAS visi쏃kai nesustabdo automobilio
ir neu쏹kerta kelio susid쏦rimui.

PASTABA
Avarinio stabdymo signalo (ESS) sistema
ne쎊sijungia, jei jau 쎊jungti avariniai 쏹ibintai.
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Integruota va쏹iavimo re쏹imo kontrol썞s sistema

Integruota va쏹iavimo re쏹imo
kontrol썞s sistema
DRIVE MODE
DRIVE MODE parinktys

OCV051015L

OCV051115L

A: Palaikyti

Veikimas
僅 Paspauskite mygtuk썀 DRIVE MODE.
僅 U쏹vedus automobil쎊 i쏃 naujo, DRIVE
MODE sistema pasikeis NORMAL
re쏹imu. U쏹vedus automobil쎊 i쏃 naujo,
ECO re쏹imas i쏃saugomas.

6

Re쏹imas

Charakteristikos

SPORT

U쏹tikrina sporti쏃k썀 ir kartu stabil쏧 va쏹iavim썀

NORMAL

Naudojamas va쏹iuojant bendro naudojimo
keliais, miesto centre ir greitkeliais

ECO

Pagerina elektros energijos naudojimo efektyvum썀 ir tausoja aplink썀

SNOW

U쏹tikrina saug쏧 va쏹iavim썀 snieguotais keliais
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Integruota va쏹iavimo re쏹imo kontrol썞s sistema

DRIVE MODE charakteristikos (taikoma visais ratais varomiems modeliams) (jeigu yra)
* Informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane kiekvienam va쏹iavimo re쏹imui galima nustatyti atitinkamas va쏹iavimo s썀lygas. Daugiau
informacijos ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame informaciniame vadove.
DRIVE MODE

SNOW

NORMAL

ECO

SPORT

Charakteristikos

Va쏹iavimo per snieg썀
re쏹imas

Normalus va쏹iavimo
re쏹imas

Elektros energij썀 tausojantis re쏹imas

Sportinis va쏹iavimo re쏹imas

Mygtuko 쎊jungimas

Paspauskite ir palaikykite
nuspaud썢 ilgiau nei 1 sek.

Paspauskite

Paspauskite

Paspauskite

Indikatorius prietais쏧
skydelyje

SNOW

NORMAL (i쏃kylantysis)

ECO

SPORT

Klimato kontrol썞s sistemos valdymas

NORMAL

NORMAL

ECO/NORMAL*

NORMAL

-

-

-

Grei썊io apribojimas

-

Regeneracinio stabdymo lygio indikatorius

0–1

Stabd쏹i쏧 re쏹imas

NORMAL

0–3
NORMAL/SPORT*

NORMAL

NORMAL/SPORT*

PASTABA
僅 Sutrikus prietais쏧 skydelio veikimui,
nustatomas NORMAL va쏹iavimo re쏹imas, kuris gali nepersijungti 쎊 ECO ar
SPORT re쏹im썀.
僅 Efektyvumas priklauso nuo vairuotojo
vairavimo 쎊pro썊i쏧 ir kelio s썀lyg쏧.
僅 슢jungus SPORT re쏹im썀, gali padid썞ti
elektros energijos s썀naudos.
僅 Ramiai va쏹iuojant nustatytu NORMAL
re쏹imu, va쏹iavimo re쏹imas persijungia
쎊 ECO re쏹im썀 elektros energijos
s썀naudoms suma쏹inti. Ta썊iau faktin썞s
elektros energijos s썀naudos priklauso
nuo va쏹iavimo situacijos.
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Vis쏧 varom쏧j쏧 rat쏧 sistema
(4WD) (jeigu yra)
Veikiant vis쏧 varom쏧j쏧 rat쏧 sistemai
(4WD), varomoji j썞ga perduodama atitinkamai 쎊 priekinius ir galinius ratus. Ji
gali pagerinti va쏹iavimo charakteristikas
optimizuodama varom썀j썀 j썞g썀 va쏹iuojant prastomis s썀lygomis, pavyzd쏹iui,
sta썊ia 쎊kalne, negr쎊stais ar slid쏹iais keliais
ir pan.

Elektronin썞s 4WD sistemos privalumai
僅 Didesnis stabilumas va쏹iuojant tiesiai
僅 Geresn썞s va쏹iavimo charakteristikos
atliekant pos쏦kius
僅 Didesnis stabilumas va쏹iuojant prastomis s썀lygomis, pavyzd쏹iui, 쏃lapiais ir
sm썞l썞tais keliais
僅 Automatinis va쏹iavimo re쏹imo valdymas u쏹tikrina ma쏹esnes energijos
s썀naudas

Vis쏧 varom쏧j쏧 rat쏧 sistema (4WD)

僅 Turite i쏃laikyti pakankam썀 atstum썀
tarp savo ir prie쏃ais va쏹iuojan썊io automobilio.
僅 Regeneracinio stabdymo funkcija
padeda valdyti automobil쎊 va쏹iuojant
nuokalne. Ta썊iau sunku reguliuoti
automobilio charakteristikas va쏹iuojant, tod썞l kiek 쎊manoma venkite naudoti tre썊i썀j쎊 regeneracinio stabdymo
lyg쎊.
僅 Venkite grei썊io vir쏃ijimo, greitesnio
greit썞jimo, staigi쏧 stabd쏹i쏧 paspaudim쏧 ir staigi쏧 pos쏦ki쏧, kad i쏃vengtum썞te slydimo.
僅 Automobiliui sustojus 쎊kaln썞je, sunku
v썞l pajud썞ti i쏃 vietos. Laikykit썞s atstumo iki kit쏧 transporto priemoni쏧 ir
va쏹iuokite nedideliu grei썊iu.

Va쏹iavimas sm썞liu arba purvu

僅 슢sitikinkite, kad visi keleiviai segi saugos dir쏹us.
僅 Atsis썞skite sta썊iai ir ar썊iau vairo nei
쎊prastai. Nustatykite vair썀 쎊 patogi썀
vairavimo pad썞t쎊.

僅 Va쏹iuokite nedideliu pastoviu grei썊iu.
僅 Jei reikia, naudokite padang쏧 grandines, varomas purvu.
僅 Turite i쏃laikyti pakankam썀 atstum썀
tarp savo ir prie쏃ais va쏹iuojan썊io automobilio.
僅 Suma쏹inkite transporto priemon썞s
greit쎊 ir visada patikrinkite kelio b쏦kl썢.
僅 Venkite grei썊io vir쏃ijimo, greit썞jimo,
staigaus stabd쏹i쏧 paspaudimo ir staigi쏧 pos쏦ki쏧, kad i쏃vengtum썞te 쎊strigimo.

Va쏹iavimas snieguotais arba
apled썞jusiais keliais

Va쏹iavimas 쎊kaln썞mis arba nuokaln썞mis

Saugaus naudojimosi 4WD sistema s썀lygos
Prie쏃 va쏹iuojant

僅 Prad썞kite va쏹iuoti i쏃 l썞to, 쏃velniai
spausdami akceleratoriaus pedal썀.
僅 Naudokite 쏹iemines padangas arba
padang쏧 grandines.
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僅 Va쏹iavimas 쎊kalne
- Prie쏃 prad썞dami patikrinkite, ar
galima va쏹iuoti 쎊kalne.
僅 Va쏹iuodami nuo kalno.
- Va쏹iuok kuo tiesiau.

Automobilio vairavimas

Va쏹iavimas vandeniu
僅 Stenkit썞s neva쏹iuoti giliai stovin썊iame
vandenyje.
僅 Jei reikia va쏹iuoti vandenyje, sustabdykite transporto priemon썢, 쎊junkite
Multi Terrain re쏹im썀 ir va쏹iuokite
ma쏹esniu nei 8 km/h (5 mph) grei썊iu.
僅 Va쏹iuodami vandenyje nekeiskite
pavaros.

At쏃iaurios vairavimo s썀lygos
僅 Prie쏃 va쏹iuodami susipa쏹inkite su
bekel썞s s썀lygomis.
僅 Va쏹iuodami bekele visada b쏦kite atid쏦s ir venkite pavojing쏧 viet쏧.
僅 Va쏹iuokite l썞tai, kai pu썊ia stiprus
v썞jas.
僅 Va쏹iuodami kampu suma쏹inkite
transporto priemon썞s greit쎊. Keturrat썞s transporto priemon썞s svorio centras yra auk쏃썊iau nei 쎊prastin썞s
dvirat썞s transporto priemon썞s, tod썞l
jos gali apvirsti, kai greitai pasukate
kampus.
僅 Va쏹iuodami bekele visada tvirtai laikykite vair썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jei 4WD 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ) prietais쏧 skydelyje nei쏃sijungia, gali b쏦ti,
jog sugedo automobilio 4WD sistema.
Jei 쏃vie썊ia 4WD 쎊sp썞jamoji lemput썞
( ), nugabenkite savo automobil쎊 쎊
profesional쏧 servis썀 d썞l patikros. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Neva쏹iuokite s썀lygomis, vir쏃ijan썊iomis
numatyt썀 transporto priemon썞s konstrukcij썀, pvz., sud썞tingomis bekel썞s
s썀lygomis.
僅 Venkite didelio grei썊io pos쏦kiuose ar
apsisukdami.

Vis쏧 varom쏧j쏧 rat쏧 sistema (4WD)

僅 Staigiai nesukite vairo, pvz., greitai
keisdami eismo juostas ar 쎊va쏹iuodami 쎊 staigius pos쏦kius.
僅 Apvirtimo rizika labai padid썞ja, jei
nesuvaldote automobilio va쏹iuodami
dideliu grei썊iu.
僅 Automobil쎊 da쏹nai sunku suvaldyti, kai
du ar daugiau rat쏧 nuva쏹iuoja nuo
va쏹iuojamosios kelio dalies, o vairuotojas per staigiai pasuka vair썀, nor썞damas sugr썀쏹inti automobil쎊 쎊 keli썀.
僅 Jei automobilis nuva쏹iavo nuo va쏹iuojamosios kelio dalies, staigiai nesukite
vairo. Vietoje to, prie쏃 gr쎊쏹dami 쎊 va쏹iavimo juost썀 l썞tai suma쏹inkite greit쎊.
僅 Va쏹iuodami sta썊iomis kalvomis b쏦kite
ypa썊 atsarg쏦s. Transporto priemon썞
gali apsiversti priklausomai nuo nuolyd쏹io, vietov썞s ir vandens / purvo
s썀lyg쏧.
僅 Va쏹iuodami bekele, neimkite u쏹 vairo
vidin썞s dalies. Galite susi쏹eisti rank썀
staiga atlikdami vairavimo veiksm썀
arba atsitrenk썢 쎊 쏹em썢 d썞l sm쏦gio 쎊
daiktus. Galite nesuvaldyti vairo ir
sunkiai arba mirtinai susi쏹aloti.

D쉳MESIO
Visada l썞tai va쏹iuokite vandenyje.
Va쏹iuojant per greitai, vanduo gali
patekti 쎊 variklio skyri쏧, tod썞l automobilis
gali staiga sustoti.

PASTABA
僅 Neva쏹iuokite vandeniu, jei lygis yra
auk쏃tesnis u쏹 transporto priemon썞s
apa썊i썀.
僅 Pasibaigus purvui ar vandeniui patikrinkite stabd쏹i쏧 b쏦kl썢. Kelis kartus
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kol pajusite normal쏧 stabdymo gr쎊쏹im썀.
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僅 Jei va쏹in썞jate bekele, pvz., per sm썞l쎊,
purv썀 ar vanden쎊, sutrumpinkite planin썞s technin썞s prie쏹i쏦ros interval썀 (쏹r.
"Planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos" puslapyje 8-6).
僅 Visais ratais varomas automobilis turi
b쏦ti velkamas ant vilkiko platformos.
僅 4WD automobiliai atitinkamomis s썀lygomis gali keisti variklio 쎊jungimo
b쏦sen썀. Automati쏃kai perjungiami
va쏹iavimo re쏹imai (2WD / 4WD)
ma쏹ina energijos s썀naudas ir didina
va쏹iavimo stabilum썀.
僅 Transporto priemonei 쎊strigus sniege,
sm썞lyje ar purve, po varan썊iaisiais
ratais pad썞kite neslid쏹i썀 med쏹iag썀,
kad ji gal썞t쏧 suktis, ARBA l썞tai sukite
ratus 쎊 priek쎊 ir atgal, taip sukeldami
si쏦buojant쎊 jud썞jim썀, kuris gali i쏃laisvinti transporto priemon썢.
僅 Naudodami grandines ant rat쏧, jas
tvirtinkite ant dviej쏧 galini쏧 rat쏧. Tokiu
atveju va쏹iuokite ma쏹esniu nei 30
km/h (20 mph) grei썊iu ir kuo trumpesn쎊 atstum썀. Va쏹iuojant dideliu grei썊iu ar ilg썀 laik썀 su pritvirtintomis
grandin썞mis galima sugadinti arba
pa쏹eisti vis쏧 varom쏧j쏧 rat쏧 sistem썀.
僅 Jei reikia naudoti grandines, rinkit썞s
med쏹iaginio tipo sniego grandines ir
montuokite jas laikydamiesi pateikt쏧
instrukcij쏧. Daugiau informacijos apie
쏹iemines padangas ir padang쏧 grandines ie쏃kokite "Vairavimas 쏹iem썀"
puslapyje 6-196.

Atsargumo priemon썞s susiklos썊ius avarinei situacijai
Padangos
Keisdami padangas 쎊sitikinkite, kad ant
vis쏧 keturi쏧 padang쏧 yra to paties
dyd쏹io, tipo, protektoriaus, prek썞s 쏹en-
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klo ir keliamosios galios padangos ir
ratai.
Avariniu atveju, pavyzd쏹iui, prad쏦rus
padang썀, laikinai sutaisykite j썀 naudodami TMK (padang쏧 taisymo rinkin쎊).
V썞liau padang썀 reik썞t쏧 patikrinti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

Vilkimas
Keturrat썞s transporto priemon썞s turi
b쏦ti velkamos su rat쏧 keltuvu ir platformomis arba plok쏃썊ia 쎊ranga, visus ratus
pak썞lus nuo 쏹em썞s. Nor썞dami gauti
daugiau informacijos, 쏹r. "Vilkimas" puslapyje 7-15.

Transporto priemon썞s tikrinimas
僅 Kai automobilis yra u쏹keltas ant automobilinio keltuvo, nevaldykite priekini쏧 ir galini쏧 rat쏧 atskirai. Turi b쏦ti
naudojami visi keturi ratai.
僅 Niekada nejunkite stov썞jimo stabd쏹io
va쏹iuodami ant automobilio keltuvo.
Tai gali sugadinti 4WD sistem썀.

Bandymas dinamometru
Visais ratais varomas automobilis turi
b쏦ti bandomas specialiu keturi쏧 rat쏧
va쏹iuokl썞s dinamometru.
Jei reikia tikrinti naudojant dviej쏧 varom쏧j쏧 rat쏧 ritinin쎊 stend썀, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

OCV061004L

僅 A: Ritininis patikros stendas (spidometras)
僅 B. Laikinasis laisvas volelis

Automobilio vairavimas

Veikimas
僅 Patikrinkite rekomenduojam썀 transporto priemon썞s padang쏧 sl썞g쎊.
僅 U쏹d썞kite galinius ratus ant ritininio
bandiklio spidometro patikrinimui,
kaip parodyta iliustracijoje.
僅 Atleiskite stov썞jimo stabd쎊.
僅 U쏹d썞kite priekinius ratus ant laikino
laisvojo veleno, kaip parodyta
paveiksl썞lyje.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nenaudokite padang쏧 ir rat쏧, kuri쏧
dydis ir tipas skiriasi nuo to, kuris i쏃
prad쏹i쏧 buvo sumontuotas j쏦s쏧 transporto priemon썞je. Tai gali tur썞ti 쎊takos
transporto priemon썞s saugai ir veikimui, d썞l to gali sugesti vairavimas
arba ji gali apvirsti ir sunkiai su쏹aloti.
僅 Kai visais ratais varomas automobilis
pakeltas ant keltuvo, niekada jo
nejunkite. Automobilis gali nuslysti
arba nuried썞ti nuo keltuvo ir sunkiai
ar net mirtinai su쏹aloti jus ar netoliese
esan썊ius asmenis.
僅 Nesiartinkite prie transporto priemon썞s priekio, kai ant dinamometro
쎊jungta transporto priemon썞s pavara.
Transporto priemon썞 gali per쏃okti 쎊
priek쎊 ir sunkiai arba mirtinai su쏹aloti.

Aktyvioji oro sklend썞

Aktyvioji oro sklend썞

OCV041202L

Aktyvioji oro sklend썞s sistema kontroliuoja oro sklend썢 po priekiniu bamperiu,
kad b쏦t쏧 au쏃inamos automobilio dalys ir
pagerintas energijos efektyvumas.

Aktyviosios oro sklend썞s gedimas

OCV041192L

A: Patikrinkite aktyviosios oro sklend썞s sistem썀
Jei oro sklend썞 laikinai atidaroma d썞l
i쏃orini쏧 veiksni쏧 arba jei ant valdiklio yra
sniego, vandens ir pan., aktyvioji oro
sklend썞s sistema gali tinkamai neveikti.
Jei ekrane pasirodo prane쏃imas, sustokite saugioje vietoje ir patikrinkite oro
sklend썞s b쏦sen썀.
Automobil쎊 쎊junkite atlik썢 visus b쏦tinus
darbus, pavyzd쏹iui, pa쏃alin썢 pa쏃alines
med쏹iagas, ir palauk썢 10 minu썊i쏧. Jei
prane쏃imas nei쏃nyksta, patikrinkite
automobil쎊 profesionaliame servise. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.
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Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA)

D쉳MESIO
僅 Nepriklausomai nuo pasirod쏹iusio
prane쏃imo, jei oro sklend썞 n썞ra toje
pa썊ioje pad썞tyje, sustabdykite automobil쎊, palaukite 10 minu썊i쏧, 쎊junkite
automobil쎊 ir patikrinkite oro sklend썢.
僅 Aktyvi썀j썀 oro sklend썞s sistem썀 쎊jungia varikliai. Netrukdykite jos veikimui
ir nenaudokite pernelyg didel썞s j썞gos.
Galite j썀 sugadinti.

PASTABA
Aktyvioji oro sklend썞s sistema gali veikti
nepriklausomai nuo automobilio b쏦kl썞s
(nesvarbu, ar jis statomas, va쏹iuoja,
쎊kraunamas ir pan.).

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA)
(jeigu yra)
Pagrindin썞 funkcija

OCV051019L

Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema skirta pad썞ti aptikti ir steb썞ti prie쏃ais va쏹iuojan썊i썀 transporto
priemon썢 arba pad썞ti aptikti p썞s썊i썀j쎊 ar
dviratinink썀 va쏹iuojamojoje kelio dalyje
ir 쎊sp썞jamuoju prane쏃imu ir garsiniu
signalu persp썞ti vairuotoj썀, kad 쎊vyks
susid쏦rimas, ir taikyti avarin쎊 stabdym썀.
Be to, jei automobilyje 쎊rengti priekiniai
kampiniai radarai, va쏹iuojant dideliu
grei썊iu pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistema padeda aptikti priekyje ir gretimose eismo juostose esan썊ias transporto priemones. Jei
persirikiuojant i쏃 vienos eismo juostos 쎊
kit썀 susid쏦rimas yra nei쏃vengiamas,
pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema taikys avarin쎊 stabdym썀,
kad susid쏦rimas ne쎊vykt쏧.

Sankry쏹os pos쏦kio funkcija

OCV051020L

Sankry쏹os pos쏦kio funkcija, taikydama
avarin쎊 stabdym썀, pad썞s sankry쏹oje
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Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA)

i쏃vengti susid쏦rimo su gretimoje kelio
juostoje prie쏃prie쏃iais va쏹iuojan썊ia
transporto priemone sukant 쎊 kair썢
(automobiliuose su vairu kair썞je pus썞je)
arba 쎊 de쏃in썢 (automobiliuose su vairu
de쏃in썞je pus썞je) su 쎊jungtu pos쏦kio
signalu.

Va쏹iavimo per sankry쏹썀 funkcija
(jeigu yra)

Persirikiavimo 쎊 gretim썀 eismo
juost썀 funkcija (jeigu yra)

OCV051022L

[A]: priekyje gretimoje juostoje va쏹iuojanti transporto priemon썞
Persirikiavimo 쎊 gretim썀 eismo juost썀
funkcija pakoreguodama vair썀 padeda
persirikiavimo metu i쏃vengti susid쏦rimo
su priekyje gretimoje juostoje va쏹iuojan썊ia transporto priemone.

OCV051232L

Va쏹iavimo per sankry쏹썀 funkcija, taikydama avarin쎊 stabdym썀, pad썞s sankry쏹oje i쏃vengti susid쏦rimo su transporto
priemon썞mis, atva쏹iuojan썊iomis i쏃 kair썞s
arba de쏃in썞s.

Pagalbin썞 i쏃vengiamojo vairavimo funkcija (jeigu yra)

6
Persirikiavimo 쎊 prie쏃prie쏃inio
eismo juost썀 funkcija (jeigu yra)

OCV051023L
OCV051021L

[A]: prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojanti transporto priemon썞
Persirikiavimo 쎊 prie쏃prie쏃inio eismo
juost썀 funkcija pakoreguodama vair썀
padeda persirikiavimo metu i쏃vengti
susid쏦rimo su prie쏃prie쏃iais atva쏹iuojan썊ia transporto priemone.

僅 Pagalbin썞 vairavimo funkcija
Pagalbin썞 i쏃vengiamojo vairavimo
funkcija pad썞s i쏃vengti susid쏦rimo su
toje pa썊ioje eismo juostoje priekyje
esan썊ia transporto priemone, p썞s썊iuoju ar dviratininku. Kai nustatomas
susid쏦rimo pavojus, pagalbin썞 i쏃vengiamojo vairavimo funkcija 쎊sp썞ja vairuotoj썀 ir, jei vairuotojas sukdamas
vair썀 stengiasi i쏃vengti susid쏦rimo, ji
padeda valdyti automobil쎊.

6
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僅 Pagalbin썞 i쏃vengiamojo vairavimo
funkcija
Pagalbin썞 i쏃vengiamojo vairavimo
funkcija padeda i쏃vengti susid쏦rimo
su toje pa썊ioje eismo juostoje priekyje
esan썊iu p썞s썊iuoju ar dviratininku. Kai
nustatomas susid쏦rimo pavojus,
pagalbin썞 i쏃vengiamojo vairavimo
funkcija 쎊sp썞ja vairuotoj썀 ir, jei eismo
juostoje pakanka atstumo, kad b쏦t쏧
i쏃vengta susid쏦rimo, ji padeda valdyti
automobil쎊.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

OCV051017L

Priekinis radiolokatorius

OCV051005L

Priekinis kampinis radaras (jei yra)

OCV051024L

6
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Galinis kampinis radaras (jei yra)

OCV051025L

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
Imkit썞s 쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧, kad
i쏃laikytum썞te optimal쏧 detektoriaus veikim썀:
僅 Niekada neardykite aptikimo jutiklio
ar jutiklio agregato ir nedarykite jam
jokio poveikio.
僅 Jei aptikimo jutikliai buvo pakeisti ar
taisyti, patikrinkite automobil쎊 profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je
/ partnerio servise.
僅 Ant priekinio stiklo niekada netvirtinkite joki쏧 pried쏧 ar lipduk쏧 ir stiklo
netamsinkite.
僅 B쏦kite ypa썊 atsarg쏦s, kad priekinio
vaizdo kamera likt쏧 sausa.
僅 Ant prietais쏧 skydelio niekada ned썞kite joki쏧 쏃vies썀 atspindin썊i쏧 daikt쏧 (t.
y. balto popieriaus, veidrod썞li쏧).
僅 Prie priekinio radaro dang썊io ned썞kite
valstybinio numerio 쏹enklo r썞mo ar
daikt쏧, toki쏧 kaip buferio lipdukas,
pl썞vel썞 ar buferio apsaugos.
僅 Priekinis radaras ir dangtelis visada
turi b쏦ti 쏃var쏦s.
Automobiliui plauti naudokite tik
mink쏃t썀 쏃luost썢. Nenukreipkite auk쏃to
sl썞gio vandens srov썞s tiesiai 쎊 jutikl쎊 ar
jutiklio dangtel쎊.
僅 Jei radarui ar aplink j쎊 buvo pritaikyta
nereikalinga j썞ga, priekinio susid쏦-
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rimo i쏃vengimo pagalbin썞 priemon썞
gali tinkamai neveikti, net jei skydelyje
neatsiranda 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
Patikrinkite automobil쎊 profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je
/ partnerio servise.
僅 Pataisykite arba pakeiskite pa쏹eist썀
priekinio radaro dangt쎊 naudodami tik
originalias dalis. Neda쏹ykite priekinio
radaro dang썊io.
僅 Automobiliai su priekinio kampo ir
(arba) galinio kampo radaru
- Netvirtinkite valstybinio numerio
쏹enklo r썞mo ar kit쏧 daikt쏧, toki쏧
kaip buferio lipdukas, pl썞vel썞 ar
buferio apsaugos, 쏃alia priekinio
kampinio ar galinio kampinio
radaro.
- Pakeitus bufer쎊, pa쏹eidus priekinio
kampinio arba galinio kampinio
radaro zon썀 ar u쏹tepus da쏹쏧,
radaro veikimas gali sutrikti.
- Pritvirtinus priekab썀, baga쏹in썢 ir kt.
priedus, gali sutrikti galinio kampinio radaro veikimas arba negal썞s
tinkamai veikti pagalbin썞 priekinio
susid쏦rimo i쏃vengimo sistema.

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistemos nustatymai
Funkcij쏧 nustatymas
씮Forward safety“ (sauga priekyje)

OCV041563L

A: Vairuotojo pagalbos sistema

1 씮Forward safety“ (sauga priekyje)
2 씮Active Assist“ (aktyvioji pagalba)
3 씮Warning only“ (tik 쎊sp썞jimas)
4 I쏃jungta
슢jung썢 automobil쎊, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Forward safety (Nuostatos → Automobilis → Vairuotojo pagalba
→ Sauga priekyje) ir nustatykite norimas
naudoti funkcijas.
僅 Active assist (aktyvi pagalba): pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo
sistema 쎊sp썞ja vairuotoj썀 prane쏃imu,
garso signalu ir vairo vibracija (priklauso nuo susid쏦rimo rizikos lygio).
Pagalbin썞 stabdymo arba pagalbin썞
vairavimo (jeigu yra) funkcija taikoma
atsi쏹velgiant 쎊 susid쏦rimo rizik썀.
僅 Warning only (tik 쎊sp썞jimas): pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo
sistema 쎊sp썞ja vairuotoj썀 prane쏃imu,
garso signalu ir vairo vibracija (priklauso nuo susid쏦rimo rizikos lygio).
Pagalbin썞 stabdymo arba pagalbin썞
vairavimo (jeigu yra) funkcija netaikoma. I쏃kilus b쏦tinybei, vairuotojas
turi nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀 arba
vairuoti automobil쎊.
僅 Off (i쏃jungta): pagalbin썞 priekinio
susid쏦rimo i쏃vengimo sistema bus
i쏃jungta. Prietais쏧 skydelyje u쏹sidegs
쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ).
Vairuotojas nuostat쏧 meniu gali steb썞ti
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo asistento
쎊jungimo / i쏃jungimo b쏦sen썀. Jei 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ) neu쏹g썢sta 쎊jungus
pagalbin썢 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistem썀, rekomenduojame patikrinti automobil쎊 profesionaliame
servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.
6
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Skersinio eismo priekyje saugos
sistema (jeigu yra)

OCV041564L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 씮Forward safety“ (sauga priekyje)
2 씮Fwd. cross-traffic safety“ (skersinio eismo priekyje sauga)
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Forward safety → Fwd.
cross-traffic safety (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → Sauga
priekyje → Skersinio eismo sauga priekyje) galite 쎊jungti va쏹iavimo per sankry쏹썀 funkcij썀 ir at쏃aukti parinkt쎊, kad
i쏃jungtum썞te j썀.

슢SP쉳JIMAS
Kai automobilis u쏹vedamas i쏃 naujo,
visada 쎊sijungs priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo asistentas. Ta썊iau esant
nustatytam re쏹imui Off (i쏃jungta), vairuotojas visada turi steb썞ti aplink썀 ir
saugiai va쏹iuoti.

D쉳MESIO
僅 Pasirinkus nuostat썀 Warning only (tik
쎊sp썞jimas), pagalbinio stabdymo ir
valdymo (jei yra) funkcijos ne쎊jungiamos.
僅 Parinkties 씮Forward Safety“ (sauga
priekyje) nuostatos: 씮Basic function“
(pagrindin썞 funkcija), 씮Junction Turning“ (sankry쏹os pos쏦kis), 씮LaneChange Oncoming“ (persirikiavimas 쎊
prie쏃prie쏃inio eismo juost썀), 씮Lane6
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Change Side“ (persirikiavimas 쎊 gretim썀 eismo juost썀) ir 씮Evasive Steering
Assist“ (pagalbinis i쏃vengiamasis vairavimas) (jei yra).
僅 Kai 씮Forward Safety“ (sauga priekyje)
parinktis nustatoma 쎊 re쏹im썀 Off
(i쏃jungta), va쏹iavimo per sankry쏹썀
funkcija neveiks net pasirinkus Fwd.
cross-traffic safety (skersinio eismo
priekyje sauga) (jei yra).
僅 Vairo vibracij썀 galima 쎊jungti ir
i쏃jungti. Informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite Settings →
Vehicle → Driver assistance → Haptic warning (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → Vibravimo
쎊sp썞jimas) arba at쏃aukite parinkt쎊.

PASTABA
Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 sistema i쏃sijungs, kai ESC bus
i쏃jungtas, paspaudus ir palaikius ESC
OFF mygtuk썀. Prietais쏧 skydelyje u쏹sidegs 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ).

슢sp썞jimo laiko nuostatos

OCV041587L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo laiko nuostatos
2 Normalus
3 씮Late“ (v썞liau)
Nor썞dami pakeisti pradin쎊 pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laik썀, esant 쎊jungtam automobiliui informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
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Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning timing (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui
→ 슢sp썞jimo laikas).
僅 Normal (normalus): naudojama 쎊prastomis va쏹iavimo s썀lygomis. Jei funkcija reaguoja per daug jautriai,
쎊sp썞jimo laiko parinkt쎊 perjunkite 쎊
Late (v썞liau).
僅 Late (v썞liau): 쎊sp썞jimas 쎊jungiamas
v썞liau

슢sp썞jimo intensyvumas

OCV041562L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jimo garso
intensyvumo re쏹im썀 – High (auk쏃tas),
Medium (vidutinis), Low (tylus) arba Off
(i쏃jungtas).
Ta썊iau, net pasirinkus re쏹im썀 Off
(i쏃jungtas), pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jimo garsas
nebus i쏃jungtas ir skamb썞s kaip Low
(tylus) garsas.

Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.

D쉳MESIO
僅 슢sp썞jamojo laiko ir 쎊sp썞jamojo garsumo nustatymas galioja visoms priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo
pagalbininko funkcijoms.
僅 Net jei 쎊sp썞jimo laikas pasirinktas kaip
Normal (normalus), priekyje va쏹iuojan썊iai transporto priemonei staigiai
sustojus, gali atrodyti, kad pradinis
쎊sp썞jimo 쎊jungimo laikas yra per v썞lus.
僅 Kai eismas n썞ra intensyvus ir va쏹iuojama ma쏹u grei썊iu, 쎊sp썞jimo laik썀
nustatykite re쏹imu Late (v썞liau).

PASTABA
Jei automobilis u쏹vedamas i쏃 naujo,
i쏃lieka paskutin썞 parink썊i쏧 씮Warning
timing“ (쎊sp썞jimo laikas) ir 씮Warning
volume“ (쎊sp썞jimo garsas) nuostata.

6

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistemos naudojimas
Pagrindin썞 funkcija
슢sp썞jimas ir valdymas
Pagrindin썞 pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos funkcija –
쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir valdyti automobil쎊 iki
toliau nurodyto lygio.
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis stabdymas
僅 Sustabdyti transporto priemon썢 ir
sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

6
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슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

OCV051116L

A: 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
Apie susid쏦rim썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas
prane쏃imu, garso signalu ir vairo vibravimu.
슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 쎊jungiamas
toliau nurodytais atvejais.
僅 Automobilis: j쏦s쏧 automobilio greitis
siekia apie 10~200 km/h (6~124 mph).
僅 P썞s썊iasis arba dviratininkas: j쏦s쏧
automobilio greitis siekia apie 10~85
km/h (6~53 mph)

僅 Automobilis (didel썞 stabdymo j썞ga):
automobilio greitis siekia apie 10~85
km/h (6~53 mph)
僅 Jei esant 쎊rengtam priekiniam kampiniam radarui funkcija nustato, kad
susid쏦rimo i쏃vengti bus sunku net
persirikiavus 쎊 kit썀 eismo juost썀, ji
veiks, kai j쏦s쏧 automobilio greitis
sieks ma쏹daug 10~100 km/h (6~62
mph).
僅 Funkcijos veikimo diapazonas gali
suma쏹썞ti d썞l priekyje esan썊io eismo
arba automobil쎊 supan썊ios aplinkos
s썀lyg쏧.
僅 P썞s썊iasis arba dviratininkas: 10~65
km/h (6~40 mph)

Sustabdyti transporto priemon썢
ir sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

Avarinis stabdymas

OCV051118L

OCV051117L

A: Avarinis stabdymas
Apie avarin쎊 stabdym썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas prane쏃imu, garso signalu ir vairo
vibravimu. Bus 쎊jungta pagalbin썞 stabdymo sistema, kad pad썞t쏧 i쏃vengti susid쏦rimo su transporto priemone,
p썞s썊iuoju ir dviratininku.
Avarinio stabdymo funkcija 쎊sijungia
toliau nurodytomis s썀lygomis, priklausomai nuo objekto ir pavojaus lygio.
僅 Automobilis (nedidel썞 stabdymo
j썞ga): automobilio greitis siekia apie
10~85 km/h (6~53 mph)

6
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A: Atsargiai va쏹iuokite
Kai automobilis sustabdomas d썞l avarinio stabdymo, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
J쏦s쏧 saugumui vairuotojas tur썞t쏧
nedelsdamas nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀
ir patikrinti aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai
transporto priemon썞 bus sustabdyta
ma쏹daug 2 sekundes staigiai stabdant.

Sankry쏹os pos쏦kio funkcija
슢sp썞jimas ir valdymas
Pagrindin썞 sankry쏹os pos쏦kio funkcijos
paskirtis – 쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir valdyti
automobil쎊 iki toliau nurodyto lygio.
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僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis stabdymas
僅 Sustabdyti transporto priemon썢 ir
sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

OCV051121L

A: 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
Apie susid쏦rim썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas
prane쏃imu, garso signalu ir vairo vibravimu.
슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 쎊jungiamas
toliau nurodytais atvejais.
僅 Automobilio greitis: apie 10~30 km/h
(6~19 mph)
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s
greitis: apie 30~70 km/h (19~44 mph)

Avarinis stabdymas

OCV051122L

A: Avarinis stabdymas
Apie avarin쎊 stabdym썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas prane쏃imu, garso signalu ir vairo
vibravimu. Bus 쎊jungta pagalbin썞 stabdymo sistema, kad pad썞t쏧 i쏃vengti susid쏦rimo su transporto priemone.
Avarinio stabdymo funkcija 쎊sijungia
toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 Automobilio greitis: apie 10~30 km/h
(6~19 mph)

僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s
greitis: apie 30~70 km/h (19~44 mph)

PASTABA
Jei vairuotojo s썞dyn썞 yra kair썞je pus썞je,
sankry쏹os pos쏦kio funkcija veiks tik vairuotojui pasukus 쎊 kair썢. Jei vairuotojo
s썞dyn썞 yra de쏃in썞je pus썞je, funkcija
veiks tik sukant 쎊 de쏃in썢.

Sustabdyti transporto priemon썢
ir sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

OCV051118L

A: Atsargiai va쏹iuokite
Kai automobilis sustabdomas d썞l avarinio stabdymo, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
J쏦s쏧 saugumui vairuotojas tur썞t쏧
nedelsdamas nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀
ir patikrinti aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai
transporto priemon썞 bus sustabdyta
ma쏹daug 2 sekundes staigiai stabdant.

Va쏹iavimo per sankry쏹썀 funkcija
(jeigu yra)
슢sp썞jimas ir valdymas
Pagrindin썞 va쏹iavimo per sankry쏹썀
funkcijos paskirtis – 쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir
valdyti automobil쎊 iki toliau nurodyto
lygio.
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis stabdymas
僅 Sustabdyti transporto priemon썢 ir
sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀
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슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

OCV051124L

vibravimu. Bus 쎊jungta pagalbin썞 stabdymo sistema, kad pad썞t쏧 i쏃vengti susid쏦rimo su transporto priemone.
Avarinio stabdymo funkcija 쎊sijungia
toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 Automobilio greitis: apie 10~30 km/h
(6~19 mph)
僅 I쏃 쏃ono atva쏹iuojan썊ios transporto
priemon썞s greitis: apie 10~20 km/h
(6~12 mph)

Sustabdyti transporto priemon썢
ir sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀
OCV051123L

A: 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
Apie susid쏦rim썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas
prane쏃imu, garso signalu ir vairo vibravimu.
슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 쎊jungiamas
toliau nurodytais atvejais.
僅 Automobilio greitis: apie 10~30 km/h
(6~19 mph)
僅 I쏃 쏃ono atva쏹iuojan썊ios transporto
priemon썞s greitis: apie 10~60 km/h
(6~37 mph)

Avarinis stabdymas

OCV051126L

OCV051118L

A: Atsargiai va쏹iuokite
Kai automobilis sustabdomas d썞l avarinio stabdymo, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas Drive
carefully (atsargiai va쏹iuokite).
J쏦s쏧 saugumui vairuotojas tur썞t쏧
nedelsdamas nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀
ir patikrinti aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai
transporto priemon썞 bus sustabdyta
ma쏹daug 2 sekundes staigiai stabdant.

D쉳MESIO
Jei susid쏦rimo su atva쏹iuojan썊ia i쏃 쏃ono
transporto priemone kampas nepatenka 쎊 tam tikr썀 interval썀, va쏹iavimo per
sankry쏹썀 funkcijos 쎊sp썞jimas ir valdymo
veiksmai gali v썞luoti arba funkcija gali
visai neveikti.

OCV051125L

A: Avarinis stabdymas
Apie avarin쎊 stabdym썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas prane쏃imu, garso signalu ir vairo
6
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Persirikiavimo 쎊 prie쏃prie쏃inio
eismo juost썀 funkcija (jeigu yra)
슢sp썞jimas ir valdymas
Pagrindin썞 persirikiavimo 쎊 prie쏃prie쏃inio
eismo juost썀 funkcijos paskirtis – 쎊sp썞ti
vairuotoj썀 ir valdyti automobil쎊 iki toliau
nurodyto lygio.
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis vairavimas

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

prane쏃imu, garso signalu ir vairo vibravimu.
Avarinio vairavimo funkcija 쎊sijungia
toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 Automobilio greitis: apie 40~145 km/h
(25~90 mph)
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s
greitis: ma쏹daug vir쏃 10 km/h (6 mph)
僅 Santykinis greitis: ma쏹daug iki 200
km/h (124 mph)

Persirikiavimo 쎊 gretim썀 eismo
juost썀 funkcija (jeigu yra)
슢sp썞jimas ir valdymas

OCV051121L

A: 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
Apie susid쏦rim썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas
prane쏃imu, garso signalu ir vairo vibravimu.
슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 쎊jungiamas
toliau nurodytais atvejais.
僅 Automobilio greitis: apie 40~145 km/h
(25~90 mph)
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s
greitis: ma쏹daug vir쏃 10 km/h (6 mph)
僅 Santykinis greitis: ma쏹daug iki 200
km/h (124 mph)

Pagrindin썞 persirikiavimo 쎊 prie쏃prie쏃inio
eismo juost썀 funkcijos paskirtis – 쎊sp썞ti
vairuotoj썀 ir valdyti automobil쎊 iki toliau
nurodyto lygio.
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis vairavimas

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
6

OCV051121L

Avarinis vairavimas

OCV041193L

OCV051127L

A: Avarinis vairavimas
Apie avarin쎊 vairavim썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas prietais쏧 skydelyje pasirodan썊iu

A: 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
Apie susid쏦rim썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas
prietais쏧 skydelyje pasirodan썊iu prane쏃imu, garso signalu ir vairo vibravimu.
Avarinio vairavimo funkcija 쎊sijungia
toliau nurodytomis s썀lygomis.
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僅 Automobilio greitis: apie 40~145 km/h
(25~90 mph)
僅 Transporto priemon썞 priekyje gretimoje juostoje: va쏹iuoja

Avarinis vairavimas (pagalbin썞
vairavimo funkcija)

Avarinis vairavimas

OCV051129L

OCV051129L

OCV051128L

OCV051128L

A: Avarinis vairavimas
Apie avarin쎊 vairavim썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas prietais쏧 skydelyje pasirodan썊iu
prane쏃imu, garso signalu ir vairo vibravimu.
Avarinio vairavimo funkcija 쎊sijungia
toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 Automobilio greitis: apie 40~145 km/h
(25~90 mph)

D쉳MESIO
Persirikiavimo 쎊 gretim썀 eismo juost썀
funkcija neveikia, jei art썞janti transporto
priemon썞 i쏃 priekio sustoja.

A: Avarinis vairavimas
Apie avarin쎊 vairavim썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas prietais쏧 skydelyje pasirodan썊iu
prane쏃imu, garso signalu ir vairo vibravimu. Jei kyla pavojus susidurti su priekyje esan썊ia transporto priemone,
p썞s썊iuoju ar dviratininku, vairuotojui
pasukus vair썀 susid쏦rimui i쏃vengti bus
taikomi pagalbiniai vairavimo veiksmai.
Avarinio vairavimo funkcija 쎊sijungia
toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 Automobilio greitis: apie 40~85 km/h
(25~53 mph)

Avarinis vairavimas (i쏃vengiamojo vairavimo funkcija)

Pagalbin썞 i쏃vengiamojo vairavimo funkcija (jeigu yra)
슢sp썞jimas ir valdymas
Pagrindin썞 persirikiavimo 쎊 prie쏃prie쏃inio
eismo juost썀 funkcijos paskirtis – 쎊sp썞ti
vairuotoj썀 ir valdyti automobil쎊 iki toliau
nurodyto lygio.
僅 Avarinis vairavimas
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(transporto priemon썞mis, p썞s썊iaisiais
arba dviratininkais).
僅 Pagalbinio i쏃vengiamojo vairavimo
funkcija gali nesuveikti, jei eismo juostoje, kuria va쏹iuoja automobilis, nepakaks atstumo susid쏦rimui i쏃vengti.
OCV051128L

A: Avarinis vairavimas
Apie avarin쎊 vairavim썀 vairuotojas 쎊sp썞jamas prietais쏧 skydelyje pasirodan썊iu
prane쏃imu, garso signalu ir vairo vibravimu. Jei kyla pavojus susidurti su priekyje esan썊iu p썞s썊iuoju ar dviratininku ir
jei automobilio greitis patenka 쎊 avarinio
stabdymo funkcijos veikimo interval썀,
bus taikomi pagalbiniai vairavimo veiksmai, ta썊iau tik tuo atveju, jei eismo juostoje, kuria va쏹iuoja automobilis, pakaks
atstumo susid쏦rimui i쏃vengti.
Avarinio vairavimo funkcija 쎊sijungia
toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 Automobilio greitis: 65~75 km/h
(40~47 mph)

D쉳MESIO
僅 Kai avarinio vairavimo funkcija veikia,
vairas gali b쏦ti sukamas automati쏃kai.
僅 Rizikos veiksniams i쏃nykus avarinio
vairavimo funkcija automati쏃kai i쏃jungiama. Jei reikia, automobilio vairavimo veiksm쏧 privalo imtis
vairuotojas.
僅 Avarinio vairavimo funkcija gali nesuveikti arba jos veikimas gali b쏦ti
nutrauktas, jei vairas laikomas labai
tvirtai arba sukamas prie쏃inga kryptimi.
僅 Jei susid쏦rimui su transporto priemone, p썞s썊iuoju arba dviratininku
i쏃vengti taikomas pagalbinis vairavimas, i쏃vengiamojo pagalbinio vairavimo funkcija i쏃jungiama, jei kyla
gr썞sm썞 susidurti su kitais objektais

PASTABA
Daugiau informacijos apie 쎊sp썞jamuosius
prane쏃imus rasite skirsnio 씮Pagrindin썞
funkcija“ apra쏃yme 씮Collision Warning“
(쎊sp썞jimas apie susid쏦rim썀)"슢sp썞jimas
apie susid쏦rim썀" puslapyje 6-44.

PASTABA
Vaizdai ar spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

슢SP쉳JIMAS
僅 Saugumo sumetimais nustatymus
keiskite saugiai pastat썢 automobil쎊.
僅 Jei esant nustatytai parink썊iai Active
Assist (aktyvioji pagalba) arba Warning only (tik 쎊sp썞jimas) ESC i쏃jungiama paspaudus ir palaikius
nuspaust썀 ESC OFF mygtuk썀, pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo
sistema automati쏃kai i쏃jungiama.
Tokiu atveju pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos negalima
nustatyti nuostat쏧 meniu ir prietais쏧
skydelyje u쏹sidega ( ) 쎊sp썞jamoji
lemput썞 (tai 쎊prastas rei쏃kinys). Kai
ESC 쎊jungiama v썞l paspaudus ESC
OFF mygtuk썀, 쎊jungiama priekinio
susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbos
paskutin썞 nuostata. Priekin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo pagalba neveikia
visose situacijose arba negali i쏃vengti
vis쏧 susid쏦rim쏧.
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僅 Vairuotojas privalo pats atsakingai
valdyti automobil쎊. Nepasitik썞kite vien
tik susid쏦rimo i쏃 priekio i쏃vengimo
pagalba. I쏃laikykite saug쏧 stabdymo
atstum썀 ir, jei reikia, nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma쏹intum썞te
va쏹iavimo greit쎊 arba sustabdytum썞te
automobil쎊.
僅 Niekada ty썊ia nebandykite pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos veikimo su 쏹mon썞mis, daiktais ir
pan. Tai gali sukelti sunkius su쏹eidimus ar mirt쎊.
僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 priemon썞 gali neveikti, jei vairuotojas, nor썞damas i쏃vengti susid쏦rimo,
nuspaud쏹ia stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Veikiant priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbinei priemonei, transporto
priemon썞 gali staigiai sustoti ir su쏹eisti
keleivius ir judinti laisvus daiktus.
僅 Veikiant priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbinei priemonei, transporto
priemon썞 gali staigiai sustoti ir su쏹eisti
keleivius ir pajudinti nepritvirtintus
daiktus. Visada u쏹sisekite saugos
dir쏹썀 ir pritvirtinkite visus daiktus.
僅 Jei rodomas kitos sistemos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba sugeneruojamas
garsinis 쎊sp썞jimas, priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbos persp썞jimas gali b쏦ti nerodomas, o garsinis
쎊sp썞jimas gali b쏦ti nesugeneruotas.
僅 Jei APLINKA yra triuk쏃minga, galite
nei쏃girsti 쎊sp썞jamojo persp썞jimo apie
susid쏦rim썀 i쏃vengimo pagalbos prane쏃imo signalo.
僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo priemon썞 gali i쏃sijungti, tinkamai neveikti
arba veikti be reikalo, atsi쏹velgiant 쎊
kelio s썀lygas ir aplink썀.
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슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei kyla problem쏧 su priekine susid쏦rimo i쏃vengimo pagalba, pagrindin썞s transporto priemon썞s stabdymo
savyb썞s veiks normaliai.
僅 Avarinio stabdymo metu, kai vairuotojas per stipriai nuspaud쏹ia akceleratoriaus pedal썀 arba staigiai pasuka
vair썀, pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistemos aktyvuotas stabd쏹i쏧 valdymas automati쏃kai i쏃jungiamas.

D쉳MESIO
僅 Priklausomai nuo automobilio b쏦kl썞s,
priekyje esantis p썞s썊iasis ar dviratininkas, aplinka, grei썊io intervalas gali
suma쏹inti priekin썞s susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbos efektyvum썀. Pagalbin썞
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema gali tik 쎊sp썞ti vairuotoj썀 arba ji
gali neveikti.
僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbininkas veiks tam tikromis s썀lygomis,
쎊vertindamas rizikos lyg쎊, atsi쏹velgiant
쎊 art썞jan썊ios transporto priemon썞s
b쏦kl썢, va쏹iavimo krypt쎊, greit쎊 ir
aplink썀.
僅 Kai numatomas susid쏦rimo su 쏃alia
esan썊ia transporto priemone pavojus,
persirikiavimo 쎊 prie쏃prie쏃inio eismo
juost썀, persirikiavimo 쎊 gretim썀 eismo
juost썀 ir pagalbin썞 i쏃vengiamojo vairavimo funkcijos (jei yra) tik 쎊sp썞ja vairuotoj썀. (jeigu yra)

PASTABA
Kai nei쏃vengiamas susid쏦rimas, stabdyti gali pad썞ti priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo pagalba, kai vairuotojui nepakanka stabdyti.

Automobilio vairavimas

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA)

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistemos triktys ir apribojimai
Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistemos triktys

OCV051119L

A: patikrinkite priekin썢 saugos sistem썀
Kai netinkamai veikia pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas ir u쏹sidega
ir 쎊sp썞jamosios lemput썞s. 씮Kia“ rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.

Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistema i쏃jungta

OCV051130L

A: priekin썞s saugos sistema i쏃jungta.
Radiolokatorius u쏹blokuotas

Kai priekinis stiklas, kuriame yra priekinio vaizdo kamera, priekinio radaro
gaubtas, buferis ar jutiklis yra padengti
pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, tokiomis kaip
sniegas ar lietus, tai gali suma쏹inti aptikimo efektyvum썀 ir laikinai apriboti arba
i쏃jungti priekin썢 pagalbin썢 priemon썢
susid쏦rimams i쏃vengti.
Tokiu atveju prietais쏧 skydelyje pasirodo
쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir u쏹sidega
ir
쎊sp썞jamosios lemput썞s.
Pa쏃alinus snieg썀, vanden쎊 ar pa쏃alines
med쏹iagas, pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema veiks 쎊prastai.
Jei pa쏃alinus kli쏦tis (snieg썀, vanden쎊 ar
pa쏃alines med쏹iagas), taip pat atkabinus
nuo galinio buferio priekab썀, laikikl쎊 ir
pan., pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistema tinkamai neveikia,
patikrinkite automobil쎊 profesionaliame
servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba
쎊sp썞jamoji lemput썞 neatsiranda skydelyje, priekin썞 pagalbin썞 priemon썞
susid쏦rimams i쏃vengti gali tinkamai
neveikti.
僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo asistentas gali netinkamai veikti zonoje
(pvz., atviroje vietov썞je), kurioje u쏹vedus automobil쎊 neaptinkama joki쏧
objekt쏧.

Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistemos apribojimai
OCV051120L

A: priekin썞s saugos sistema i쏃jungta.
Kamera u쏹dengta

Toliau nurodytomis aplinkyb썞mis pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema gali tinkamai neveikti arba
netik썞tai prad썞ti veikti:
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僅 Aptikimo jutiklis arba jo aplinka yra
u쏹ter쏃ti ar pa쏹eisti
僅 Labai auk쏃ta arba 쏹ema priekinio
vaizdo kamer썀 supan썊ios aplinkos
temperat쏦ra
僅 Kameros objektyvui trukdo tamsintas
ar pl썞vele padengtas priekinis stiklas,
쎊skil썢s stiklas arba prie stiklo prilipusi
pa쏃alin썞 med쏹iaga (lipdukas, vabalas
ir kt.).
僅 Ant priekinio stiklo dr썞gm썞 nepa쏃alinama ir neu쏹쏃썀la
僅 Plovimo skystis yra nuolat pur쏃kiamas
arba valytuvas yra 쎊jungtas
僅 Va쏹iavimas esant stipriam lietui, sniegui arba tir쏃tam r쏦kui
僅 Priekinio vaizdo kameros matymo
lauke trukdo saul썞s atspind쏹iai
僅 Gatv썞s 쏃viesa ar art썞jan썊ios transporto priemon썞s 쏹ibintai atsispindi ant
쏃lapio kelio pavir쏃iaus, pavyzd쏹iui, ant
kelio esan썊iose balose
僅 Objektas dedamas ant prietais쏧 skydelio
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 velkama
僅 Aplinka labai 쏃viesi
僅 Aplinka yra labai tamsi, pavyzd쏹iui,
tunelyje ir pan.
僅 Ry쏃kumas kei썊iasi staiga, pavyzd쏹iui,
쎊va쏹iuojant ar i쏃va쏹iuojant i쏃 tunelio
僅 Lauko ry쏃kumas yra ma쏹as, o priekiniai 쏹ibintai nedega arba n썞ra ry쏃k쏦s
僅 Va쏹iavimas garais, d쏦mais ar 쏃e쏃썞liu
僅 Aptikta tik dalis transporto priemon썞s,
p썞s썊iojo ar dviratininko
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞
yra autobusas, sunkve쏹imis, sunkve쏹imis su ne쎊prastos formos lagaminu,
priekaba ir kt.
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僅 Priekyje esan썊ioje transporto priemon썞je n썞ra galini쏧 쏹ibint쏧, galiniai 쏹ibintai i쏃d썞styti ne쎊prastai ir pan.
僅 Lauko ry쏃kumas yra ma쏹as, o galiniai
쏹ibintai nedega arba n썞ra ry쏃k쏦s
僅 Priekin썞s transporto priemon썞s galas
yra ma쏹as arba transporto priemon썞
neatrodo normali, pavyzd쏹iui, kai
transporto priemon썞 yra pakreipta,
apversta arba matoma dalis transporto priemon썞s ir pan.
僅 Priekin썞s transporto priemon썞s klirensas yra ma쏹as arba auk쏃tas.
僅 Transporto priemon썞, p썞s썊iasis ar dviratininkas staiga 쎊siki쏃a 쎊 priek쎊
僅 Aplink priekin쎊 radar썀 esantis buferis
yra pa쏹eistas, apgadintas arba priekinis radaras yra ne vietoje
僅 Temperat쏦ra aplink priekin쎊 radar썀
yra auk쏃ta arba 쏹ema
僅 Va쏹iuojant tuneliu ar gele쏹iniu tiltu
僅 Va쏹iuojant didel썞se vietose, kur ma쏹ai
transporto priemoni쏧 ar konstrukcij쏧
(t. y. Dykuma, pieva, priemiestis ir kt.)
僅 Va쏹iuojant netoli viet쏧, kuriose yra
metalo, pvz., arti statybviet썞s, gele쏹inkelio ir pan.
僅 Netoli yra med쏹iaga, kuri labai gerai
atsispindi priekiniame radare, pavyzd쏹iui, apsauginis tur썞klai, 쏃alia esanti
transporto priemon썞 ir kt.
僅 Dviratininkas priekyje yra ant dvira썊io,
pagaminto i쏃 med쏹iagos, kurios neatspindi priekinis radaras
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞
aptinkama per v썞lai
僅 Priekyje va쏹iuojan썊i썀 transporto priemon썢 staigiai kliudo kli쏦tis
僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto priemon썞 staigiai kei썊ia juost썀 arba staiga
suma쏹ina greit쎊
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僅 Priekyje esanti transporto priemon썞
yra lenktos formos
僅 Priekin썞s transporto priemon썞s greitis
yra didelis arba ma쏹as.
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞
vairuoja prie쏃inga transporto priemon썞s kryptimi, kad b쏦t쏧 i쏃vengta susid쏦rimo
僅 Kai transporto priemon썞 yra priekyje,
j쏦s쏧 transporto priemon썞 kei썊ia juost썀
ma쏹u grei썊iu
僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto priemon썞 yra padengta sniegu
僅 J쏦s i쏃va쏹iuojate ar gr쎊쏹tate 쎊 juost썀
僅 Nestabilus vairavimas
僅 J쏦s esate 쏹iedin썞je sankry쏹oje, o priekyje va쏹iuojanti transporto priemon썞
n썞ra aptinkama
僅 J쏦s nuolat vairuojate ratu
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞
turi ne쎊prast썀 form썀
僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto priemon썞 va쏹iuoja 쎊 kaln썀 arba nuo kalno
僅 P썞stysis ar dviratininkas n썞ra visi쏃kai
aptinkamas, pavyzd쏹iui, jei p썞stysis
pasvir썢s arba nevisi쏃kai tiesiai eina.
僅 P썞stysis ar dviratininkas d썞vi drabu쏹ius ar 쎊rang썀, kuri썀 sunku atpa쏹inti
kaip p썞s썊i썀j쎊 arba dviratinink썀
僅 P썞s썊iasis ar dviratininkas priekyje
juda labai greitai
Pirmiau pateiktoje iliustracijoje parodytas transporto priemon썞s, p썞s썊iojo ir
dviratininko vaizdas, kur쎊 atpa쏹쎊sta priekinio vaizdo kamera.

僅 P썞s썊iasis ar dviratininkas priekyje yra
ma쏹as arba yra 쏹emoje pozoje
僅 P썞s썊iasis ar dviratininkas turi jud썞jimo
negali썀.
僅 Priekyje esantis p썞s썊iasis ar dviratininkas susikerta su va쏹iavimo kryptimi.
僅 Priekyje yra grup썞 p썞s썊i쏧j쏧, dviratinink쏧 ar didel썞 minia
僅 P썞stysis ar dviratininkas d썞vi drabu쏹ius, kurie lengvai 쎊silieja 쎊 fon썀, tod썞l
juos sunku aptikti
僅 P썞s썊i썀j쎊 ar dviratinink썀 sunku atskirti
nuo pana쏃ios formos konstrukcijos
aplinkoje
僅 Va쏹iuojate netoli p썞s썊iojo, dviratininko, kelio sankry쏹os, kelio 쏹enkl쏧,
statini쏧 ir pan. susikirtimo.
僅 Va쏹iuojant automobili쏧 stov썞jimo
aik쏃tel썞se
僅 Va쏹iavimas per mokam썀 automobili쏧
stov썞jimo aik쏃tel썢, statyb쏧 zon썀,
neasfaltuotais keliais, dalinai asfaltuotu keliu, nelygiu keliu, per grei썊io
riboklius ir kt.
僅 Va쏹iavimas nuo쏹ulniu keliu, vingiuotu
keliu ir kt.
僅 Va쏹iavimas kelkra쏃썊iu su med쏹iais ar
gatvi쏧 쏹ibintais
僅 D썞l nepalanki쏧 kelio s썀lyg쏧 va쏹iuojantis automobilis gali labai vibruoti.
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s auk쏃tis yra
쏹emas arba didelis d썞l dideli쏧 krovini쏧, ne쎊prasto padang쏧 sl썞gio ir kt.
僅 Va쏹iuojant siauru keliu, apaugusiu
med쏹iais ar kr쏦mais.
僅 Elektromagnetin썞s bangos gali trukdyti, pavyzd쏹iui, va쏹iuodami stipri쏧
radijo bang쏧 ar elektros triuk쏃mo
zonoje

OCV061029L
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Va쏹iavimo per sankry쏹썀 funkcija,
persirikiavimo 쎊 prie쏃prie쏃inio
eismo juost썀 funkcija, persirikiavimo 쎊 gretim썀 eismo juost썀 funkcija, pagalbin썞 i쏃vengiamojo
vairavimo funkcija (jeigu yra)
僅 Labai auk쏃ta arba 쏹ema priekin쎊 kampin쎊 radar썀 arba galin쎊 kampin쎊 radar썀
supan썊ios aplinkos temperat쏦ra
僅 Prie galinio kampinio radaro yra
sumontuota priekaba ar laikiklis
僅 Priekinis kampinis radaras arba galinis kampinis radaras padengtas
sniegu, vandeniu, purvu ir kt.
僅 Buferis greta priekinio kampinio
radaro ir galinio kampinio radaro
u쏹dengtas, pavyzd쏹iui, buferio lipduku, buferio apsaugu, dvira썊i쏧 laikikliu ir kt.
僅 Buferis greta priekinio kampinio
radaro ir galinio kampinio radaro
쎊lenktas, pa쏹eistas arba radaras yra ne
vietoje
僅 Priekin쎊 kampin쎊 radar썀 arba galin쎊
kampin쎊 radar썀 u쏹stoja kita transporto
priemon썞, siena arba stulpas
僅 Va쏹iuojant greitkelio rampa
僅 Va쏹iuojant keliu, kuriame apsauginis
atitvaras ar siena yra dvigubos konstrukcijos
僅 Kita transporto priemon썞 va쏹iuoja
labai arti j쏦s쏧 transporto priemon썞s,
arba kita transporto priemon썞 prava쏹iuoja j쏦s쏧 transporto priemon썢 labai
arti
僅 Kitos transporto priemon썞s greitis yra
labai greitas, kad jis per trump썀 laik썀
prava쏹iuot쏧 j쏦s쏧 transporto priemon썢
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 prava쏹iuoja
kit썀 transporto priemon썢
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僅 Jei j쏦s쏧 transporto priemon썞 prad썞jo
va쏹iuoti tuo pa썊iu metu kaip ir 쏃alia
esantis automobilis ir 쎊sib썞g썞jote
僅 Gretima eismo juosta va쏹iuojantis
automobilis persirikiuoja per dvi juostas nuo j쏦s쏧 arba u쏹 dviej쏧 eismo
juost쏧 va쏹iuojantis automobilis 쎊va쏹iuoja 쎊 gretim썀 juost썀
僅 Aptinkamas motociklas arba dviratis
僅 Aptinkama transporto priemon썞, tokia
kaip puspriekab썞
僅 Aptinkama didel썞 transporto priemon썞, pvz., autobusas arba sunkve쏹imis
僅 Aptinkama nedidel썞 judanti kli쏦tis,
pavyzd쏹iui, p썞s썊iasis, gyv쏦nas, pirkini쏧 ve쏹im썞lis ar vaiko ve쏹im썞lis
僅 Aptinkama ma쏹o auk쏃썊io transporto
priemon썞, tokia kaip sportinis automobilis
僅 Eismo juost썀 sunku atskirti d썞l pa쏃alini쏧 med쏹iag쏧, pavyzd쏹iui, lietaus,
sniego, dulki쏧, sm썞lio, alyvos ir vandens balu썊i쏧
僅 Eismo juostos 쏹enklinimo spalva nesiskiria nuo kelio
僅 Yra kelio 쏹enkl쏧 쏃alia juostos arba
kelio 쏹ym썞jimai atrodo pana쏃쏦s 쎊 juostos 쏹enklus.
僅 Eismo juostos linijos yra skiriamosios
juostos, med쏹i쏧, apsaugini쏧 atitvar쏧,
triuk쏃mo slopinimo sieneli쏧 ir pan.
쏃e쏃썞lyje.
僅 Juost쏧 skai썊ius padid썞ja ar suma쏹썞ja
arba kertasi juost쏧 쏹enklinimai
僅 Eismo juosta ant kelio pa쏹enklinta
daugiau nei dviem linijomis
僅 Eismo juostos skiriamosios linijos yra
sud썞tingos arba laikinos, pvz., remontuojamoje atkarpoje.
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僅 Yra kelio 쏹enkl쏧, toki쏧 kaip zigzago
juostos, sankry쏹쏧 쏹enklinimai ir kelio
쏹enklai
僅 Eismo juosta staiga i쏃nyksta, pvz.,
sankry쏹oje
僅 Eismo juosta yra labai plati arba labai
siaura
僅 Yra gatv썞s bortelis arba kelkra쏃tis,
ta썊iau eismo juosta nepa쏹enklinta
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞
viename 쏃one va쏹iuoja ant 쏹enklinimo
juostos
僅 Atstumas iki priekyje esan썊ios transporto priemon썞s yra labai ma쏹as

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iavimas vingiuotu keliu

OCV051030L_3

Va쏹iuojant vingiuotu keliu pagalbin썞
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo funkcija gali aptikti gretimoje eismo juostoje arba u쏹 jos rib쏧 esant쎊 automobil쎊,
p썞s썊i썀j쎊 ar dviratinink썀.
Tokiu atveju pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema gali be reikalo 쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir valdyti
stabd쏹ius arba vair썀 (jeigu tokia funkcija 쎊diegta). Visada patikrinkite eismo
s썀lygas aplink transporto priemon썢.
僅 Va쏹iavimas 쏃laitu
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Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbininkas gali neaptikti kit쏧 transporto
priemoni쏧, p썞s썊i쏧j쏧 ar dviratinink쏧,
esan썊i쏧 prie쏃ais jus kreivuose
keliuose, kurie neigiamai veikia jutikli쏧
veikim썀 Gali b쏦ti, kad prireikus vairuotojas nebus 쎊sp썞tas ir nesuveiks
pagalbin썞 stabdymo arba pagalbin썞
vairavimo funkcija (jeigu yra).
Va쏹iuodami kelyje turin썊iu daug
pos쏦ki쏧 turite i쏃laikyti saug쏧 stabdymo keli썀 ir, jei reikia, vairuoti transporto priemon썢 ir nuspausti stabd쏹i쏧
pedal썀, kad suma쏹intum썞te savo
va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytum썞te
saug쏧 atstum썀.

OCV051031L_3

Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema gali neaptikti priekyje
esan썊i쏧 kit쏧 transporto priemoni쏧,
p썞s썊i쏧j쏧 ar dviratinink쏧, kai va쏹iuojate
쎊 kaln썀 arba nuo kalno, nes tokia
aplinka turi neigiamos 쎊takos jutikli쏧
veikimui.
Gali b쏦ti, kad 쎊sp썞jimas bus teikiamas
ir pagalbinio stabdymo arba pagalbinio vairavimo funkcija (jeigu yra)
suveiks, kai to nereik썞s, arba prireikus
vairuotojas nebus 쎊sp썞tas ir nesuveiks
pagalbin썞 stabdymo arba pagalbin썞
vairavimo funkcija (jeigu yra).
Taip pat transporto priemon썞s greitis
gali greitai suma쏹썞ti, kai netik썞tai
aptinkama va쏹iuojanti transporto
priemon썞, p썞s썊iasis ar dviratininkas.
6
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Va쏹iuodami 쎊kaln썞n ar nuokaln썞je,
visada 쏹i쏦r썞kite 쎊 keli썀 ir, jei reikia, vairuokite savo transporto priemon썢 ir
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad
suma쏹intum썞te savo va쏹iavimo greit쎊,
kad i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.
僅 Persirikiuojant

OCV051239L

OCV051238L

[A]: J쏦s쏧 transporto priemon썞 [B]:
Juost썀 kei썊ianti transporto priemon썞
Kai transporto priemon썞 va쏹iuoja 쎊
j쏦s쏧 juost썀 i쏃 gretimos juostos, jutiklis
negali jos aptikti, kol ji n썞ra jutiklio
aptikimo diapazone. Staigiai pasikeitus eismo juostai, priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo pagalbininkas gali ne i쏃
karto aptikti transporto priemon썞s.
Tokiu atveju turite i쏃laikyti saug쏧
stabdymo keli썀 ir, jei reikia, vairuoti
savo transporto priemon썢 ir nuspausti
stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma쏹intum썞te
savo va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.

[A]: j쏦s쏧 automobilis, [B]: persirikiuojanti transporto priemon썞
[C]: toje pa썊ioje juostoje esanti transporto priemon썞
Kai prie쏃ais jus va쏹iuojanti transporto
priemon썞 persirikiuoja 쎊 kit썀 eismo
juost썀, FCA sistema gali i쏃 karto neaptikti kito priekyje atsiradusio automobilio. Tokiu atveju turite i쏃laikyti saug쏧
stabdymo keli썀 ir, jei reikia, vairuoti
savo transporto priemon썢 ir nuspausti
stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma쏹intum썞te
savo va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.
僅 Transporto priemoni쏧 aptikimas

OCV051032L_2
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Jei priekyje va쏹iuojan썊io automobilio
krovinys gale i쏃siki쏃썢s arba jo pro쏃vaisa yra didesn썞, reikia va쏹iuoti
atsargiau. FCA sistema gali neaptikti i쏃
automobilio i쏃siki쏃usio krovinio.
Tokiais atvejais turite i쏃laikyti saug쏧
stabdymo atstum썀 iki galinio objekto
ir, jei reikia, vairuoti savo transporto
priemon썢 ir nuspausti stabd쏹i쏧
pedal썀, kad suma쏹intum썞te savo
va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytum썞te
atstum썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto
priemon썢, saugos sumetimais rekomenduojame i쏃jungti FCA.
僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 priemon썞 gali veikti, jei aptinkama daikt쏧, kuri쏧 forma ar savyb썞s
yra pana쏃ios 쎊 transporto priemoni쏧,
p썞s썊i쏧j쏧 ar dviratinink쏧.
僅 Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo priemon썞 neveikia dvira썊i쏧, motocikl쏧 ar
ma쏹esni쏧 ratini쏧 daikt쏧, toki쏧 kaip
lagamin쏧 krep쏃iai, pirkini쏧 ve쏹im썞liai
ar ve쏹im썞liai.
僅 Priekin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo priemon썞 gali neveikti normaliai, jei j썀
trikdo stiprios elektromagnetin썞s bangos.
僅 Priekin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo priemon썞 u쏹vedus automobil쎊 arba paleidus priekin썢 kamer썀, sistema gali
neveikti 15 sekund쏹i쏧.

eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)

eismo juostos laikymosi sistemos (LKA) (jeigu yra)
Eismo juostos palaikymo sistema yra
sukurtas pad썞ti aptikti juostos 쏹enklinim썀 (ar kelio kra쏃tus) va쏹iuojant tam
tikru grei썊iu. Kelio juostos sekimo sistema 쎊sp썞ja vairuotoj썀, kai automobilis
i쏃va쏹iuoja i쏃 juostos nerodydamas pos쏦kio signalo, arba automati쏃kai padeda
vairuotojui pakoreguoti vair썀, kad automobilis nei쏃va쏹iuot쏧 i쏃 juostos.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

OCV051017L

Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip
aptikimo jutiklis, skirtas aptikti juostos
쏹enklinim썀 (arba kelio kra쏃tus).
Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
priekinio vaizdo kameros 쏹r. "Pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38.
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Eismo juostos palaikymo sistemos
nustatymai
Funkcij쏧 nustatymas
씮Lane safety“ (juostos sauga)

OCV041565L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 씮Lane safety“ (juostos sauga)
2 Vairuotojo pagalbos re쏹imas
3 씮Warning only“ (tik 쎊sp썞jimas)
4 I쏃jungta
슢jung썢 automobil쎊, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Lane safety (Nuostatos →
Automobilis → Pagalba vairuotojui →
Va쏹iavimo eismo juosta sauga) ir nustatykite norimas naudoti funkcijas.
僅 Assist (pagalba): aptikusi automobilio
nukrypim썀 i쏃 eismo juostos, pagalbin썞
eismo juostos palaikymo sistema
automati쏃kai padeda vairuotojui
pakoreguoti vair썀, kad automobilis
joje i쏃likt쏧.
僅 Warning only (tik 쎊sp썞jimas): aptikusi
automobilio nukrypim썀 i쏃 eismo juostos, pagalbin썞 eismo juostos palaikymo sistema 쎊sp썞ja vairuotoj썀 garso
signalu ir vairo vibravimu. Vairuotojas
privalo vairuoti transporto priemon썢.
僅 Off (i쏃jungta): pagalbin썞 eismo juostos palaikymo sistema i쏃sijungia. Prietais쏧 skydelyje u쏹g썢sta (
)
indikatoriaus lemput썞.
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eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)

슢SP쉳JIMAS
僅 Pasirinkus Warning only (tik 쎊sp썞jimas) vairas nekontroliuojamas
僅 Juostos laikymosi pagalbininkas
nekontroliuoja vairo, kai transporto
priemon썞 va쏹iuoja juostos viduryje.
僅 Kai nustatomas re쏹imas Off
(i쏃jungta), vairuotojas visada turi steb썞ti aplink썀 ir pats valdyti automobil쎊.

Eismo juostos palaikymo sistemos
쎊jungimas / i쏃jungimas

OCV051033L

I쏃skyrus Europos, Australijos,
Rusijos rink썀
Kai transporto priemon썞 u쏹vestas,
paspauskite ir palaikykite ant vairo
esant쎊 씮Vairavimo juosta pad썞j썞jo“ mygtuk썀, kad 쎊jungtum썞te 씮Juostos laikymosi
pagalbinink썀“. Prietais쏧 skydelyje 쎊si쏹iebia pilka indikatoriaus lemput썞 (
).
Dar kart썀 paspauskite ir palaikykite
mygtuk썀, kad i쏃jungtum썞te funkcij썀.
Jei transporto priemon썞 u쏹vedama i쏃
naujo, 씮Juostos laikymosi asistentas“
palaikys paskutin쎊 nustatym썀.

Europos, Australijos, Rusijos rinkoje
Kai variklis 쎊jungtas, visada 쎊sijungia
eismo juostos laikymosi asistentas. Prietais쏧 skydelyje 쎊si쏹iebia pilka indikatoriaus lemput썞 (
).

Automobilio vairavimas

Kai 쎊jungta eismo juostos palaikymo sistema, paspauskite ir nuspaud썢 palaikykite Vairavimo juosta asistento mygtuk썀,
kad funkcij썀 i쏃jungtum썞te.

PASTABA
僅 Trumpai paspaudus Va쏹iavimo juosta
asistento mygtuk썀, Juostos sekimo
asistentas 쎊sijungs ir i쏃sijungs.
僅 Kai pagalbin썞 eismo juostos palaikymo sistema i쏃jungiama pagalbin썞s
va쏹iavimo eismo juosta sistemos
mygtuku, funkcijos 씮Lane Safety“
(va쏹iavimo eismo juosta sauga)
parinktis taip pat persijungia 쎊 Off
(i쏃jungta).

eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)

Ta썊iau, net ir esant nustatytam re쏹imui
Off (i쏃jungta), 쎊sp썞jimo d썞l rank쏧 atitraukimo garsas nei쏃sijungia. Vairo vibracijos
funkcija taip pat lieka 쎊jungta net ir pasirinkus Off (i쏃jungta).
Jei pakeisite 씮Warning Volume“ (쎊sp썞jimo
garsas), gali pasikeisti kit쏧 vairavimo
pagalbini쏧 funkcij쏧 쎊sp썞jimo garsas.

Eismo juostos palaikymo sistemos
naudojimas
슢sp썞jimas ir valdymas
Kair썞

슢sp썞jimo intensyvumas
OCV051131L

De쏃in썞

6
OCV041562L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti pagalbin썞s eismo juostos palaikymo sistemos 쎊sp썞jimo garso intensyvumo re쏹im썀 – High (auk쏃tas), Medium
(vidutinis), Low (tylus) arba Off
(i쏃jungta).

OCV051132L

Eismo juostos laikymosi sistema persp썞ja ir valdo transporto priemon썢, naudodama 쎊sp썞jim썀 d썞l i쏃va쏹iavimo i쏃
eismo juostos ir eismo juostos laikymosi
sistem썀.

슢sp썞jimas apie nukrypim썀 nuo
va쏹iavimo juostos (LDW)
僅 Siekiant 쎊sp썞ti vairuotoj썀, kad transporto priemon썞 i쏃va쏹iuoja i쏃 numatomos juostos, ant skydelio ima mirks썞ti
쏹alia (
) lemput썞, o juostos linija
ant skydelio mirksi priklausomai nuo
to, kuria kryptimi transporto priemon썞

6
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suka, ir pasigirsta garsinis 쎊sp썞jimas.
Taip pat vibruos vairas.
僅 Automobilio greitis: apie 60~200 km/
h (40~120 mph).

eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)

traukimo, nes pagalbin썞 eismo juostos
palaikymo sistema gali neu쏹fiksuoti,
kad vairuotojas laiko rankas ant vairo.
僅 Jei prie vairo pritvirtinsite daiktus,
쎊sp썞jimas gali neveikti tinkamai.

Eismo juostos palaikymo sistema
僅 Siekiant 쎊sp썞ti vairuotoj썀, kad automobilis i쏃va쏹iuoja i쏃 numatomos juostos
(
), ant skydelio ima mirks썞ti 쏹alia
lemput썞, o vairas sureguliuojamas,
kad automobilis likt쏧 savo juostoje.
僅 Automobilio greitis: apie 60~200 km/
h (40~120 mph).

슢sp썞jimas apie rankas

OCV051133L

PASTABA
僅 Daugiau informacijos apie nuostatas
prietais쏧 skydelyje 쏹r. "Prietais쏧 skydelis" puslapyje 5-46.
僅 Kai aptinkamos juost쏧 쏹ymos (arba
kelio 쏃onin썞s linijos), prietais쏧 skydelyje matomos pilkos juost쏧 linijos pasikei썊ia 쎊 쏹alias ir u쏹sidega 쏹alia (
)
indikatoriaus lemput썞.
僅 Kai aptinkamos eismo juostos 쏹ymos
(arba kelio pakra쏃썊io linijos) ir yra
쎊jungta pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija, prietais쏧
skydelyje pasirodys 쏹alios eismo juostos linijos.
Juosta nerasta

A: laikykite rankas ant vairo
Vairuotojui kelias sekundes atitraukus
rankas nuo vairo, prietais쏧 skydelyje
pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir periodi쏃kai skamba garso signalas.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vairas negali b쏦ti asistuojamas, jei
vairas laikomas labai tvirtai arba vair썀
laikoma tam tikru laipsniu.
僅 Eismo juostos palaikymo sistema
neveikia vis썀 laik썀. Vairuotojas privalo
saugiai vairuoti automobil쎊 ir i쏃laikyti j쎊
eismo juostoje.
僅 슢sp썞jimas apie rankas gali pasirodyti
v썞lai, atsi쏹velgiant 쎊 kelio s썀lygas.
Va쏹iuodami visada laikykite rankas
ant vairo.
僅 Jei vairas laikomas lengvai su썞mus,
gali pasirodyti 쎊sp썞jimas d썞l rank쏧 ati6
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Juosta rasta

OCV051135L

僅 Net jei vair썀 padeda palaikyti Juostos
i쏃laikymo pagalbininkas, vairuotojas
gali pats valdyti vair썀.

Automobilio vairavimas

eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)

僅 Vairas gali sunkiau ar lengviau suktis,
kai j쎊 valdyti padeda Juostos palaikymo asistentas.

PASTABA
Vaizdai ar spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

Eismo juostos palaikymo sistemos
triktys ir apribojimai
Eismo juostos palaikymo sistemos
triktys
僅
僅
僅
OCV051136L

A: Patikrinkite va쏹iavimo eismo juosta
saugos sistem썀
Kai netinkamai veikia pagalbin썞 eismo
juostos laikymosi sistema, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
ir u쏹sidega geltona (
) indikatoriaus
lemput썞. Tokiu atveju sistem썀 reikia
patikrinti profesionaliame servise. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

Eismo juostos palaikymo sistemos
apribojimai
Juostos laikymo pagalba gali veikti
nenormaliai arba netinkamai tokiomis
aplinkyb썞mis:
僅 Juosta u쏹ter쏃ta arba j썀 sunku atskirti,
nes,
- Kelio 쏹ymas (kelio kra쏃tai) dengia
vanduo, sniegas, purvas, sm썞lis,
alyva, balos ir pan.

僅

僅
僅
僅
僅

僅

- Juostos 쏹ym썞jimo (arba kelio
kra쏃to) spalva nei쏃siskiria i쏃 kelio
- Ant kelio yra pa쏹enklintos juostos
(arba kelio 쏃onin썞s linijos) arba
juostos (arba kelio 쏃onin썞s linijos)
atrodo pana쏃ios 쎊 juost쏧 쏹enklinim썀
(arba kelio 쏃onines linijas).
- Eismo juostos skiriamoji linija (arba
kelkra쏃tis) nery쏃ki (-us) arba nusitrynusi (-썢s).
- Eismo juostos linijos (arba kelkra쏃tis) yra skiriamosios juostos,
med쏹i쏧, apsaugini쏧 atitvar쏧,
triuk쏃mo slopinimo sieneli쏧 ir pan.
쏃e쏃썞lyje.
Juost쏧 skai썊ius padid썞ja ar suma쏹썞ja
arba kertasi juost쏧 쏹enklinimai
Kelyje yra daugiau nei du juost쏧 쏹enklinimai (arba kelio briaunos)
Eismo juostos skiriamosios linijos
(arba kelkra쏃tis) yra sud썞tingos arba
laikinos, pvz., remontuojamoje atkarpoje
Yra kelio 쏹enkl쏧, toki쏧 kaip zigzago
juostos, sankry쏹쏧 쏹enklinimai ir kelio
쏹enklai
Eismo juosta staiga i쏃nyksta, pvz.,
sankry쏹oje
Eismo juosta (arba kelias) labai plati (us) arba labai siaura (-as)
Yra kelio kra쏃tas be juostos
Va쏹iuojamojoje dalyje yra ribojanti
konstrukcija, tokia kaip rinkliavos
u쏹tvaras, 쏃aligatvis, bordi쏦ras ir kt.
Atstumas iki priekin썞s transporto priemon썞s yra labai trumpas arba priekyje va쏹iuojanti transporto priemon썞
dengia kelio juostos 쏹enklinim썀 (arba
kelio kra쏃t썀)
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PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
priekinio vaizdo kameros 쏹r. "Pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38.

슢SP쉳JIMAS
Naudodami eismo juostos palaikymo
(LKA) sistem썀, imkit썞s toki쏧 atsargumo
priemoni쏧:
僅 Vairuotojas privalo pats saugiai
va쏹iuoti ir valdyti automobil쎊. Nepasikliaukite vien tik 쏃ia funkcija ir nevairuokite pavojingai.
僅 Juostos laikymosi pagalbin썞 funkcija
gali b쏦ti at쏃aukta arba tinkamai
neveikti, priklausomai nuo kelio
s썀lyg쏧 ir aplinkos. Vairuodami visada
b쏦kite atid쏦s.
僅 Jei eismo juosta netinkamai aptinkama, ie쏃kokite informacijos skirsnyje
씮Pagalbin썞s eismo juostos laikymosi
sistemos apribojimai“.
僅 Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto
priemon썢, saugos sumetimais rekomenduojame juostos laikymo pagalb썀
i쏃jungti.
僅 Jei transporto priemon썞 va쏹iuoja
dideliu grei썊iu, vairas nebus kontroliuojamas. Naudodamasis eismo juostos palaikymo sistema, vairuotojas
visuomet turi laikytis grei썊io apribojim쏧 .
僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba sugeneruojamas
garsinis 쎊sp썞jimas, eismo juostos i쏃laikymo sistemos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas gali b쏦ti nerodomas, o garsinis
쎊sp썞jimas gali b쏦ti nesugeneruotas.
僅 Gali nesigird썞ti 쎊sp썞jamasis juostos
laikymo pagalbininko garso, jei
aplinka yra triuk쏃minga.
6

62

eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)

僅 Jei prie vairo pritvirtinsite objekt쏧, sistema gali nepad썞ti vairuoti.
僅 U쏹vedus automobil쎊 arba 쎊jungus priekinio vaizdo kamer썀, 15 sekund쏹i쏧
pagalbin썞 eismo juostos laikymosi sistema gali neveikti.
僅 Juostos laikymo pagalba neveiks, kai:
- 슢jungtas pos쏦kis arba 쎊sp썞jamasis
pavojaus signalas.
- 슢jungus funkcij썀 arba persirikiavus 쎊
kit썀 eismo juost썀 automobilis
va쏹iuoja ne eismo juostos centre.
- Veikia ESC (elektronin썞 stabilumo
kontrol썞s) arba VSM (automobilio
stabilumo valdymo) sistemos.
- Automobilis atlieka staig쏧 pos쏦k쎊
- Automobilio greitis nesiekia 55 km/
h (35 mph) arba vir쏃ija 210 km/h
(130 mph)
- Automobilis staigiai kei썊ia eismo
juostas.
- Automobilis staigiai stabdo.

Automobilio vairavimas

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos
(BCA)

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos
(BCA) (jeigu yra)
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema yra skirta pad썞ti
aptikti ir steb썞ti art썞jan썊ias transporto
priemones vairuotojo aklojoje zonoje bei
쎊sp썞ti vairuotoj썀 apie galim썀 susid쏦rim썀
쎊sp썞jamuoju prane쏃imu ir garsiniu 쎊sp썞jimu.
Be to, i쏃kilus susid쏦rimo rizikai rikiuojantis 쎊 kit썀 eismo juost썀 ar pajud썞jus 쎊 priek쎊
i쏃 stov썞jimo vietos, pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema pad썞s
i쏃vengti susid쏦rimo stabdydama automobil쎊.

OCV051034L

aklosios zonos dideliu grei썊iu art썞jan썊i썀
transporto priemon썢 ir apie tai informuoti vairuotoj썀.

D쉳MESIO
슢sp썞jamasis laikas gali skirtis priklausomai nuo transporto priemon썞s, art썞jan썊ios dideliu grei썊iu, grei썊io.

OCV051036L

Kai rikiavimosi 쎊 kit썀 eismo juost썀 metu
pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema, skenuodama priekyje esan썊i썀 eismo juost썀, nustato susid쏦rimo su art썞jan썊ia transporto
priemone aklojoje zonoje pavoj쏧, ji
stabdo automobil쎊, kad susid쏦rimas ne쎊vykt쏧.

Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema padeda aptikti ir
informuoti vairuotoj썀, kad transporto
priemon썞 yra aklojoje zonoje.

D쉳MESIO
Aptikimo diapazonas gali skirtis priklausomai nuo j쏦s쏧 transporto priemon썞s
grei썊io. Net jei aklojoje zonoje yra transporto priemon썞, funkcija gali jus ne쎊sp썞ti, kai va쏹iuojate dideliu grei썊iu.

OCV051037L

Kai pajud썞jus i쏃 stov썞jimo vietos pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema nustato susid쏦rimo su
art썞jan썊ia transporto priemone aklojoje
zonoje pavoj쏧, ji stabdo automobil쎊, kad
susid쏦rimas ne쎊vykt쏧.

OCV051035L

Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema padeda aptikti i쏃
6
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Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos
(BCA)

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

OCV051017L

Galinis 쏃oninis radaras

OCV051025L

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
Imkit썞s 쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧, kad
i쏃laikytum썞te optimal쏧 detektoriaus veikim썀:
僅 Niekada neardykite galinio kampinio
radaro ar radaro agregato ir nedarykite jam jokio poveikio.
僅 Jei buvo paveiktas galinis kampinis
radaras ar vieta aplink radar썀, net jei
쎊sp썞jamasis prane쏃imas nerodomas
skydelyje, akl쏧j쏧 ta쏃k쏧 saugos sistema gali tinkamai neveikti. Patikrinkite sistem썀 profesionaliame servise.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Jei galiniai kampiniai radarai buvo
pakeisti ar taisyti, patikrinkite automobil쎊 profesionaliame servise. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

6
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僅 Galinio buferio taisymui ten, kur yra
galinis kampinis radaras, naudokite tik
originalias dalis.
僅 Prie galinio kampinio radaro dang썊io
ned썞kite valstybinio numerio 쏹enklo
r썞mo ar daikt쏧, toki쏧 kaip buferio lipdukas, pl썞vel썞 ar buferio apsaugos.
僅 Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema
negal썞s tinkamai veikti, jei pakeistas
buferis, pa쏹eista zona 쏃alia galinio
kampinio radaro arba pavir쏃ius u쏹da쏹ytas.
僅 Pritvirtinus priekab썀, baga쏹in썢 ir kt.
priedus, gali netinkamai veikti arba
visai neveikti galinis kampinis radaras.
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
priekinio vaizdo kameros 쏹r. "Pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38.

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos nuostatos
Funkcij쏧 nustatymas
씮Blind-spot safety“ (aklosios
zonos sauga)

OCV041566L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 씮Blind-spot safety“ (aklosios zonos
sauga)
2 씮Active Assist“ (aktyvioji pagalba)
3 씮Warning only“ (tik 쎊sp썞jimas)
4 I쏃jungta

Automobilio vairavimas

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos
(BCA)

슢jung썢 automobil쎊, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Blind-spot safety (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → Aklosios zonos sauga) ir
nustatykite norimas naudoti funkcijas
arba at쏃aukite parinktis.
僅 Active assistance (aktyvioji pagalba):
pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema 쎊sp썞s vairuotoj썀
prane쏃imu, garso signalu bei vairo
vibravimu ir 쎊jungs pagalbinio stabdymo funkcij썀 (priklauso nuo susid쏦rimo pavojaus lygio).
僅 Warning only (tik 쎊sp썞jimas): pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema 쎊sp썞s vairuotoj썀
prane쏃imu, garso signalu ir vairo
vibravimu (priklauso nuo susid쏦rimo
pavojaus lygio). Pagalbinis stabdymas
nebus taikomas.
僅 Off (i쏃jungta): pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema
i쏃jungiama.

des mirksi 쎊sp썞jamoji i쏃orinio galinio
vaizdo veidrod썞lio lemput썞.
Be to, 쎊jungus automobil쎊 esant nustatytam pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos re쏹imui
Active Assist (aktyvioji pagalba) arba
Warning only (tik 쎊sp썞jimas), tris sekundes mirksi i쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lio 쎊sp썞jamoji lemput썞.

슢SP쉳JIMAS
僅 Pasirinkus Warning only (tik 쎊sp썞jimas), pagalbinio stabdymo funkcija
ne쎊jungiama.
僅 Kai nustatomas re쏹imas Off
(i쏃jungta), vairuotojas visada turi steb썞ti aplink썀 ir saugiai va쏹iuoti.

PASTABA
슢jungus automobil쎊, nustatoma paskutin썞
pasirinkta pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos nuostata.

6
슢sp썞jimo laiko nuostatos

OCV051137L

OCV041587L

A: Aklosios zonos saugos sistema
i쏃jungta
슢jungus automobil쎊 esant i쏃jungtai pagalbinei susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemai, prietais쏧 skydelyje
pasirodo prane쏃imas Blind-Spot Safety
System is Off (aklosios zonos saugos
sistema i쏃jungta).
Perjungus nuostat썀 i쏃 Off (i쏃jungta) 쎊
Active Assist (aktyvi pagalba) arba
Warning only (tik 쎊sp썞jimas), tris sekun-

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo laiko nuostatos
2 Normalus
3 씮Late“ (v썞liau)
Nor썞dami pakeisti pradin쎊 pagalbin썞s
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo
sistemos 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laik썀, esant
쎊jungtam automobiliui, informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning timing (Nuosta-
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Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos
(BCA)

tos → Automobilis → Pagalba vairuotojui
→ 슢sp썞jimo laikas).
슢sp썞jimo laiko re쏹imo Normal (normalus)
arba Late (v썞liau) pasirinkimas:
僅 Normal (normalus): nustatoma 쎊prastomis va쏹iavimo s썀lygomis. Jei 쏃i
funkcija reaguoja per daug jautriai,
쎊sp썞jimo laiko parinkt쎊 perjunkite 쎊
Late (v썞liau).
僅 Late (v썞liau): 쎊sp썞jimas 쎊jungiamas
v썞liau.

슢sp썞jimo intensyvumas

OCV041562L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos garso intensyvumo re쏹im썀 – High (auk쏃tas),
Medium (vidutinis), Low (tylus) arba Off
(i쏃jungta).
Vis d썞lto, kai nustatoma 씮Warning
Volume“ (쎊sp썞jimo garsumas) parinktis
씮Off“ (i쏃jungta), vairo vibracijos funkcija
쎊jungiama, jei ji buvo i쏃jungta.

6
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Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.

D쉳MESIO
僅 슢sp썞jimo laiko ir 쎊sp썞jimo garsumo
nuostatos galios visoms pagalbin썞s
susid쏦rimo neap쏹velgiamoje zonoje
i쏃vengimo sistemos funkcijoms.
僅 Net jei 쎊sp썞jimo laikas nustatytas kaip
Normal (normalus), transporto priemon썞ms art썞jant dideliu grei썊iu gali
atrodyti, kad pradinis 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laikas yra per v썞lus.
僅 Kai eismas n썞ra intensyvus ir va쏹iuojama ma쏹u grei썊iu, 쎊sp썞jimo laik썀
nustatykite re쏹imu Late (v썞liau).

Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistema
슢sp썞jimas ir valdymas
Transporto priemon썞s aptikimas

OCV051038L

僅 I쏃oriniame galinio vaizdo veidrod썞lyje
ir projekciniame ekrane (jei yra) u쏹sidega 쎊sp썞jamoji lemput썞.
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema veikia toliau nurodytomis s썀lygomis.
僅 Automobilio greitis: vir쏃ija 20 km/h (12
mph)
僅 Aklojoje zonoje judan썊ios transporto
priemon썞s greitis: vir쏃ija 10 km/h (7
mph)
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슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
슢sp썞jimo apie susid쏦rim썀 funkcija veikia,
kai 쎊jungiamas pos쏦kio signalas persirikiuojant 쎊 kit썀 juost썀 aklojoje zonoje
judan썊ios transporto priemon썞s kryptimi.
僅 Kai nuostat쏧 meniu pasirenkamas
re쏹imas Warning only (tik 쎊sp썞jimas),
쎊sp썞jimas apie susid쏦rim썀 pasirodo
automobiliui priart썞jus prie juostos,
kurios aklojoje zonoje aptinkama
transporto priemon썞.
僅 Siekiant 쎊sp썞ti vairuotoj썀 apie susid쏦rim썀, ima mirks썞ti 쎊sp썞jamoji lemput썞
쏃oninio vaizdo veidrodyje ir vir쏃utiniame ekrane (jeigu yra). Tuo pa썊iu
metu pasigirs 쎊sp썞jamasis signalas ir
suvibruos vairas.
僅 Kai pos쏦kio signalas bus i쏃jungtas
arba pasislinksite nuo juostos, 쎊sp썞jimas apie susid쏦rim썀 bus panaikintas
ir funkcija gr쎊쏃 쎊 transporto priemon썞s
aptikimo b쏦sen썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Galinio kampinio radaro aptikimo diapazonas nustatomas pagal standartin쎊
kelio plot쎊, tod썞l siauroje kelio dalyje
funkcija gali aptikti kitas transporto
priemones u쏹 dviej쏧 juost쏧 ir jus
쎊sp썞ti. Prie쏃ingai, pla썊iame kelyje
funkcija gali nesugeb썞ti aptikti kitame
eismo juostoje va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s ir gali j쏦s쏧 ne쎊sp썞ti.
僅 Kai 쎊jungtas pavojaus signalo indikatorius, pos쏦kio signalo 쎊sp썞jimas apie
susid쏦rim썀 neveiks.

PASTABA
Jei vairuotojo s썞dyn썞 yra kair썞je, 쎊sp썞jimas apie susid쏦rim썀 gali atsirasti sukant
쎊 kair썢. Jei vairuotojo s썞dyn썞 yra de쏃in썞je, 쎊sp썞jimas apie susid쏦rim썀 gali atsi-

rasti sukant 쎊 de쏃in썢. Laikykit썞s tinkamo
atstumo iki eismo juostoje va쏹iuojan썊i쏧
transporto priemoni쏧.

Pagalbin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo
sistema (vairuojant)

OCV051138L

A: Avarinis stabdymas
僅 Siekiant 쎊sp썞ti vairuotoj썀 apie susid쏦rim썀, ima mirks썞ti 쎊sp썞jamoji lemput썞
쏃oninio vaizdo veidrodyje ir skydelyje
rodomas 쎊sp썞jamasis prane쏃imas. Tuo
pa썊iu metu pasigirsta garsinis 쎊sp썞jimas, mirksi 쎊sp썞jamoji lemput썞 ekrano
vir쏃uje ir (jeigu yra) ima vibruoti vairas. Sistema padeda kontroliuoti stabdym썀, kad b쏦t쏧 i쏃vengta susid쏦rimo
su transporto priemone aklojoje
zonoje.
僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo sistema veikia toliau nurodytomis s썀lygomis.
- Automobilio greitis: 60~200 km/h
(40~120 mph)
- Aptinkamos abi eismo juostos
쏹ymos.

슢SP쉳JIMAS
僅 Pagalbin썞 priemon썞 susid쏦rimui
i쏃vengti bus at쏃aukta esant 쏃ioms
aplinkyb썞ms:
- J쏦s쏧 transporto priemon썞 쎊va쏹iuoja
쎊 kit썀 juost썀 tam tikru atstumu
- J쏦s쏧 transporto priemon썞 n썞ra
susid쏦rimo rizikoje
- Vairas yra vairuojama
6
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- nuspaustas stabd쏹i쏧 pedalas.
- Pagalbin썞 priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistema veikia
僅 Suveikus pagalbinei susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemai arba
baigus persirikiavimo manevr썀 reikia
nuva쏹iuoti iki eismo juostos vidurio.
Funkcija neveiks, jei automobilis
va쏹iuoja ne juostos centre.

Pagalbin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo
sistema (i쏃vykstant)

OCV051118L

A: Atsargiai va쏹iuokite
Kai automobilis sustabdomas d썞l avarinio stabdymo, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas. J쏦s쏧
saugumui vairuotojas tur썞t쏧 nedelsdamas nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀 ir patikrinti aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai
transporto priemon썞 bus sustabdyta
ma쏹daug 2 sekundes staigiai stabdant.

슢SP쉳JIMAS
OCV051138L

A: Avarinis stabdymas
僅 Apie susid쏦rim썀 vairuotoj썀 쎊sp썞ja i쏃oriniame galinio vaizdo veidrod썞lyje
mirksinti 쎊sp썞jamoji lemput썞 ir prietais쏧 skydelyje pasirodantis 쎊sp썞jamasis prane쏃imas. Tuo pa썊iu metu
pasigirsta garsinis 쎊sp썞jimas, mirksi
쎊sp썞jamoji lemput썞 ekrano vir쏃uje ir
(jeigu yra) ima vibruoti vairas.
僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema veiks, kai j쏦s쏧
automobilio greitis nesieks 3 km/h (2
mph), o transporto priemon썞 aklojoje
zonoje jud썞s 5 km/h (3 mph) grei썊iu.
僅 Avarinis stabdymas pad썞s i쏃vengti
susid쏦rimo su transporto priemone
aklosios zonos srityje.
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Atsargumo priemon썞s, kuri쏧 reikia imtis
naudojant pagalbin썢 susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistem썀:
僅 Saugumo sumetimais pagalbin썞s
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo
sistemos nuostatas keiskite automobil쎊 pastat썢 saugioje vietoje.
僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba skamba garso
signalas, pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos prane쏃imas gali nepasirodyti ir garso
signalas gali neskamb썞ti.
僅 Jei aplinka yra triuk쏃minga, gali b쏦ti,
kad pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jamojo
garsinio signalo negird썞site.
僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema gali nesuveikti, jei
vairuotojas, nor썞damas i쏃vengti susid쏦rimo, nuspaud쏹ia stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Kai veikia pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema, vairuo-

Automobilio vairavimas

僅

僅

僅

僅

僅

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos
(BCA)

tojui per stipriai paspaudus
akceleratoriaus pedal썀 arba pasukus
vair썀 funkcijos aktyvintas stabd쏹i쏧
valdymas automati쏃kai i쏃jungiamas.
Suveikus pagalbinei susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemai automobilis gali staigiai sustoti, tod썞l gali
kilti pavojus keleiviams susi쏹eisti ir
nepritvirtinti daiktai gali pasislinkti.
Visada u쏹sisekite saugos dir쏹썀 ir pritvirtinkite visus daiktus.
Net ir sutrikus pagalbin썞s susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos
veikimui, automobilio pagrindin썞
stabd쏹i쏧 funkcija veiks taip, kaip
visada.
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema suveiks ne visais
atvejais ir negal썞s pad썞ti i쏃vengti vis쏧
susid쏦rim쏧.
Esant tam tikrai kelio b쏦klei arba tam
tikroms eismo s썀lygoms pagalbin썞
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo
sistema vairuotoj썀 쎊sp썞ti gali per v썞lai
arba visai ne쎊sp썞ti.
Vairuotojas vis썀 laik썀 turi vairuoti
transporto priemon썢. Pagalbine susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema nepasikliaukite. I쏃laikykite saug쏧
stabdymo atstum썀 ir, jei reikia,
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad
suma쏹intum썞te va쏹iavimo greit쎊 arba
sustabdytum썞te automobil쎊.

- ESC (elektronin썞 stabilumo kontrol썞s sistema) atlieka kit썀 funkcij썀.

PASTABA
Vaizdai ar spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos triktys
ir apribojimai
Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos triktys

OCV051139L

A: Patikrinkite aklosios zonos saugos
sistem썀
Kai pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema netinkamai veikia,
prietais쏧 skydelyje kelias sekundes pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir u쏹sidega
pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ).
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema turi b쏦ti patikrinta
profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
僅 Priklausomai nuo ESC (elektronin썞
stabilumo kontrol썞s sistema) b쏦senos,
stabd쏹i쏧 valdymas gali neveikti tinkamai. 슢sp썞jimas bus tik tada, kai:
- 슢sijungia ESC (elektronin썞 stabilumo
kontrol썞s sistema) 쎊sp썞jamoji lemput썞.

OCV051140L

A: Patikrinkite 쏃oninio veidrod썞lio
쎊sp썞jam썀j썀 lemput썢
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Kai i쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lio
쎊sp썞jamoji lemput썞 tinkamai neveikia,
prietais쏧 skydelyje kelias sekundes pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir u쏹sidega
pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ).
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema turi b쏦ti patikrinta
profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistema
i쏃jungta

OCV051141L

A: Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistema i쏃jungta.
Radiolokatorius u쏹blokuotas
Kai ant u쏹pakalinio buferio greta galinio
kampinio radaro ar jutiklio yra pa쏃alini쏧
med쏹iag쏧, pavyzd쏹iui, sniego ar vandens, arba kai prikabinama priekaba ar
sumontuojamas laikiklis, gali suma쏹썞ti
aptikimo efektyvumas ir pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema gali veikti ribotai arba visai
i쏃sijungti.
Taip nutikus, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas. Ta썊iau tai
n썞ra gedimas.
Pa쏃alinus pa쏃alines med쏹iagas, atkabinus priekab썀, nu썞mus kit썀 쎊rang썀 ir v썞l
쎊jungus automobil쎊 pagalbin썞 susid쏦rimo
i쏃vengimo aklojoje zonoje sistema veiks
쎊prastu b쏦du. Objektyvas visuomet turi
b쏦ti 쏃varus.

6

70

Jei i쏃썞mus galin썢 baga쏹in썢 ir kit썀 쎊rang썀
ar pa쏃alinus pa쏃alines med쏹iagas pagalbin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo aklojoje
zonoje sistema tinkamai neveikia, ji turi
b쏦ti patikrinta profesionaliame servise.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei prietais쏧 skydelyje 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas nepateikiamas, gali b쏦ti,
kad pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistema negal썞s
veikti tinkamai.
僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo i쏃vengimo aklojoje zonoje sistema gali prastai veikti
tose zonose (pavyzd쏹iui, atviroje teritorijoje), kur i쏃kart 쎊jungus automobil쎊
ji neaptinka jokio objekto arba kai
aptikimo jutiklis b쏦na padengtas
pa쏃alin썞mis med쏹iagomis.

D쉳MESIO
Jei tvirtinate priekab썀, laikikl쎊 ar kt.,
pagalbin썢 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistem썀 i쏃junkite arba, jei
pagalbine susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema ketinate naudotis,
priekab썀, laikikl쎊 ar kt. atjunkite.

Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos apribojimai
Toliau nurodytomis s썀lygomis pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema gali tinkamai neveikti:
僅 Yra prastas oras, kai gausiai sninga ar
lyja ir pan.
僅 Galinis kampinis radaras yra padengtas sniegu, lietumi, purvu ir kt.
僅 Temperat쏦ra aplink galin쎊 radar썀 yra
auk쏃ta arba 쏹ema

Automobilio vairavimas
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僅 Galin쎊 kampin쎊 radar썀 u쏹dengia transporto priemon썞 arba stulpas, sienos ir
pan.
僅 Va쏹iuojant greitkelio rampa ar prie
rinkliav쏧 u쏹tvaro.
僅 Kelio dangoje (arba pakra쏃썊i쏧 dirvoje)
yra metalini쏧 komponent쏧 (galb쏦t d썞l
metro statybos).
僅 Prie automobilio yra stacionarus
objektas, pavyzd쏹iui, garso barjerai,
apsauginiai atitvarai, dvigubi atitvarai, centrin썞s pertvaros, 쎊va쏹iavimo
barjerai, gatvi쏧 쏹ibintai, 쏹enklai, tuneliai, sienos ir pan. (쎊skaitant dvigubas
konstrukcijas).
僅 Va쏹iuojant siauru keliu, apaugusiu
med쏹iais ar kr쏦mais.
僅 Va쏹iuojant didel썞se vietose, kur ma쏹ai
transporto priemoni쏧 ar konstrukcij쏧
(t. y. Dykuma, pieva, priemiestis ir kt.)
僅 Va쏹iavimas 쏃lapia kelio danga, balomis
僅 Kita transporto priemon썞 va쏹iuoja
labai arti j쏦s쏧 transporto priemon썞s,
arba kita transporto priemon썞 prava쏹iuoja j쏦s쏧 transporto priemon썢 labai
arti
僅 Kitos transporto priemon썞s greitis yra
labai greitas, kad jis per trump썀 laik썀
prava쏹iuot쏧 j쏦s쏧 transporto priemon썢
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 prava쏹iuoja
kit썀 transporto priemon썢
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 kei썊ia
juost썀
僅 Jei j쏦s쏧 transporto priemon썞 prad썞jo
va쏹iuoti tuo pa썊iu metu kaip ir 쏃alia
esantis automobilis ir 쎊sib썞g썞jote
僅 Gretima eismo juosta va쏹iuojantis
automobilis persirikiuoja per dvi juostas nuo j쏦s쏧 arba u쏹 dviej쏧 eismo
juost쏧 va쏹iuojantis automobilis 쎊va쏹iuoja 쎊 gretim썀 juost썀

僅 Prie galinio kampinio radaro yra
sumontuota priekaba ar laikiklis
僅 Buferis prie galinio kampinio radaro
yra u쏹dengtas tokiais daiktais kaip
buferio lipdukas, dvira썊i쏧 laikiklis ir
pan.
僅 Aplink galin쎊 radar썀 esantis buferis yra
pa쏹eistas, apgadintas arba galinis
radaras yra ne vietoje
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s auk쏃tis yra
쏹emas arba didelis d썞l dideli쏧 krovini쏧, ne쎊prasto padang쏧 sl썞gio ir kt.
Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema negal썞s
veikti normaliai arba netik썞tai suveiks, jei
bus aptiktas kuris nors i쏃 toliau nurodyt쏧
objekt쏧:
僅 Aptinkamas motociklas arba dviratis
僅 Aptinkama transporto priemon썞, tokia
kaip puspriekab썞
僅 Aptinkama didel썞 transporto priemon썞, pvz., autobusas arba sunkve쏹imis
僅 Aptinkama judanti kli쏦tis, tokia kaip
p썞s썊iasis, gyv쏦nas, prekybos centro
ve쏹im썞lis ar ve쏹im썞lis k쏦dikiui
僅 Aptinkama ma쏹o auk쏃썊io transporto
priemon썞, tokia kaip sportinis automobilis
Toliau nurodytomis s썀lygomis stabdymo
kontrol썞s funkcija gali neveikti:
僅 Automobilis stipriai vibruoja va쏹iuodamas nelygiu keliu ar betonu u쏹taisytomis kelio vietomis
僅 Va쏹iuoja slid쏹iu pavir쏃iumi d썞l sniego,
bal쏧, ledo ir pan.
僅 Sl썞gis padangose 쏹emas arba
padanga pa쏹eista
僅 Pakeistas stabdys
僅 Transporto priemon썞 staigiai kei썊ia
eismo juost썀
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PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
priekinio vaizdo kameros 쏹r."Pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38 ir
"eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)
(jeigu yra)" puslapyje 6-57.

僅 Va쏹iuojant ten, kur kelias susilieja ar
i쏃si쏃akoja

OCV051041L

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iavimas vingiuotu keliu

OCV051039L

Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema
negal썞s tinkamai veikti va쏹iuojant vingiuotu keliu. Pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema gali
neaptikti transporto priemon썞s kitoje
eismo juostoje.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir
va쏹iavimo s썀lygas.

Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema
negal썞s tinkamai veikti, kur kelias
susilieja ar dalijasi. Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema gali neaptikti transporto
priemon썞s kitoje eismo juostoje.
Visada steb썞kite kelio ir va쏹iavimo
s썀lygas, kai va쏹iuojate kelio susiliejimo ar i쏃si쏃akojimo ruo쏹uose.
僅 Va쏹iavimas 쏃laitu

OCV051042L_2

OCV051040L

Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema
negal썞s tinkamai veikti va쏹iuojant vingiuotu keliu. Pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema gali
aptikti transporto priemon썢 toje
pa썊ioje eismo juostoje.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir
va쏹iavimo s썀lygas.

6
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Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema
negal썞s tinkamai veikti va쏹iuojant 쏃laitiniu keliu. Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema gali
neaptikti transporto priemon썞s kitoje
eismo juostoje arba netinkamai fiksuoti pavir쏃i쏧 ar konstrukcij썀.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir
va쏹iavimo s썀lygas.

Automobilio vairavimas

僅 Va쏹iuojant ten, kur eismo juost쏧 auk쏃tis yra skirtingas

saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos (SEW)

saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos (SEW) (jeigu yra)

OCV051043L

Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema
negal썞s tinkamai veikti, kur eismo
juostos yra skirtingame auk쏃tyje.
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistema gali neaptikti
transporto priemon썞s va쏹iuojant keliu
su skirtingo auk쏃썊io eismo juostomis.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir
va쏹iavimo s썀lygas.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto
priemon썢 pagalbin썢 susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistem썀 i쏃junkite.
僅 Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo
aklojoje zonoje i쏃vengimo sistema
negal썞s veikti tinkamai, jei jai trukdys
stiprus elektromagnetinis laukas.
僅 U쏹vedus automobil쎊 arba 쎊sijungus
priekinio vaizdo kamerai ar galiniams
kampiniams radarams, pagalbin썞
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo
sistema apie 15 sekund쏹i쏧 gali
neveikti.

OCV051044L

Sustojus transporto priemonei, kai aptinkama art썞janti transporto priemon썞 i쏃
u쏹pakalin썞s zonos, kai tik keleivis atidaro
duris, saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimas 쎊sp썞ja
vairuotoj썀 쎊sp썞jamuoju prane쏃imu ir garsiniu 쎊sp썞jimu, kuris pad썞s i쏃vengti susid쏦rimo.

D쉳MESIO
슢sp썞jimo laikas gali skirtis priklausomai
nuo art썞jan썊ios transporto priemon썞s
grei썊io.

6

Aptikimo jutiklis
Galinis 쏃oninis radaras

OCV051025L

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
쏃onini쏧 kampini쏧 radar쏧 쏹r. "Pagalbin썞s
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo
sistemos (BCA) (jeigu yra)" puslapyje 663.

6
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Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos nuostatos

saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos (SEW)

슢sp썞jimo intensyvumas

Funkcij쏧 nustatymas
SEW (saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo
sistema)
OCV041562L

OCV041567L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 씮Blind-spot safety“ (aklosios zonos
sauga)
2 SEW (saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema)
Nor썞dami 쎊jungti saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistem썀 ir at쏃aukti parinkt쎊, kad j썀
i쏃jungtum썞te, esant 쎊jungtam automobiliui informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle
→ Driver assistance → Blind-spot
safety→ SEW (Safe Exit Warning)
(Nuostatos → Automobilis → Pagalba
vairuotojui → Aklosios zonos sauga →
SEW (saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimas).

슢SP쉳JIMAS
Vairuotojas visada tur썞t쏧 쏹inoti apie
netik썞tas situacijas. At쏃aukus parinkt쎊
SEW (Safe Exit Warning) (SEW (saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema), saugaus
i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema neveiks.

PASTABA
Jei automobilis u쏹vedamas i쏃 naujo, saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo funkcija i쏃laikys
paskutin썢 pasirinkt썀 nuostat썀.

6
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A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos 쎊sp썞jimo garso intensyvumo re쏹im썀
– High (auk쏃tas), Medium (vidutinis),
Low (tylus) arba Off (i쏃jungta).
Ta썊iau, net ir pasirinkus re쏹im썀 Off
(i쏃jungta), saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos 쎊sp썞jimo garsas nei쏃sijungs ir
skamb썞s kaip Low (tylus) garsas.
Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.

D쉳MESIO
슢sp썞jimo garso nuostata taikoma visoms
saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos funkcijoms.
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Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos naudojimas
슢sp썞jimas
Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema
atlieka 쎊sp썞jimo funkcij썀 atliekant toliau
nurodytus veiksmus.

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 i쏃lipant
i쏃 transporto priemon썞s

OCV051038L

OCV051142L

A: Steb썞ti eism썀
僅 싩oninio vaizdo veidrod썞lyje mirks썞s
쎊sp썞jamoji lemput썞, prietais쏧 skydelyje pasirodys 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
ir pasigirs garso signalas.
僅 Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema veikia toliau nurodytomis s썀lygomis:
- Automobilio greitis: ma쏹esnis nei 3
km/h (2 mph)
- I쏃 galo art썞jan썊io automobilio greitis: didesnis nei 6 km/h (4 mph)

슢SP쉳JIMAS
Naudodamiesi saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimais, imkit썞s toki쏧 atsargumo priemoni쏧:
僅 Saugumo sumetimais nustatymus
keiskite saugiai pastat썢 automobil쎊.

saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos (SEW)

僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba sugeneruojamas
garsinis 쎊sp썞jimas, saugaus i쏃lipimo
쎊sp썞jimas gali b쏦ti nerodomas, o garsinis 쎊sp썞jimas gali b쏦ti nesugeneruotas.
僅 Gali nesigird썞ti saugus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo garso, jei aplinka yra triuk쏃minga.
僅 Saugus i쏃lipimo 쎊sp썞jimas neveikia
visose situacijose arba negali apsaugoti nuo vis쏧 susid쏦rim쏧.
僅 Tam tikromis va쏹iavimo s썀lygomis
saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema gali
pav썞luotai 쎊sp썞ti vairuotoj썀 arba jo
ne쎊sp썞ti. Visada patikrinkite transporto priemon썞s aplink썀.
僅 Vairuotojas ir keleiviai yra atsakingi
d썞l nelaiming쏧 atsitikim쏧, kurie
쎊vyksta i쏃lipant i쏃 automobilio. Prie쏃
i쏃lipdami i쏃 automobilio visada patikrinkite aplink썀.
僅 jeigu yra pagalbin썞s susid쏦rimo neap쏹velgiamoje zonoje i쏃vengimo sistemos trik썊i쏧, pagalbinis saugaus
i쏃lipimo 쎊sp썞jimas neveikia.
僅 Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jamojo prane쏃imo rodymo atvejai:
- Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos jutiklis
arba pavir쏃ius greta jo yra ne쏃varus
arba u쏹dengtas
- Pagalbinei susid쏦rimo neap쏹velgiamoje zonoje i쏃vengimo sistemai
nepavyksta 쎊sp썞ti apie p썞s썊iuosius
arba 쎊sp썞jimas apie p썞s썊iuosius
pateikiamas klaidingai.

PASTABA
僅 I쏃jungus automobil쎊, saugaus i쏃lipimo
쎊sp썞jimo sistema veikia ma쏹daug 3
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minutes, ta썊iau u쏹rakinus duris i쏃kart
i쏃sijungia.
僅 Vaizdai ir spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos (SEW)

duoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema
i쏃jungta

Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos triktys ir apribojimai
Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos triktys
OCV051141L

OCV051139L

A: Patikrinkite aklosios zonos saugos
sistem썀
Kai saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema
netinkamai veikia, prietais쏧 skydelyje
pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir u쏹sidega pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ).
Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema turi
b쏦ti patikrinta profesionaliame servise.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

OCV051140L

A: Patikrinkite 쏃oninio veidrod썞lio
쎊sp썞jam썀j썀 lemput썢
Kai netinkamai veikia 쏃oninio veidrod썞lio
쎊sp썞jamoji lemput썞, prietais쏧 skydelyje
kelias sekundes pasirodo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas ir u쏹sidega pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ). Saugaus i쏃lipimo
쎊sp썞jimo sistema turi b쏦ti patikrinta profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomen6
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A: Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistema i쏃jungta.
Radiolokatorius u쏹blokuotas
Kai ant u쏹pakalinio buferio aplink galinio
kampinio radar썀 ar jutikl쎊 yra pa쏃alini쏧
med쏹iag쏧, pavyzd쏹iui sniegas ar lietus,
arba kai montuojama priekaba ar laikiklis, tai gali suma쏹inti aptikimo efektyvum썀 ir laikinai apriboti arba i쏃jungti
Saugus i쏃lipimo 쎊sp썞jim썀.
Taip nutikus prietais쏧 skydelyje pasirodo
쎊sp썞jamasis prane쏃imas: Blind-Spot
Safety system disabled. Radar blocked (aklosios zonos saugos sistema
i쏃jungta; radiolokatorius u쏹blokuotas).
Pa쏃alinus pa쏃alines med쏹iagas, atkabinus priekab썀 ir pan. bei v썞l 쎊jungus automobil쎊, saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo
sistema veiks 쎊prastu b쏦du.
Jei tai atlikus saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo
sistema tinkamai neveikia, 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei saugus i쏃lipimo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas skydelyje nerodomas,
saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimas gali tinkamai neveikti
僅 Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema gali
tinkamai neveikti toje vietoje (pavyz-
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d쏹iui, atviroje vietov썞je), kurioje i쏃kart
쎊jungus automobil쎊 neaptinkama joki쏧
objekt쏧, arba kai aptikimo jutiklis
i쏃kart 쎊jungus automobil쎊 u쏹blokuojamas pa쏃alin썞mis med쏹iagomis.

Saugaus i쏃lipimo asistentas (SEA)

Saugaus i쏃lipimo asistentas
(SEA) (jeigu yra)

D쉳MESIO
I쏃junkite saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jim썀, jei
norite naudotis priekaba, laikikliu ir t.t.,
arba, jei norite naudoti saugaus i쏃lipimo
쎊sp썞jim썀, nuimkite priekab썀, laikikl쎊 ir kt.

Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistemos apribojimai
Toliau nurodytomis aplinkyb썞mis saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema gali tinkamai neveikti arba gali prad썞ti netik썞tai
veikti:
僅 I쏃lipti i쏃 transporto priemon썞s, kur
apaug썢 med쏹iai ar 쏹ol썞
僅 I쏃lipti i쏃 transporto priemon썞s, kur 쏃lapias kelias
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s
greitis yra greitas arba l썞tas

PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
쏃onini쏧 kampini쏧 radar쏧 쏹r. "Pagalbin썞s
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo
sistemos (BCA) (jeigu yra)" puslapyje 663.

슢SP쉳JIMAS
僅 Saugus i쏃lipimo 쎊sp썞jimas gali neveikti
normaliai, jei j썀 trikdo stiprios elektromagnetin썞s bangos.
僅 U쏹vedus automobil쎊 arba 쎊sijungus
galiniams kampiniams radarams, saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo sistema 3
sekundes gali neveikti.

OCV051045K

Sustojus transporto priemonei, kai aptinkama art썞janti transporto priemon썞 i쏃
u쏹pakalin썞s zonos, kai tik keleivis atidaro
duris, saugaus i쏃lipimo pagalba 쎊sp썞ja
vairuotoj썀 쎊sp썞jamuoju prane쏃imu ir garsiniu 쎊sp썞jimu, kuris pad썞s i쏃vengti susid쏦rimo.

OCV041012L

Be to, kai elektroninio vaik쏧 u쏹rakto
mygtukas yra LOCK pad썞tyje ir aptinkama art썞janti transporto priemon썞 i쏃
u쏹pakalin썞s zonos, elektronin썞s vaik쏧
saugos u쏹rakto mygtukas nebus atrakinamas net tada, kai vairuotojas paspaus
mygtuk썀, kad galin썞s durys neatsidaryt쏧.

D쉳MESIO
슢sp썞jimo laikas gali skirtis priklausomai
nuo art썞jan썊ios transporto priemon썞s
grei썊io.
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Aptikimo jutiklis
Galinis 쏃oninis radaras

Saugaus i쏃lipimo asistentas (SEA)

tos → Automobilis → Pagalba vairuotojui
→ Aklosios zonos sauga → SEA (saugaus i쏃lipimo asistentas).

슢SP쉳JIMAS

OCV051025L

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
쏃onini쏧 kampini쏧 radar쏧 쏹r. "Pagalbin썞s
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo
sistemos (BCA) (jeigu yra)" puslapyje 663.

Vairuotojas visada tur썞t쏧 쏹inoti apie
netik썞tas situacijas. At쏃aukus parinkt쎊
SEA (Safe Exit Assist) (SEA (saugaus
i쏃lipimo asistentas), pagalbin썞 saugaus
i쏃lipimo sistema neveiks.

PASTABA
슢jungus automobil쎊, nustatoma paskutin썞
pasirinkta pagalbin썞s saugaus i쏃lipimo
sistemos nuostata.

슢sp썞jimo intensyvumas

Saugaus i쏃lipimo asistento nuostatos
Funkcij쏧 nustatymas
OCV041562L

SEA (saugaus i쏃lipimo asistentas)

OCV041568L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 씮Blind-spot safety“ (aklosios zonos
sauga)
2 SEA (saugaus i쏃lipimo asistentas)
Nor썞dami 쎊jungti pagalbin썢 saugaus i쏃lipimo sistem썀 ir at쏃aukti parinkt쎊, kad j썀
i쏃jungtum썞te, esant 쎊jungtam automobiliui informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle
→ Driver assistance → Blind-spot
safety→ SEA (Safe Exit Assit) (Nuosta6
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A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti pagalbin썞s saugaus i쏃lipimo
sistemos 쎊sp썞jimo garso intensyvumo
re쏹im썀 – High (auk쏃tas), Medium (vidutinis), Low (tylus) arba Off (i쏃jungta).
Ta썊iau, net ir pasirinkus re쏹im썀 Off
(i쏃jungta), pagalbin썞s saugaus i쏃lipimo
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sistemos 쎊sp썞jimo garsas nei쏃sijungs ir
skamb썞s kaip Low (tylus) garsas.
Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.

D쉳MESIO
슢sp썞jimo garso nuostata taikoma visoms
pagalbin썞s saugaus i쏃lipimo sistemos
funkcijoms.

Saugaus i쏃lipimo asistentas (SEA)

- Automobilio greitis: ma쏹esnis nei 3
km/h (2 mph)
- I쏃 galo art썞jan썊io automobilio greitis: didesnis nei 6 km/h (4 mph)

Pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema susieta su elektroniniu
vaiko saugos u쏹raktu

Saugaus i쏃lipimo pagalbin썞s
funkcijos veikimas
슢sp썞jimas ir valdymas
Atliekant toliau nurodytus veiksmus,
pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema
atlieka 쎊sp썞jimo ir valdymo funkcijas.

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀 i쏃lipant
i쏃 transporto priemon썞s

OCV051038L

OCV051143L

A: Patikrinkite aplink썀, tada bandykite
dar kart썀
僅 Kai aptinkamas sustojusio automobilio galo link art썞janti automobilis, galin썞s durys neatsirakins, net jeigu
vairuotojas bando atrakinti galines
duris pasinaudodamas elektronin썞s
vaiko saugos u쏹rakto sistemos mygtuku. I쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lyje mirks썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 ir
prietais쏧 skydelyje pasirodys 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
僅 Pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema
veikia toliau nurodytomis s썀lygomis:
- Automobilio greitis: ma쏹esnis nei 3
km/h (2 mph)
- I쏃 galo art썞jan썊io automobilio greitis: didesnis nei 6 km/h (4 mph)

OCV051142L

A: Steb썞ti eism썀
僅 싩oninio vaizdo veidrod썞lyje mirks썞s
쎊sp썞jamoji lemput썞, prietais쏧 skydelyje pasirodys 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
ir pasigirs garso signalas.
僅 Pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema
veikia toliau nurodytomis s썀lygomis:

D쉳MESIO
Kai vairuotojas per 10 sekund쏹i쏧 pasirod쏹ius 쎊sp썞jamajam prane쏃imui dar kart썀
paspaud쏹ia elektronin쎊 vaik쏧 u쏹rakto
mygtuk썀 ( ), pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema nustato, kad vairuotojas
atrakino duris, ir durys atsidaro nepriklausomai nuo art썞jan썊i쏧 transporto
priemoni쏧. Elektroninis vaik쏧 saugos
6
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u쏹raktas i쏃sijungia (mygtuko indikatorius i쏃jungtas). Prie쏃 i쏃jungdami elektronin쎊 vaik쏧 apsaugos u쏹rakto mygtuk썀,
visada patikrinkite aplink썀.

PASTABA
Jei galines duris bandysite atidaryti i쏃
i쏃or썞s, jos atsidarys neatsi쏹velgiant 쎊
pagalbin썞s saugaus i쏃lipimo sistemos
veikimo b쏦sen썀.

슢SP쉳JIMAS
Naudodami Saugaus i쏃썞jimo pagalbinink썀, imkit썞s 쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧:
僅 Saugumo sumetimais nustatymus
keiskite saugiai pastat썢 automobil쎊.
僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba sugeneruojamas
garsinis 쎊sp썞jimas, saugaus i쏃lipimo
pagalbin썞s funkcijos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas gali b쏦ti nerodomas, o garsinis 쎊sp썞jimas gali b쏦ti
nesugeneruotas.
僅 Gali nesigird썞ti 쎊sp썞jamasis Saugus
i쏃썞jimo pagalbininko garso, jei aplinka
yra triuk쏃minga.
僅 Saugus i쏃썞jimo pagalbininkas neveikia visose situacijose arba negali
apsaugoti nuo vis쏧 susid쏦rim쏧.
僅 Saugus i쏃썞jimo pagalbininkas gali
쎊sp썞ti vairuotoj썀 v썞lai arba ne쎊sp썞ti
vairuotojo, atsi쏹velgiant 쎊 keli썀 ir va쏹iavimo s썀lygas. Visada patikrinkite
transporto priemon썞s aplink썀.
僅 Vairuotojas ir keleiviai yra atsakingi
d썞l nelaiming쏧 atsitikim쏧, kurie
쎊vyksta i쏃lipant i쏃 automobilio. Prie쏃
i쏃lipdami i쏃 automobilio visada patikrinkite aplink썀.
僅 Niekada s썀moningai nenaudokite
Saugaus i쏃lipimo asistento. Tai padar썢
galite sunkiai susi쏹aloti ar mirti.
6
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僅 jeigu yra pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos trik썊i쏧,
pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema
neveikia.
僅 Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jamojo prane쏃imo rodymo atvejai:
- Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos jutiklis
arba pavir쏃ius greta jo yra ne쏃varus
arba u쏹dengtas
- Pagalbinei susid쏦rimo neap쏹velgiamoje zonoje i쏃vengimo sistemai
nepavyksta 쎊sp썞ti apie p썞s썊iuosius
arba 쎊sp썞jimas apie p썞s썊iuosius
pateikiamas klaidingai.

PASTABA
僅 I쏃jungus automobil쎊, pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema veikia ma쏹daug
3 minutes, ta썊iau u쏹rakinus duris
i쏃kart i쏃sijungia.
僅 Vaizdai ir spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

Saugaus i쏃lipimo pagalbin썞s
funkcijos triktys ir apribojimai
Saugaus i쏃lipimo pagalbin썞s
funkcijos triktis

OCV051139L

A: Patikrinkite aklosios zonos saugos
sistem썀
Kai pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema
netinkamai veikia, prietais쏧 skydelyje
pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas, u쏹si-
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dega ( ) 쎊sp썞jamosios lemput썞s ir
pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema
automati쏃kai i쏃jungiama arba apribojamas jos veikimas. Pagalbin썞 saugaus
i쏃lipimo sistema turi b쏦ti patikrinta profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

OCV051140L

A: Patikrinkite 쏃oninio veidrod썞lio
쎊sp썞jam썀j썀 lemput썢
Kai netinkamai veikia 쏃oninio veidrod썞lio
쎊sp썞jamoji lemput썞, prietais쏧 skydelyje
kelias sekundes pasirodo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas ir u쏹sidega ( ) 쎊sp썞jamoji
lemput썞. Pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema turi b쏦ti patikrinta profesionaliame
servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.

Saugaus i쏃lipimo pagalbin썞 funkcija i쏃jungta

Saugaus i쏃lipimo asistentas (SEA)

klis, tai gali suma쏹inti aptikimo efektyvum썀 ir laikinai apriboti arba i쏃jungti
Saugus i쏃썞jimo pagalbinink썀.
Taip nutikus prietais쏧 skydelyje pasirodo
쎊sp썞jamasis prane쏃imas: Blind-Spot
Safety system disabled. Radar blocked (aklosios zonos saugos sistema
i쏃jungta; radiolokatorius u쏹blokuotas).
Pa쏃alinus pa쏃alines med쏹iagas, atkabinus priekab썀 ir pan. bei v썞l 쎊jungus automobil쎊, pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo
sistema veiks 쎊prastu b쏦du.
Jei tai atlikus pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo
sistema tinkamai neveikia, 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei 쎊sp썞jamasis Saugus i쏃썞jimo
pagalbininko prane쏃imas skydelyje
nerodomas, sistema gali tinkamai
neveikti
僅 Pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema
gali tinkamai neveikti toje vietoje
(pavyzd쏹iui, atviroje vietov썞je), kurioje
i쏃kart 쎊jungus automobil쎊 neaptinkama
joki쏧 objekt쏧, arba kai aptikimo jutiklis
i쏃kart 쎊jungus automobil쎊 u쏹blokuojamas pa쏃alin썞mis med쏹iagomis.

D쉳MESIO

OCV051141L

A: Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistema i쏃jungta.
Radiolokatorius u쏹blokuotas
Kai ant u쏹pakalinio buferio aplink galinio
kampinio radar썀 ar jutikl쎊 yra pa쏃alini쏧
med쏹iag쏧, pavyzd쏹iui sniegas ar lietus,
arba kai montuojama priekaba ar laiki-

Jei norite prikabinti priekab썀, laikikl쎊 ar
kit썀 쎊rang썀, i쏃junkite pagalbin썢 saugaus
i쏃lipimo sistem썀. Nor썞dami naudotis
pagalbine saugaus i쏃lipimo sistema
atkabinkite priekab썀, laikikl쎊 ir kit썀
쎊rang썀.

Saugaus i쏃lipimo pagalbin썞s
funkcijos apribojimai
Toliau nurodytomis aplinkyb썞mis pagalbin썞 saugaus i쏃lipimo sistema gali tinkamai neveikti arba prad썞ti netik썞tai veikti:
6
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僅 I쏃lipti i쏃 transporto priemon썞s, kur
apaug썢 med쏹iai ar 쏹ol썞
僅 I쏃lipti i쏃 transporto priemon썞s, kur 쏃lapias kelias
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s
greitis yra greitas arba l썞tas

Rankin썞 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (MSLA)

Rankin썞 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (MSLA)

PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jim쏧 d썞l
galinio kampo apribojimus 쏹r. "Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos (BCA) (jeigu yra)"
puslapyje 6-63.

슢SP쉳JIMAS
僅 Saugus i쏃썞jimo pagalbininkas gali
neveikti normaliai, jei j썀 trikdo stiprios
elektromagnetin썞s bangos.
僅 U쏹vedus automobil쎊 arba jei galinio
kampo radarai yra inicializuoti, Saugaus i쏃썞jimo pagalbininkas gali
neveikti 3 sekundes arba.

OCV041169

1 Grei썊io ribojimo indikatorius
2 Nustatytas greitis
Jei nenorite vir쏃yti tam tikro grei썊io,
galite nustatyti grei썊io rib썀.
Jei vir쏃ijate nustatyt썀 grei썊io rib썀, 쎊sijungia 쎊sp썞jimo funkcija (mirksi nustatytas
greitis ir skamba garso signalas) ir veikia
tol, kol automobilio greitis suma쏹썞ja iki
nustatytos ribos.

Rankinio grei썊io ribojimo sistemos veikimas
Grei썊io ribojimo nustatymas
1. Paspauskite ir palaikykite Vairavimo
pad썞j썞jas ( ) mygtuk썀 norimu grei썊iu.

OCV051046L

Prietais쏧 skydelyje u쏹sidega grei썊io
ribojimo indikatoriaus (
) lemput썞.
2. Paspauskite + auk쏃tyn arba - 쏹emyn ir
atleiskite, kai automobilis va쏹iuos
pageidaujamu grei썊iu. Paspauskite +
auk쏃tyn arba - 쏹emyn ir palaikykite. I쏃
prad쏹i쏧 greitis padid썞s arba suma쏹썞s
iki artimiausio de쏃imties (kartotini쏧 i쏃
penki쏧 myli쏧 per valand썀) kartotinio,

6
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o v썞liau padid썞s arba suma쏹썞s 10 km/
h (5 mph).

Rankin썞 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (MSLA)

kl쎊. Nustatyta grei썊io riba i쏃sijungia,
ta썊iau grei썊io ribojimo indikatorius
(
) 쏃vie썊ia toliau.

Rankin썞s ribojamo grei썊io palaikymo sistemos t썢simas

OCV051047L

3. Prietais쏧 skydelyje pasirodys nustatyta grei썊io riba (1). Jei norite va쏹iuoti
vir쏃 nustatyto grei썊io limito, paspauskite akseleratoriaus pedal썀 u쏹 sl썞gio
ta쏃ko, kad suaktyvintum썞te sm쏦gio
mechanizm썀.
Prad썞s mirks썞ti nustatytas greitis ir
skamb썞s garsinis signalas, kol automobilio greitis suma쏹썞s iki nustatytos
ribos.

OCV041170

PASTABA

OCV051050L_3

Nor썞dami v썞l 쎊jungti rankin썢 ribojamo
grei썊io palaikymo sistem썀, kurios veikimas buvo kuriam laikui pristabdytas,
paspauskite +, -, ( ) jungikl쎊.
Jei paspausite + jungikl쎊 auk쏃tyn arba perjungsite 쏹emyn, transporto priemon썞s greitis bus nustatytas pagal dabartin쎊 greit쎊 skydelyje
Jei paspausite ( ) jungikl쎊, automobilis
toliau va쏹iuos anks썊iau nustatytu grei썊iu.

Rankin썞s 쎊sp썞jimo apie ribojam썀
greit쎊 sistemos i쏃jungimas

Kai akceleratoriaus pedalas nepaspaud쏹iamas u쏹 sl썞gio ta쏃ko, transporto priemon썞s greitis i쏃liks grei썊io ribose.

Laikinas rankin썞s ribojamo grei썊io palaikymo sistemos veikimo
pristabdymas

OCV051049L

OCV051046L

Paspauskite vairavimo pagalbininko ( )
mygtuk썀, nor썞dami i쏃jungti rankin썢 grei썊io ribotuvo funkcij썀. Grei썊io ribojimo
indikatorius (
) u쏹ges.
Visada spauskite vairavimo pagalbininko
( ) mygtuk썀, nor썞dami i쏃jungti rankin썢
grei썊io ribotuvo funkcij썀, kai jos nenaudojate.

Nor썞dami laikinai pristabdyti nustatyt썀
grei썊io ribojim썀, paspauskite ( ) jungi6
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슢SP쉳JIMAS
Naudodami Rankin썢 grei썊io apribojimo
pagalb썀, imkit썞s 쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧:
僅 Visada nustatykite tok쎊 automobilio
greit쎊, kad nevir쏃ytum썞te j쏦s쏧 쏃alyje
leid쏹iamo grei썊io.
僅 Kai rankine ribojamo grei썊io palaikymo sistema nesinaudojate, laikykite j썀 i쏃jungt썀, kad i쏃vengtum썞te
nety썊inio grei썊io nustatymo. Patikrinkite, ar grei썊io ribojimo indikatorius
(
) ne쏃vie썊ia.
僅 Rankinis grei썊io ribotuvas nepakei썊ia
tinkamo ir saugaus vairavimo. Vairuotojas privalo visada va쏹iuoti atsargiai,
ir visada b쏦ti pasiruo쏃썢s nenumatytoms situacijoms. Visada atkreipkite
d썞mes쎊 쎊 kelio s썀lygas.

PASTABA
Vaizdai ar spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (ISLA)

I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (ISLA)
(jeigu yra)
I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo sistema, remdamasi aptikt쏧 kelio 쏹enkl쏧 ir
navigacijos sistemos informacija, informuoja vairuotoj썀 apie greit쎊 ribojan썊ius ir
kitus va쏹iuojamajame kelyje esan썊ius
쏹enklus. Be to, funkcija padeda vairuotojui nevir쏃yti kelyje nustatyto maksimalaus leistino grei썊io.

D쉳MESIO
僅 I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo
sistema gali tinkamai neveikti naudojantis ja kitose 쏃alyse.
僅 Periodi쏃kai atnaujinkite navigacijos
sistem썀, kad tinkamai veikt쏧 i쏃manioji
pagalbin썞 grei썊io ribojimo sistema.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

OCV051017L

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
Daugiau informacijos apie kameros jutikli쏧 쎊sp썞jimus 쏹r. "Pagalbin썞s priekinio
susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA)
(jeigu yra)" puslapyje 6-38.

6

84

Automobilio vairavimas

I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io
ribojimo sistemos nustatymai
Funkcij쏧 nustatymas
Grei썊io apribojimas

OCV041569L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 Grei썊io apribojimas
2 씮Speed limit assist“ (ribojamo grei썊io palaikymas)
3 씮Speed limit warning“ (쎊sp썞jimas
apie ribojam썀 greit쎊)
4 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, nuostat쏧
meniu pasirinkite Settings → Vehicle →
Driver assistance → Speed limit (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → Grei썊io ribojimas) ir nustatykite
norim썀 naudoti funkcij썀 arba at쏃aukite
parinkt쎊.
僅 Pasirinkus Speed limit Assist (ribojamo grei썊io palaikymas), i쏃manioji
pagalbin썞 grei썊io ribojimo sistema
informuos vairuotoj썀 apie greit쎊 ribojan썊ius ir kitus kelio 쏹enklus. Be to,
i쏃manioji grei썊io ribojimo pagalbin썞
sistema informuos vairuotoj썀, kada
pakeisti rankin썞s grei썊io ribojimo
pagalbin썞s sistemos ir (arba) i쏃maniosios grei썊io palaikymo sistemos greit쎊,
kad neb쏦t쏧 vir쏃ytas greitis.
僅 Pasirinkus Speed limit warning (쎊sp썞jimas apie ribojam썀 greit쎊), i쏃manioji
pagalbin썞 grei썊io ribojimo sistema
informuos vairuotoj썀 apie greit쎊 ribojan썊ius ir kitus kelio 쏹enklus. Be to,

I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (ISLA)

i쏃manioji grei썊io ribojimo pagalbin썞
sistema 쎊sp썞s vairuotoj썀, jeigu automobilis vir쏃ys ribot썀 greit쎊. Rankin썞s
ribojamo grei썊io palaikymo ar i쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos nustatytas greitis nebus
automati쏃kai reguliuojamas. Vairuotojas greit쎊 turi reguliuoti rankiniu b쏦du.
僅 Pasirinkus re쏹im썀 Off (i쏃jungta),
i쏃manioji ribojamo grei썊io palaikymo
sistema i쏃sijungs.

Grei썊io ribojimo paklaida

OCV041570L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 Grei썊io apribojimas
2 Speed limit offset (km/h) (grei썊io
ribojimo paklaida (km/h))
Esant 쎊jungtam automobiliui pasirinkus
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Speed limit → Speed
limit offset (Nuostatos → Automobilis →
Pagalba vairuotojui → Grei썊io ribojimas
→ Grei썊io ribojimo paklaida), galima
pakeisti grei썊io ribojimo paklaid썀. Grei썊io ribojimo 쎊sp썞jimas ir grei썊io ribojimo
pagalbin썞 funkcija veiks aptiktam grei썊io
ribojimui pritaikius grei썊io ribojimo
paklaidos nuostat썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Saugumo sumetimais nustatymus
keiskite saugiai pastat썢 automobil쎊.
僅 Grei썊io ribojimo pagalbin썞 funkcija
veikia remdamasi prie grei썊io ribojimo
prid썞ta paklaidos nuostata. Jei norite
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pakeisti grei썊io nuostat썀 pagal grei썊io
ribojim썀, pasirinkite 0 paklaidos vert썢.
僅 Grei썊io ribojimo 쎊sp썞jimo funkcija
쎊sp썞ja vairuotoj썀, kai va쏹iavimo greitis
vir쏃ija greit쎊, kuris gaunamas prie grei썊io ribojimo prid썞jus grei썊io paklaid썀.
Jei norite 쎊sp썞jim썀 apie grei썊io ribojim썀 gauti i쏃kart, kai vir쏃ijamas greitis,
pasirinkite 0 paklaidos vert썢.

PASTABA
Parinkties Speed limit offset (grei썊io
ribojimo paklaida) nuostata navigacija
pagr쎊stoje i쏃maniojoje grei썊io palaikymo
sistemoje (NSCC) neatsispindi.

I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io
ribojimo sistemos naudojimas
슢sp썞jimas ir valdymas
I쏃manioji grei썊io ribojimo pagalbin썞
funkcija 쎊sp썞s ir valdys automobil쎊 rodydama grei썊io ribojim썀, 쎊sp썞dama apie
vir쏃yt썀 greit쎊 ir keisdama nustatyt썀 greit쎊.

I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (ISLA)

Informacija apie grei썊io apribojimus
rodoma prietais쏧 skydelyje.

PASTABA
僅 Kai informacija apie grei썊io ribojim썀
kelyje neatpa쏹쎊stama, pasirodo 쏹enklas 씮---“. Jei kelio 쏹enklai yra sunkiai
atpa쏹쎊stami, 쏹r. skirsn쎊 씮I쏃maniosios
grei썊io ribojimo pagalbin썞s sistemos
apribojimai“.
僅 I쏃manioji grei썊io ribojimo pagalbin썞
funkcija be grei썊io ribojimo dar pateikia papildom썀 informacij썀 apie kelio
쏹enklus. Pateikta papildoma kelio 쏹enkl쏧 informacija gali skirtis atsi쏹velgiant
쎊 j쏦s쏧 쏃al쎊.
僅 Papildomas 쏹enklas, rodomas po grei썊io ribojimo 쏹enklu, arba lenkimo ribojimo 쏹enklas - s썀lygos, kuriomis turi
b쏦ti laikomasi 쏃i쏧 쏹enkl쏧. Jei papildomas 쏹enklas neatpa쏹쎊stamas, jis rodomas tu쏃썊ias.

슢sp썞jimas apie vir쏃yt썀 greit쎊

PASTABA
I쏃maniosios ribojimo grei썊io palaikymo
sistemos 쎊sp썞jimai ir valdymas apra쏃yti
remiantis 0 paklaidos nustatymu. I쏃sami썀 informacij썀, kaip nustatyti paklaid썀
쏹r. "I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io ribojimo sistemos nustatymai" puslapyje 685.

Grei썊io ribojimo rodymas

OCV051146L
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Jeigu va쏹iuojama didesniu grei썊iu negu
rodomas grei썊io ribojimas, mirks썞s raudonas grei썊io ribojimo indikatorius.

Automobilio vairavimas

I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (ISLA)

Grei썊io keitimas

nustatyto grei썊io keitimo funkcija
neveikia.
僅 I쏃manioji grei썊io ribojimo pagalbin썞
funkcija naudoja prietais쏧 skydelyje
vairuotojo nustatytus grei썊io matavimo vienetus. Jei grei썊io matavimo
vienetai yra nustatyti kitokie nei j쏦s쏧
쏃alyje naudojami grei썊io matavimo
vienetai, i쏃manioji grei썊io ribojimo
pagalbin썞 funkcija gali tinkamai
neveikti.

OCV051148L

PASTABA
OCV051149L

Jeigu kelio grei썊io ribojimas pasikei썊ia
veikiant rankinio grei썊io ribojimo pagalbinei funkcijai arba i쏃maniajai grei썊io
palaikymo funkcijai, rodoma auk쏃tyn
arba 쏹emyn nukreipta rodykl썞, kuri
informuoja vairuotoj썀, kad reikia keisti
nustatyt썀 greit쎊. Tada vairuotojas gali
keisti nustatyt썀 greit쎊 pagal grei썊io ribojim썀, naudodamasis + arba - mygtukais
ant vairo.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jeigu nustatyta paklaida yra didesn썞
nei 0, nustatomas u쏹 kelyje taikomo
grei썊io ribojimo vert썢 didesnis greitis.
Jei norite va쏹iuoti ma쏹esniu grei썊iu u쏹
taikom썀 grei썊io apribojim썀, nustatykite ma쏹esn썢 nei 0 paklaidos vert썢
arba jungikliu ant vairo su suma쏹inkite nustatyt썀 greit쎊.
僅 Net ir pakeitus nustatyt썀 greit쎊 pagal
kelio grei썊io apribojim썀, automobilis
vis dar gali va쏹iuoti didesniu u쏹 grei썊io
apribojim썀 grei썊iu. Nor썞dami suma쏹inti va쏹iavimo greit쎊, jei b쏦tina,
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Jeigu grei썊io ribojimas kelyje yra
ma쏹esnis negu 30 km/h (20 mph),

僅 I쏃samesn썢 informacij썀 apie rankinio
grei썊io ribojimo pagalbin썞s funkcijos
veikim썀 쏹r. "Rankin썞 쎊sp썞jimo apie
ribojam썀 greit쎊 sistema (MSLA)" puslapyje 6-82.
僅 I쏃samesn썢 informacij썀 apie i쏃maniosios grei썊io palaikymo sistemos veikim썀 쏹r. "I쏃maniosios pastovaus
grei썊io palaikymo sistemos (SCC)
(jeigu yra)" puslapyje 6-100.

PASTABA
Vaizdai ar spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io
ribojimo sistemos triktys ir apribojimai
I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io
ribojimo sistemos triktys

OCV051150L
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A: Patikrinkite grei썊io ribojimo sistem썀
Kai i쏃manioji ribojamo grei썊io palaikymo
sistema netinkamai veikia, prietais쏧 skydelyje kelias sekundes pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir u쏹sidega pagrindin썞
( ) 쎊sp썞jamoji lemput썞. Taip nutikus
rekomenduojama, kad funkcij썀 patikrint쏧 쎊galiotasis 씮Kia“ atstovas /
remonto partneris.

I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo sistema i쏃jungta

OCV051151L

A: Grei썊io ribojimo sistema i쏃jungta;
Kamera u쏹dengta
Kai priekinis stiklas, kuriame yra priekinio vaizdo kamera, yra padengtas pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, tokiomis kaip
sniegas ar lietus, tai gali suma쏹inti aptikimo efektyvum썀 ir laikinai apriboti arba
i쏃jungti i쏃mani썀j썀 grei썊io ribojimo pagalbin썢 funkcij썀.
Taip nutikus, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas. Funkcija
veiks normaliai, pa쏃alinus snieg썀, vanden쎊 ar pa쏃alines med쏹iagas.
Jei tai atlikus i쏃manioji ribojamo grei썊io
palaikymo sistema tinkamai neveikia,
rekomenduojame apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

PASTABA
Net jei 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba
쎊sp썞jamoji lemput썞 nerodoma skydelyje,
i쏃manioji grei썊io ribojimo pagalbin썞
funkcija gali tinkamai neveikti.

6
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I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (ISLA)

I쏃maniosios pagalbin썞s grei썊io
ribojimo sistemos apribojimai
Toliau nurodytomis aplinkyb썞mis i쏃manioji ribojamo grei썊io palaikymo sistema
gali tinkami neveikti arba prad썞ti veikti
netik썞tai:
僅 Kelio 쏹enklas u쏹ter쏃tas arba nei쏃skiriamas
- Kelio 쏹enkl썀 sunku pamatyti d썞l
blogo oro, pavyzd쏹iui, lietaus,
sniego, r쏦ko ir kt.
- Kelio 쏹enklas n썞ra ai쏃kus ar apgadintas
- Kelio 쏹enklas yra i쏃 dalies u쏹temdytas aplinkini쏧 objekt쏧 ar 쏃e쏃썞lio
- Aptinkamas kelio 쏹enklas, kuris yra
netoli kelio, kuriuo va쏹iuojate
僅 Kelio 쏹enklai neatitinka standarto
- Kelio 쏹enklo tekstas ar paveiksl썞lis
skiriasi nuo standartinio
- Kelio 쏹enklas 쎊rengiamas tarp
pagrindin썞s linijos ir i쏃va쏹iavimo
kelio arba tarp besiskirian썊i쏧 keli쏧
- Draud쏹iamasis kelio 쏹enklas su
papildoma lentele ne쎊rengtas su
kelio 쏹enklu, skirtu 쎊va쏹iuoti ar i쏃va쏹iuoti
- Prie kitos transporto priemon썞s pritvirtintas 쏹enklas
僅 Per daug didelis atstumas tarp automobilio ir kelio 쏹enkl쏧
僅 Automobilis va쏹iuoja pro 쏃vie썊ian썊ius
kelio 쏹enklus
僅 I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo
sistema netinkamai atpa쏹쎊sta gatv썞s
simboliuose esan썊ius skai썊ius ar kitus
쏹enklus kaip grei썊io apribojimus
僅 Kelyje yra minimalaus grei썊io apribojimo 쏹enklas

Automobilio vairavimas

僅 Ry쏃kumas kei썊iasi staiga, pavyzd쏹iui,
쎊va쏹iuojant 쎊 tunel쎊 ar i쏃 jo i쏃va쏹iuojant
arba va쏹iuojant po tiltu
僅 Priekiniai 쏹ibintai nenaudojami arba
silpnas priekini쏧 쏹ibint쏧 ry쏃kumas
nakt쎊 arba tunelyje
僅 Kelio 쏹enklus sunku atpa쏹inti d썞l saul썞s 쏃viesos, gatv썞s 쏹ibint쏧 ar art썞jan썊i쏧 transporto priemoni쏧 atspind쏹io
僅 Navigacijos arba GPS informacija
pateikta su klaidomis
僅 Vairuotojas nesilaiko navigacijos nuorod쏧
僅 Vairuotojas va쏹iuoja nauju keliu, kuris
dar n썞ra 쎊trauktas 쎊 navigacijos sistem썀
僅 Priekinio vaizdo kameros matymo
lauke trukdo saul썞s atspind쏹iai
僅 Va쏹iuoji keliu, kuris smarkiai sukasi
arba nuolat sukasi
僅 Va쏹iuodami per grei썊io ribotuvus arba
va쏹iuodami auk쏃tyn ir 쏹emyn arba 쎊
kair썢 ar de쏃in썢 ant sta썊i쏧 쎊kalni쏧
僅 Transporto priemon썞 smarkiai dreba
僅 Navigacijos arba GPS informacija
pateikta su klaida
僅 Vairuotojas neva쏹iuoja navigacijoje
nurodytu mar쏃rutu.
僅 Va쏹iuojama naujai nutiestu keliu

I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊 sistema (ISLA)

PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
priekinio vaizdo kameros 쏹r. "Pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38.

6

슢SP쉳JIMAS
僅 I쏃manioji pagalbin썞 grei썊io ribojimo
sistema yra papildoma funkcija, padedanti vairuotojui laikytis grei썊io apribojim쏧 kelyje. Ji gali nerodyti
nustatyto atitinkamo grei썊io apribojimo arba tinkamai nekontroliuoti
va쏹iavimo grei썊io.
僅 Visada nustatykite tok쎊 automobilio
greit쎊, kad nevir쏃ytum썞te j쏦s쏧 쏃alyje
leid쏹iamo grei썊io.
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슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistemos (DAW)

슢sp썞jimo apie vairuotojo
d썞mesio atitraukim썀 sistemos
(DAW) (jeigu yra)
Pagrindin썞 funkcija
슢sp썞jimas d썞l vairuotojo d썞mesio pad썞s
nustatyti vairuotojo d썞mesio lyg쎊, analizuojant vairavimo 쎊pro썊ius, vairavimo
laik썀 ir kt., kai vairuoja transporto priemon썢. 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistema rekomenduoja vairuotojui sustoti ir padaryti pertrauk썀, kai
jo d썞mesingumo lygis nesiekia atitinkamos ribos.

optimal쏧 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistemos veikim썀.
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
priekinio vaizdo kameros 쏹r. "Pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38.

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistemos nuostatos
Funkcij쏧 nustatymas
씮DAW (Driver Attention Warning)“ (쎊sp썞jimo apie vairuotojo
d썞mesio atitraukim썀 sistema)

쎊sp썞jimas apie priekyje esan썊io
automobilio pajud썞jim썀
슢sp썞jimas apie priekyje esan썊io automobilio pajud썞jim썀 vairuotojui prane쏃, kai
priekin썞 transporto priemon썞 pradeda
jud썞ti.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

OCV051017L

Priekinio vaizdo kamera naudojama
norint nustatyti vairavimo 쎊pro썊ius ir
priekin썞s transporto priemon썞s i쏃vykim썀
vairuojant transporto priemon썢.
Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
Visada palaikykite geras priekinio vaizdo
kameros s썀lygas, kad palaikytum썞te
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A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 씮DAW (Driver Attention Warning)“
(쎊sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistema)
2 씮Inattentive driving warning“ (쎊sp썞jimas apie ned썞mesing썀 vairavim썀)
3 씮Safety Notice Call“ (saugos skambutis)
슢jung썢 automobil쎊, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → DAW (Driver Attention
Warning) (Nuostatos → Automobilis →
Pagalba vairuotojui → DAW (쎊sp썞jimas
apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀) ir
nustatykite norimas naudoti funkcijas
arba at쏃aukite parinkt쎊.
僅 씮Inattentive driving warning“ (쎊sp썞jimas apie ned썞mesing썀 vairavim썀):
쎊sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistema informuoja vairuo-

Automobilio vairavimas

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistemos (DAW)

toj썀 apie jo d썞mesingumo lyg쎊 ir
rekomenduoja padaryti pertrauk썀, kai
쏃is lygis nesiekia atitinkamos ribos.

PASTABA
슢jungus automobil쎊, visada 쎊sijungia 쎊sp썞jimo apie neatid쏧 vairavim썀 funkcija.
(Europos, Australijos, Rusijos rinkoje)

슢sp썞jimas apie priekyje esan썊io
automobilio pajud썞jim썀

OCV041572L

Nor썞dami pakeisti pradin쎊 쎊sp썞jimo apie
vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistemos 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laik썀, esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning timing (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui
→ 슢sp썞jimo laikas).
僅 Normal (normalus): naudojama 쎊prastomis va쏹iavimo s썀lygomis. Jei 쎊sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistema reaguoja per
daug jautriai, 쎊sp썞jimo laiko parinkt쎊
perjunkite 쎊 Late (v썞liau).
僅 Late (v썞liau): 쎊sp썞jimas 쎊jungiamas
v썞liau.

PASTABA

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 씮DAW (Driver Attention Warning)“
(쎊sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistema)
2 슢sp썞jimas apie priekyje esan썊io
automobilio pajud썞jim썀
씮Leading Vehicle Departure Alert“ (쎊sp썞jimas apie priekyje esan썊io automobilio
pajud썞jim썀): 쏃i funkcija informuoja vairuotoj썀 prad썞jus jud썞ti transporto priemonei priekyje.

Jei pakeisite 쎊sp썞jimo laik썀, gali pasikeisti
kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧 쎊sp썞jimo laikas. 슢jungus automobil쎊, lieka
nustatyta paskutin썞 vairuotojo 쎊sp썞jimo
laiko parinktis.

슢sp썞jimo laiko nuostatos

Pagrindin썞s 쎊sp썞jimo apie vairuotojo
d썞mesio atitraukim썀 sistemos funkcijos:
僅 D썞mesio lygis
僅 Pails썞kite

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistemos naudojimas
Pagrindin썞 funkcija
Ekranas ir 쎊sp썞jimas

OCV041587L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo laiko nuostatos
2 Normalus
3 씮Late“ (v썞liau)
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슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistemos (DAW)

D썞mesio lygis

Ned썞mesingas vairavimas

Funkcija i쏃jungta

OCV051252L

OCV051152L

1 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistema
2 Sistema i쏃jungta
Bud썞jimo re쏹imas / i쏃jungtas

OCV051153L

1 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistema
2 Bud썞jimo re쏹imas
3 Paskutin썞 pertrauka
D썞mesingas vairavimas

1 D썞mesio lygis
2 Tylus
3 Paskutin썞 pertrauka
Vairuotojo d썞mesio lygis rodomas skal썞je nuo 1 iki 5. Kuo 쏹emesnis lygis, tuo
vairuotojas ma쏹iau d썞mesingas. Lygis
ma쏹썞ja, jei vairuotojas tam tikr썀 laik썀
nedaro pertraukos.
슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistema (DAW) veikia toliau nurodytomis s썀lygomis:
僅 Automobilio greitis: apie 0~210 km/h
(0~130 mph).
Kai nuostat쏧 meniu at쏃aukiama parinktis
Inattentive driving warning (쎊sp썞jimas
apie ned썞mesing썀 vairavim썀), ekrane
pasirodo u쏹ra쏃as System Off (sistema
i쏃jungta).
Kai automobilio greitis neatitinka darbinio grei썊io, ekrane pasirodys prane쏃imas
Standby (bud썞jimo re쏹imas).

Pails썞kite
OCV051154L

1 D썞mesio lygis
2 Auk쏃tas
3 Paskutin썞 pertrauka
OCV051156L

A: Pails썞kite
Kai vairuotojo d썞mesio lygis yra ma쏹esnis nei 1, prietais쏧 skydelyje pasirodo
쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir pasigirsta
6
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슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistemos (DAW)

garso signalas, kad vairuotojas padaryt쏧
pertrauk썀.
Vairuotojo d썞mesio 쎊sp썞jimas nesi쏦lys
daryti pertraukos, kai bendras vairavimo
laikas yra trumpesnis nei 10 minu썊i쏧
arba 10 minu썊i쏧 nepra썞jo po paskutin썞s
pasi쏦lymos pertraukos.

씮High“ (auk쏃tas) vairuotojo d썞mesio
lygis.

쎊sp썞jimas apie priekyje esan썊io
automobilio pajud썞jim썀

슢SP쉳JIMAS
Saugumo sumetimais nustatymus keiskite saugiai pastat썢 automobil쎊.

D쉳MESIO
僅 Priklausomai nuo vairuotojo vairavimo b쏦do ar 쎊pro썊i쏧, 쎊sp썞jimo apie
vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistema gali pasi쏦lyti sustoti net tada, kai
vairuotojas ir n썞ra pavarg썢s.
僅 슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistema yra papildoma funkcija. Jai gali nepavykti nustatyti, kai
vairuotojas neatsargiai vairuoja.
僅 Pavarg썢s vairuotojas tur썞t쏧 pails썞ti
saugioje vietoje, nors vairuotojo persp썞jimas nesi쏦lo konkre썊ios vietos.

PASTABA
僅 Daugiau informacijos apie nuostatas
prietais쏧 skydelyje 쏹r. "Prietais쏧 skydelis" puslapyje 5-46.
僅 Vairuotojo D썞mesio 슢sp썞jimas atkurs
paskutin썞s pertraukos laik썀 iki 00:00
쏃iose situacijose:
- Automobilis i쏃jungtas
- Vairuotojui atsisegus saugos dir쏹썀
ir atidarius savo duris
- Automobiliui stovint ilgiau nei 10
minu썊i쏧
僅 Kai vairuotojas i쏃 naujo nustato 쎊sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistem썀, nustatoma 씮0:00“
paskutin썞s pertraukos laiko vert썞 ir

OCV051157L

A: Priekyje esantis automobilis nuva쏹iuoja
Kai priekyje esanti transporto priemon썞
pajuda i쏃 vietos, 쎊sp썞jimo apie priekyje
esan썊io automobilio pajud썞jim썀 funkcija
informuoja apie tai vairuotoj썀 쎊sp썞jamuoju prane쏃imu prietais쏧 skydelyje ir
garso signalu.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba 쎊jungiamas garso
signalas, 쎊sp썞jimo apie priekyje esan썊io automobilio pajud썞jim썀 funkcijos
쎊sp썞jamasis prane쏃imas gali nepasirodyti, taip pat gali ne쎊sijungti garso
signalas.
僅 Vairuotojas privalo pats saugiai
va쏹iuoti ir valdyti automobil쎊.

D쉳MESIO
僅 슢sp썞jimas apie priekyje va쏹iuojan썊ios
transporto priemon썞s i쏃vykim썀 yra
papildoma funkcija ir ji gali ne쎊sp썞ti
vairuotojo, kai priekin썞 transporto
priemon썞 i쏃va쏹iuoja i쏃 sustojimo.
僅 Prie쏃 pajud썞dami visada pa쏹i쏦r썞kite,
kas yra prie쏃 automobil쎊, ir kelio s썀lygas.
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슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistemos (DAW)

PASTABA
Vaizdai ar spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

쎊sp썞jimas apie priekyje esan썊io
automobilio pajud썞jim썀
僅 Kai transporto priemon썞 쎊va쏹iuoja

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistemos triktys ir
apribojimai
슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistemos triktys

OCV051051L

OCV051052L

OCV051158L

A: Patikrinkite 쎊sp썞jimo apie ned썞mesing썀 vairavim썀 sistem썀
Kai tinkamai neveikia 쎊sp썞jimo apie
d썞mesio atitraukim썀 sistema, prietais쏧
skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir u쏹sidega ( ) 쎊sp썞jamosios lemput썞s. Tokiu atveju 쎊sp썞jimo apie
d썞mesio atitraukim썀 sistem썀 reikia patikrinti profesionaliame servise. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistemos apribojimai
슢sp썞jimas apie vairuotojo d썞mes쎊 gali tinkamai neveikti 쏃iose situacijose:
僅 Transporto priemon썞 vairuojama
labai grubiai
僅 Transporto priemon썞 ty썊ia da쏹nai kei썊ia juostas
僅 Transporto priemon썞 valdoma Pagalbos vairuotojui sistemos, tokios kaip
Juost쏧 laikymo pagalba
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[A]: J쏦s쏧 transporto priemon썞 [B]:
Priekin썞 transporto priemon썞
Jei transporto priemon썞 ried썞s prie쏃ais j쏦s쏧 automobil쎊, 쎊sp썞jimas apie
Priekyje esan썊ios transporto priemon썞s pajud썞jim썀 gali neveikti tinkamai.
僅 Kai priekyje va쏹iuojanti transporto
priemon썢 vairuoja labai staigiai

OCV051053L

[A]: J쏦s쏧 transporto priemon썞 [B]:
Priekin썞 transporto priemon썞
Jei priekyje va쏹iuojanti transporto
priemon썞 staigiai sukasi, pvz.: suka 쎊
kair썢 ar de쏃in썢, daro U formos pos쏦k쎊
ar pan., 쎊sp썞jimas apie va쏹iuojan썊ios
transporto priemon썞s i쏃vykim썀 gali
tinkamai neveikti.

Automobilio vairavimas

슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistemos (DAW)

僅 Kai priekyje esanti transporto priemon썞 i쏃va쏹iuoja staiga

OCV051054L

Jei priekyje va쏹iuojanti transporto
priemon썞 staigiai i쏃va쏹iuoja, 쎊sp썞jimas apie va쏹iuojan썊ios transporto
priemon썞s i쏃vykim썀 gali tinkamai
neveikti.
僅 Kai p썞s썊iasis ar dviratis yra tarp j쏦s쏧 ir
prie쏃ais va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s

僅 Va쏹iuodami automobili쏧 stov썞jimo
aik쏃tele ar sankry쏹oje ir kt.

OCV051057L

Jei prava쏹iuosite rinkliav쏧 u쏹tvar썀 ar
sankry쏹썀 su daugybe transporto priemoni쏧 arba va쏹iuosite ten, kur juostos
da쏹nai sujungiamos ar dalijamos,
쎊sp썞jimas apie va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s i쏃vykim썀 gali tinkamai neveikti.

PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
priekinio vaizdo kameros 쏹r. "Pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38.

6

OCV051055L

Jei tarp j쏦s쏧 ir priekyje va쏹iuojan썊ios
transporto priemon썞s yra p썞s썊iasis (ieji) ar dviratis (-iai), 쎊sp썞jimas apie
va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s
i쏃vykim썀 gali tinkamai neveikti.
僅 Esant stov썞jimo aik쏃tel썞je

OCV051056L

Jei priekyje pastatyta transporto priemon썞 va쏹iuoja tolyn nuo j쏦s쏧, 쎊sp썞jimas apie va쏹iuojan썊ios transporto
priemon썞s i쏃vykim썀 gali jus 쎊sp썞ti, kad
pastatyta transporto priemon썞
va쏹iuoja.
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Aklosios zonos vaizdo monitoriaus (BVM) (jeigu yra)
Kairioji pus썞

OCV051250L

De쏃inioji pus썞

Aklosios zonos vaizdo monitoriaus (BVM)

Aklosios zonos vaizdo monitoriaus nuostatos
씮Blind-Spot View“ (aklosios zonos
vaizdo monitorius)
Nor썞dami 쎊jungti aklosios zonos vaizdo
monitori쏧 ir at쏃aukti parinkt쎊, esant
쎊jungtam automobiliui informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Blind-spot safety →
Blind-spot view (Nuostatos →Automobilis → Pagalba vairuotojui → Sauga
aklojoje zonoje → Aklosios zonos vaizdas).

Aklosios zonos vaizdo monitoriaus naudojimas
OCV051251L

Pos쏦kio signalo svirtis

Aklosios zonos vaizdo monitorius skydelyje rodo transporto priemones, esan썊ias
u쏹pakalin썞s zonos plote, kai 쎊jungtas
pos쏦kio signalas, kad b쏦t쏧 lengviau saugiai pakeisti eismo juostas.

Aptikimo jutiklis
SVM 쏃oninio vaizdo kamera

OCV051059L

Aklosios zonos vaizdo monitorius 쎊sijungs ir i쏃sijungs, kai 쎊jungiamas ir i쏃jungiamas pos쏦kio signalas.

Aklosios zonos vaizdo monitorius
Veikimo s썀lygos
OCV051058L

(kamera yra veidrod쏹io apa썊ioje)
Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

僅 슢jungus kair썞s arba de쏃in썞s pus썞s
pos쏦kio signal썀, prietais쏧 skydelyje
pasirodo vaizdas.

I쏃jungimo s썀lygos
Aklosios zonos vaizdo monitorius i쏃sijungia toliau nurodytomis s썀lygomis:
僅 i쏃jungus pos쏦kio signal썀;
僅 쎊jungus avarinius 쏹ibintus;
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僅 kai prietais쏧 skydelyje pasirodo kitas
svarbus 쎊sp썞jimas.

Pastovaus grei썊io palaikymo sistema (CC)

Pastovaus grei썊io palaikymo
sistema (CC) (jeigu yra)

Aklosios zonos vaizdo monitoriaus trikd쏹iai
Jei sutrinka aklosios zonos vaizdo monitoriaus veikimui, mirksi prietais쏧 skydelio ekranas arba kai tinkamai nerodomas
kameros vaizdas, aklosios zonos vaizdo
monitorius turi b쏦ti patikrintas profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vaizdas, esantis skydelyje, gali skirtis
nuo tikrojo objekt쏧 atstumo. Nepamir쏃kite tiesiogiai patikrinti transporto priemon썞s aplinkos.
僅 Kai kameros objektyvas yra padengtas pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, aklosios zonos vaizdo monitorius gali
tinkamai neveikti.
Kameros objektyvas visuomet turi b쏦ti
쏃varus.
Ta썊iau nenaudokite chemini쏧 tirpikli쏧,
pavyzd쏹iui, stipri쏧 valymo priemoni쏧,
kuri쏧 sud썞tyje yra stipri쏧 쏃armini쏧
med쏹iag쏧, ar laki쏧 organini쏧 tirpikli쏧
(benzino, acetono ir pan.). 싩ios
med쏹iagos gali pa쏹eisti kameros
objektyv썀.

OCV051161L

1 Grei썊io palaikymo sistemos indikatorius
2 Nustatytas greitis
Pastovaus grei썊io palaikymo sistema leis
va쏹iuoti didesniu nei 30 km/h (20 mph)
grei썊iu, nespaud쏹iant akceleratoriaus
pedalo.

Pastovaus grei썊io palaikymo sistemos naudojimas
Nustatyti greit쎊
1. 슢sib썞g썞kite iki norimo grei썊io, kuris turi
b쏦ti didesnis nei 30 km/h (20 mph)

OCV051046L

2. Paspauskite vairavimo pagalbin썞s sistemos ( ) mygtuk썀 ties norimu grei썊iu. Skydelyje u쏹sidegs nustatytas
grei썊io ir kruizo (
) indikatorius.
3. Atleiskite akceleratoriaus pedal썀.
Bus palaikomas nustatytas automobilio greitis net nepaspaudus akceleratoriaus pedalo.
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PASTABA
Va쏹iuojant sta썊iu keliu automobilio greitis gali 쏃iek tiek suma쏹썞ti, o va쏹iuojant
쎊kalne ar nuokalne – 쏃iek tiek padid썞ti.

Padidinti nustatyt썀j쎊 greit쎊

Pastovaus grei썊io palaikymo sistema (CC)

僅 Paspauskite svirtin쎊 jungikl쎊 쏹emyn - ir
laikykite nuspaud썢, steb썞dami nustatom썀 greit쎊 skydelyje. Nustatytasis
greitis i쏃 prad쏹i쏧 pama쏹썞s iki artimiausio de쏃imties (kartotinis i쏃 penki쏧, jei mph) kartotinio, o po to
pama쏹썞s 10 km/h (5 mph) kaskart, kai
jungiklis bus naudojamas tokiu b쏦du.
Kai pasieksite norim썀 greit쎊, svirtin쎊
jungikl쎊 atleiskite.

Laikinai pagreitinti
OCV051248L

僅 Paspauskite jungikl쎊 +auk쏃tyn ir
nedelsdami atleiskite. Kaskart tokiu
b쏦du spustel썞jus 쏃쎊 jungikl쎊 palaikomas nustatytasis greitis padid썞ja 1
km/h (1 mph).
僅 Paspauskite svirtin쎊 jungikl쎊 auk쏃tyn +
ir laikykite nuspaud썢, steb썞dami
nustatom썀 greit쎊 skydelyje. Nustatytasis greitis i쏃 prad쏹i쏧 padid썞s iki artimiausio de쏃imties (kartotinis i쏃
penki쏧, jei mph) kartotinio, o po to
padid썞s 10 km/h (5 mph) kaskart, kai
jungiklis bus naudojamas tokiu b쏦du.
Atleiskite jungikl쎊, kai pasieksite pageidaujam썀 greit쎊, ir automobilis pagreit썞s iki 쏃io grei썊io.

Suma쏹inti nustatyt썀j쎊 greit쎊

OCV051249L

僅 Paspauskite jungikl쎊 쏹emyn - ir nedelsdami atleiskite. Kaskart tokiu b쏦du
spustel썞jus 쏃쎊 jungikl쎊 palaikomas
nustatytasis greitis suma쏹썞ja 1 km/h (1
mph).
6
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Jei norite laikinai padidinti greit쎊, kai
쎊jungta pastovaus grei썊io palaikymo sistema, nuspauskite akceleratoriaus
pedal썀.
Nor썞dami gr쎊쏹ti prie nustatyto grei썊io,
nukelkite koj썀 nuo akceleratoriaus
pedalo.
Jei paspausite + jungikl쎊 auk쏃tyn arba perjungsite 쏹emyn, kai greitis padid썞j썢s,
v썞l bus nustatytas palaikomas greitis.

Laikinas pastovaus grei썊io palaikymo sistemos pristabdymas

OCV051224L_2

Grei썊io palaikymo sistema sustabdyta,
kai:
僅 Nuspaudus stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Paspaudus mygtuk썀 ( ).
僅 Pasukite pavar썀 쎊 N (neutrali썀).
僅 Automobilio greit쎊 suma쏹inus iki
ma쏹esnio nei ma쏹daug 30 km/h (20
mph).
僅 Automobilio greit쎊 padidinus iki didesnio nei ma쏹daug 190 km/val. (120
mph)

Automobilio vairavimas

僅 슢jungus elektroninio stov썞jimo stabd쏹io sistem썀 EPB.
僅 Kai veikia ESC (elektronin썞 stabilumo
kontrol썞s sistema).
Nustatytas greitis bus i쏃jungtas, ta썊iau
kruizo (
) indikatorius i쏃liks.

Pastovaus grei썊io palaikymo sistema (CC)

Kaip i쏃jungti pastovaus grei썊io
palaikymo greit쎊

PASTABA
Jei pastovaus grei썊io palaikymo sistemos veikimas pristabdomas nenumatytais atvejais, automobil쎊 reik썞t쏧 patikrinti
profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

Tolesnis naudojimasis pastovaus
grei썊io palaikymo sistema

OCV051046L

Nor썞dami i쏃jungti grei썊io palaikymo sistem썀, paspauskite vairavimo pagalbin썞s
funkcijos ( ) mygtuk썀. I쏃sijungia pastovaus grei썊io palaikymo sistemos indikatorius (
).
Visada paspauskite Vairavimo asistento
mygtuk썀, kad i쏃jungtum썞te Kruizo kontrol썢, kai nenaudojate.

PASTABA

OCV051050L_3

Paspauskite mygtuk썀 +, - arba ( ) mygtuk썀.
Jei paspausite + jungikl쎊 auk쏃tyn arba perjungsite 쏹emyn, transporto priemon썞s greitis bus nustatytas pagal dabartin쎊 greit쎊 skydelyje
Jei paspausite ( ) mygtuk썀, transporto
priemon썞 atkurs nustatyt썀 greit쎊.
Norint toliau naudotis pastovaus grei썊io
palaikymo sistema, automobilio greitis
turi b쏦ti didesnis nei 30 km/h (20 mph).

슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 spausdami ( ) mygtuk썀, patikrinkite eismo s썀lygas. Paspaudus ( ) mygtuk썀, va쏹iavimo greitis gali staigiai
padid썞ti arba suma쏹썞ti.

Jei j쏦s쏧 transporto priemon썞je yra rankinio grei썊io ribojimo pagalbin썞 priemon썞,
paspauskite ir palaikykite va쏹iavimo
pagalbininko mygtuk썀, kad i쏃jungtum썞te grei썊io palaikymo sistem썀. Ta썊iau
쎊sijungs rankin썞 grei썊io ribojimo pagalbin썞 priemon썞.

슢SP쉳JIMAS
Naudodamiesi pastovaus grei썊io palaikymo sistema, laikykit썞s 쏃i쏧 atsargumo
priemoni쏧:
僅 Visada nustatykite tok쎊 automobilio
greit쎊, kad nevir쏃ytum썞te j쏦s쏧 쏃alyje
leid쏹iamo grei썊io.
僅 Nor썞dami i쏃vengti nety썊inio grei썊io
nustatymo, va쏹iavimo grei썊io palaikymo funkcij썀 laikykite i쏃jungt썀. Patikrinkite, ar kruizo (
)
indikatorius i쏃jungtas.
僅 Kruizo kontrol썞 nepakei썊ia tinkamo ir
saugaus vairavimo. Vairuotojas privalo visada va쏹iuoti atsargiai, ir visada
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I쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos (SCC)

b쏦ti pasiruo쏃썢s nenumatytoms situacijoms.
僅 Visada va쏹iuokite atsargiai, kad
i쏃vengtum썞te nenumatyt쏧 situacij쏧.
Visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊 kelio s썀lygas.
僅 Nenaudokite grei썊io palaikymo sistemos, kai gali b쏦ti nesaugu automobiliu va쏹iuoti pastoviu grei썊iu:
- Va쏹iuodami intensyvaus eismo
metu arba kai d썞l sud썞ting쏧 eismo
s썀lyg쏧 sunku va쏹iuoti pastoviu
grei썊iu;
- Va쏹iuojant 쏃lapiais, apled썞jusiais ar
apsnigtais keliais
- Va쏹iuojant kalnuotais ar vingiuotais keliais
- Va쏹iuojant v썞juotose vietose
- Kai ribotas matomumas (galb쏦t d썞l
blogo oro, pvz., r쏦ko, sniego, lietaus
ir sm썞lio audros)
僅 Nenaudokite grei썊io palaikymo sistemos vilkdami priekab썀.

I쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos (SCC)
(jeigu yra)
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo
sistema yra skirta aptikti priekyje va쏹iuojan썊i썀 transporto priemon썢 ir pad썞ti
i쏃laikyti norim썀 greit쎊 bei minimal쏧 atstum썀 tarp priekyje va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s.

Greit썞jimo pagreitis
Kai veikia i쏃manioji grei썊io palaikymo
sistema, jei funkcija nuspr썢s, kad vairuotojas ketina aplenkti priekyje esan썊i썀
transporto priemon썢, ji pad썞s pagreit썞ti.

Veikimas pagal va쏹iavimo stili쏧
(jeigu yra)
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo
sistema veikia pagal vairavimo stili쏧,
pavyzd쏹iui, 쎊vertindama atstum썀 tarp
transporto priemoni쏧, greit썞jimo
pagreit쎊, reakcijos trukm썢.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

OCV051017L

Priekinis radiolokatorius

OCV051005L
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I쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos (SCC)

Priekinis kampinis radaras (jei yra)

OCV051024L

Priekinio vaizdo kamera, priekinis radaras ir priekiniai kampiniai radarai (jei yra)
atlieka aptikimo jutiklio funkcij썀 fiksuodami transporto priemones kelio priekyje.
Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
僅 Visada palaikykite geros b쏦kl썞s priekinio vaizdo kamer썀 ir priekin쎊 radar썀,
kad i쏃laikytum썞te optimal쏧 I쏃maniosios kruizo kontrol썞s veikim썀.
僅 I쏃samesn썢 informacij썀 apie atsargumo priemones, susijusias su priekinio vaizdo kamera ir radaru, 쏹r.
"Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)"
puslapyje 6-38.

tuk썀. Greitis bus nustatytas atsi쏹velgiant
쎊 esam썀 greit쎊 skydelyje.
僅 Jei prie쏃ais jus n썞ra jokios transporto
priemon썞s, bus palaikomas nustatytas greitis.
僅 Jei prie쏃ais jus va쏹iuoja transporto
priemon썞, gali b쏦ti atitinkamai pakoreguojamas greitis, kad b쏦t쏧 i쏃laikytas
atstumas iki priekyje va쏹iuojan썊ios
transporto priemon썞s. Jei priekyje
va쏹iuojanti transporto priemon썞 padidina greit쎊, j쏦s쏧 transporto priemon썞
va쏹iuodama pastoviu grei썊iu 쎊sib썞g썞ja
iki nustatyto grei썊io.

PASTABA
Jei automobilis va쏹iuoja 0~30 km/h
(0~20 mph) grei썊iu, paspaudus pagalbin썞s vairavimo sistemos ( ) mygtuk썀,
bus nustatytas 30 km/h (20 mph) palaikomas greitis.

Atstumo iki kito automobilio
nustatymas

6

I쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos nuostatos
Funkcij쏧 nustatymas
I쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos 쎊jungimas

OCV051060L

Kiekvien썀 kart썀 paspaudus mygtuk썀,
atstumas iki kitos transporto priemon썞s
kei썊iasi tokia tvarka:

PASTABA
OCV051046L

Nor썞dami 쎊jungti funkcij썀, paspauskite
vairavimo pagalbin썞s funkcijos ( ) myg-

僅 Jei va쏹iuojate 90 km/h (56 mph) grei썊iu, gali b쏦ti palaikomas toks atstumas:
- 4 atstumas – apie 52,5 m (172 p썞d.)
6
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I쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos (SCC)

- 3 atstumas – apie 40 m (130
p썞dos)
- 2 atstumas – apie 32,5 m (106 p썞d.)
- 1 atstumas – apie 25 m (82 p썞dos)
僅 슢jungus automobil쎊 arba po laikino
i쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos i쏃jungimo nustatomas
paskutin쎊 kart썀 pasirinktas atstumas.

Padidinti nustatyt썀j쎊 greit쎊

Paspauskite jungikl쎊 쏹emyn - ir nedelsdami atleiskite. Kaskart tokiu b쏦du spustel썞jus 쏃쎊 jungikl쎊 palaikomas
nustatytasis greitis suma쏹썞ja 1 km/h (1
mph).
僅 Paspauskite jungikl쎊 쏹emyn ir palaikykite. Kaskart tokiu b쏦du spustel썞jus 쏃쎊
jungikl쎊 palaikomas nustatytasis greitis suma쏹썞ja 10 km/h arba 5 mph.
僅 Greit쎊 galima nustatyti iki 30 km/h (20
mph)

Laikinas i쏃maniosios pastovaus
grei썊io palaikymo sistemos i쏃jungimas
OCV051248L

Paspauskite jungikl쎊 +auk쏃tyn ir nedelsdami atleiskite. Kaskart tokiu b쏦du spustel썞jus 쏃쎊 jungikl쎊 palaikomas
nustatytasis greitis padid썞ja 1 km/h (1
mph).
僅 Pakelkite + jungikl쎊 auk쏃tyn ir palaikykite. Kiekvien썀kart taip spustel썞jus
jungikl쎊, palaikomas nustatytasis greitis padid썞ja 10 km/h arba 5 mph.
僅 Greit쎊 galima nustatyti iki 200 km/h
(120 mph).

OCV051224L_2

Nor썞dami laikinai at쏃aukti i쏃mani썀j썀
grei썊io palaikymo funkcij썀, paspauskite
( ) jungikl쎊 arba stabd쏹i쏧 pedal썀.

Tolesnis naudojimasis i쏃mani썀ja
pastovaus grei썊io palaikymo sistema

슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 spausdami + jungikl쎊, patikrinkite
eismo s썀lygas. Va쏹iavimo greitis gali
labai padid썞ti, kai paspaud쏹iate ir laikote
nuspaust썀 + jungikl쎊.

Suma쏹inti nustatyt썀j쎊 greit쎊

OCV051249L

6
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Nor썞dami atnaujinti grei썊io palaikymo
sistemos darb썀 po jos at쏃aukimo,
paspauskite +, - arba ( ) jungikl쎊.
僅 Jei paspausite + jungikl쎊 auk쏃tyn arba
- perjungsite 쏹emyn, transporto priemon썞s greitis bus nustatytas pagal
dabartin쎊 greit쎊 skydelyje

Automobilio vairavimas
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僅 Jei paspausite ( ) jungikl쎊, automobilis toliau va쏹iuos anks썊iau nustatytu
grei썊iu.

슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 spausdami ( ) jungikl쎊, patikrinkite
eismo s썀lygas. Paspaudus ( ) jungikl쎊,
va쏹iavimo greitis gali staigiai padid썞ti
arba suma쏹썞ti.

I쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos i쏃jungimas

PASTABA
僅 Daugiau informacijos apie va쏹iavimo
re쏹im썀 쏹r. "Integruota va쏹iavimo
re쏹imo kontrol썞s sistema" puslapyje
6-32.
僅 Gali b쏦ti, kad i쏃maniosios pastovaus
grei썊io palaikymo sistemos 쎊jungti
arba i쏃jungti nepavyks, jei nebus tenkinamos tam tikro va쏹iavimo re쏹imo
veikimo s썀lygos.
僅 Jei integruotosios vairavimo re쏹imo
valdymo sistemos automobilyje n썞ra,
i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema automobilio greit쎊
didina normaliu grei썊iu.

Veikimas pagal va쏹iavimo stili쏧
(jeigu yra)

OCV051046L

Nor썞dami i쏃jungti i쏃mani썀j썀 grei썊io
palaikymo sistem썀, paspauskite vairavimo pagalbin썞s funkcijos ( ) mygtuk썀.

PASTABA

6

Jei j쏦s쏧 automobilyje yra rankinio grei썊io
ribojimo pagalbin썞 funkcija, paspauskite
ir palaikykite va쏹iavimo pagalbin썞s funkcijos ( ) mygtuk썀, kad i쏃jungtum썞te
i쏃mani썀j썀 grei썊io palaikymo sistem썀.
Ta썊iau 쎊sijungs rankin썞 grei썊io ribojimo
pagalbin썞 priemon썞.

Veikimas pagal va쏹iavimo re쏹im썀
I쏃manioji grei썊io palaikymo sistema keis
akceleracij썀 pagal integruotoje valdymo
sistemoje parinkt썀 va쏹iavimo re쏹im썀. 쌰r.
toliau pateikt썀 lentel썢.
Va쏹iavimo re쏹imas

I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema

SNOW

Normalus

ECO

씮Slow“ (l썞tas):

SPORT

씮Fast“ (greitas):

NORMAL

Normalus

OCV041573L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 SCC (i쏃manioji pastovaus grei썊io
palaikymo sistema)
2 Veikimas pagal va쏹iavimo stili쏧
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkus Settings → Vehicle → Driver
assistance → SCC (Smart Cruise Control) → Based on driving style (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui
→ SCC (i쏃manioji pastovaus grei썊io
palaikymo sistema) → Pagal va쏹iavimo
stili쏧), i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema veikia pagal vairuotojo
vairavimo b쏦d썀, pavyzd쏹iui, 쎊vertindama jo palaikom썀 atstum썀 iki kit쏧

6
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transporto priemoni쏧, grei썊io didinim썀,
reakcijos laik썀.
Kai i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema veikia re쏹imu Based on
driving mode (pagal va쏹iavimo re쏹im썀),
paspaudus ir palaikius nuspaust썀 atstumo tarp transporto priemoni쏧 ( )
mygtuk썀, i쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos re쏹imas persijungia 쎊
Based on driving style (pagal va쏹iavimo stili쏧). Kai i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema veikia re쏹imu
Based on driving style (pagal va쏹iavimo stili쏧), paspaudus ir palaikius
nuspaust썀 atstumo tarp transporto priemoni쏧 ( ) mygtuk썀, ji persijungia 쎊
re쏹im썀 Based on driving mode (pagal
va쏹iavimo re쏹im썀).

PASTABA
僅 Jei sistemoje 쎊diegta 씮Based on Driving Style“ (pagal va쏹iavimo stili쏧)
funkcija, re쏹imus Based on driving
mode ir Based on driving style
galima nustatyti informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkus
Settings → Vehicle → Driver
assistance → SCC (Smart Cruise
Control) (Nuostatos → Automobilis →
Pagalba vairuotojui → SCC (i쏃manioji
pastovaus grei썊io palaikymo sistema)).
僅 Pasirinkus Based on driving mode
(pagal va쏹iavimo re쏹im썀), i쏃manioji
pastovaus grei썊io palaikymo sistema
veikia pagal pasirinkt썀 va쏹iavimo
re쏹im썀.
僅 Kai i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema veikia re쏹imu Based on
driving style (pagal va쏹iavimo stili쏧),
paspaudus ir palaikius nuspaust썀 atstumo tarp transporto priemoni쏧 ( )
mygtuk썀 i쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos re쏹imas persi6
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jungia 쎊 씮Based on driving mode“
(pagal va쏹iavimo re쏹im썀). Jei norite
pakeisti i쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos re쏹im썀 쎊 Based
on driving style (pagal va쏹iavimo stili쏧), paspauskite ir palaikykite
nuspaust썀 atstumo tarp transporto
priemoni쏧 ( ) mygtuk썀.

Va쏹iavimo stiliaus analiz썞s per쏹i쏦ra (jeigu yra)

OCV041585L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 SCC (i쏃manioji pastovaus grei썊io
palaikymo sistema)
2 Va쏹iavimo stiliaus analiz썞s per쏹i쏦ra
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkus Settings → Vehicle → Driver
assistance → SCC (Smart Cruise Control) → View driving style analysis
(Nuostatos → Automobilis → Pagalba
vairuotojui → SCC (i쏃manioji pastovaus
grei썊io palaikymo sistema) → 쌰i쏦r썞ti
va쏹iavimo stiliaus analiz썢), galima patikrinti vairuotojo va쏹iavimo stili쏧 ir rankiniu b쏦du pakeisti bet kur쎊 va쏹iavimo
stili쏧.

PASTABA
僅 Pasirinkus re쏹im썀 Based on Driving
Style (pagal va쏹iavimo stili쏧), pasirodo nuostata View driving style
analysis (쏹i쏦r썞ti va쏹iavimo stiliaus
analiz썢).
僅 I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema duomenis apie vairuo-
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tojo va쏹iavimo stili쏧 renka tik
vairuotojui vairuojant automobil쎊.

슢sp썞jimo intensyvumas

I쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos naudojimas
Veikimo s썀lygos
I쏃manioji grei썊io palaikymo sistema
veiks, kai bus 쎊vykdytos 쏃ios s썀lygos.

Pagrindin썞 funkcija
OCV041562L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti i쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos 쎊sp썞jimo garso
intensyvumo re쏹im썀 – High (auk쏃tas),
Medium (vidutinis), Low (tylus) arba Off
(i쏃jungta).
Ta썊iau, net ir pasirinkus re쏹im썀 Off
(i쏃jungta), i쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos 쎊sp썞jimo garsas
nei쏃sijungs ir skamb썞s kaip Low (tylus)
garsas.
Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.

PASTABA
Jei automobilis u쏹vedamas i쏃 naujo,
쎊sp썞jimo garsas palaikys paskutin썢
nuostat썀.

僅 Pavara yra pad썞tyje D (va쏹iavimas)
僅 Vairuotojo durys u쏹darytos.
僅 슢jungtas elektroninis stov썞jimo stabdis
(EPB).
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s greitis yra
darbinio grei썊io diapazone
- Kai priekyje neva쏹iuoja transporto
priemon썞: 10~180 km/h (5~110
mph)
- Kai priekyje va쏹iuoja transporto
priemon썞: 0~180 km/h (0~110
mph)
僅 슢jungta ESC (elektronin썞 stabilumo
kontrol썞s sistema) arba ABS
僅 Automobilio nevaldo ESC (elektronin썞s stabilumo kontrol썞s sistemos)
arba ABS
僅 Neveikia priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 stabd쏹i쏧 kontrol썞
僅 Nuotolinis I쏃maniojo parkavimo asistento valdymas neveikia (jeigu yra)
僅 N썞ra i쏃jungtas automobilio elektros
energijos tiekimas (ne쏃vie썊ia elektros
energijos i쏃jungimo indikatoriaus lemput썞)

PASTABA
Sustojus, jei prie쏃ais j쏦s쏧 automobil쎊
n썞ra n썞 vienos transporto priemon썞s,
funkcija 쎊sijungs nuspaudus stabd쏹i쏧
pedal썀.

6
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Greit썞jimo pagreitis
Lenkimas pagalbiniu pagrei썊iu veiks, kai
pos쏦kio rodiklio indikatorius 쎊jungtas 쎊
kair썢 (vairuoti kair썞je) arba 쎊jungtas 쎊
de쏃in썢 (vairuoti de쏃in썞je), kai veikia
I쏃manioji kruizo kontrol썞, ir tenkinamos
쏃ios s썀lygos:
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s greitis yra
didesnis nei 60 km/h (40 mph)
僅 Avariniai 쏹ibintai i쏃sijungia
僅 Prie쏃ais j쏦s쏧 automobil쎊 aptinkama
transporto priemon썞
僅 L썞t썞jimas n썞ra b쏦tinas norint i쏃laikyti
atstum썀 su priekyje va쏹iuojan썊ia
transporto priemone

僅 Kai sistema veikia

OCV041187K

1. Nesvarbu priekyje yra transporto
priemon썞, rodomas pasirinktas atstumo lygis.
2. Rodomas nustatytas greitis.
3. Rodoma, ar priekyje yra transporto
priemon썞, ir pasirinktas atstumas
iki objekto.
僅 Kai laikinai at쏃aukta

슢SP쉳JIMAS
僅 Kai pos쏦kio rodiklio indikatorius yra
쎊jungtas 쎊 kair썢 (vairuoti kair썞je) arba
쎊jungtas 쎊 de쏃in썢 (vairuoti de쏃in썞je),
kol priekyje yra transporto priemon썞,
automobilis gali laikinai 쎊sib썞g썞ti.
Visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊 kelio s썀lygas.
僅 Nepriklausomai nuo eismo krypties
j쏦s쏧 쏃alyje, pagalbin썞 lenkimo pagreit썞jant sistema veikia esant tinkamoms
s썀lygoms. Kai naudojate funkcij썀 skirtingose va쏹iavimo kryptyse, visada
patikrinkite kelio s썀lygas.

I쏃maniosios grei썊io palaikymo sistemos ekranas ir valdiklis
Pagrindin썞 funkcija
I쏃maniosios kruizo kontrol썞s veikimo
b쏦sen썀 galite pamatyti skydelyje esan썊iame Vairavimo asistento re쏹ime. 쌰r.
"Prietais쏧 skydelis" puslapyje 5-46.
Priklausomai nuo funkcijos b쏦senos,
i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo
sistema bus rodoma 쏹emiau.
6
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OCV041188K

1. Rodomas (
) indikatorius.
2. Ankstesnis nustatytas greitis yra
pasl썞ptas.

PASTABA
僅 Priekin썞s transporto priemon썞s atstumas skydelyje yra rodomas atsi쏹velgiant 쎊 faktin쎊 atstum썀 tarp j쏦s쏧
transporto priemon썞s ir va쏹iuojan썊ios
transporto priemon썞s.
僅 Tikslinis atstumas gali skirtis atsi쏹velgiant 쎊 transporto priemon썞s greit쎊 ir
nustatyt썀 atstumo lyg쎊. Jei transporto
priemon썞s greitis yra ma쏹as, net jei
pasikeit썞 transporto priemon썞s atstumas, tikslinio transporto priemon썞s
atstumo pokytis gali b쏦ti nedidelis.
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Laikinai pagreitinti

OCV041189K

Jei veikiant i쏃maniajai pastovaus grei썊io
palaikymo sistemai norite laikinai padidinti greit쎊 nekeisdami nustatytos grei썊io
vert썞s, nuspauskite akceleratoriaus
pedal썀. Kol spaud쏹iamas akceleratoriaus
pedalas, prietais쏧 skydelyje mirksi
nustatytos grei썊io vert썞s, atstumo lygio
ir tikslinio atstumo rodmenys.
Ta썊iau nepakankamai stipriai nuspaudus akceleratoriaus pedal썀, automobilio
greitis gali suma쏹썞ti.

슢SP쉳JIMAS
Laikinai 쎊sib썞g썞dami b쏦kite atsarg쏦s,
nes greitis ir atstumas n썞ra kontroliuojami automati쏃kai, net jei prie쏃ais jus yra
transporto priemon썞.

Funkcijos 씮Based on Driving
style“ (pagal vairavimo stili쏧) veikimas (jeigu yra)

OCV051164L

A: Pagal va쏹iavimo stili쏧 prisitaikanti
i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo
sistema
Kai nustatomas re쏹imas 씮Based on Driving style“ (pagal va쏹iavimo stili쏧), prietais쏧 skydelyje 2 sekundes pasirodo
prane쏃imas ir pateikiami va쏹iavimo stili쏧
atitinkan썊io atstumo lygio ir tikslinio atstumo rodmenys.

I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema laikinai i쏃jungta

OCV051166L

A: I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema i쏃jungta
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo
sistema laikinai automati쏃kai i쏃sijungia,
kai:
僅 Transporto priemon썞s greitis yra
didesnis nei 190 km/h (120 mph)
僅 Automobilis yra kuriam laikui sustabdytas.
僅 Akceleratoriaus pedalas kur쎊 laik썀
nuolat spaud쏹iamas.
僅 Ne쎊vykdytos i쏃maniosios kruizo kontrol썞s veikimo s썀lygos
Jei i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema laikinai automati쏃kai
i쏃jungiama, vairuotojas apie tai 쎊sp썞jamas prietais쏧 skydelyje pasirodan썊iu
prane쏃imu ir skamban썊iu garso signalu.

슢SP쉳JIMAS

OCV051165L

Laikinai i쏃jungus i쏃mani썀j썀 pastovaus
grei썊io palaikymo sistem썀, atstumas iki
priekyje va쏹iuojan썊ios transporto prie-
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mon썞s nebus palaikomas. Va쏹iuodami
visada 쏹i쏦r썞kite 쎊 keli썀 ir, jei reikia,
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma쏹intum썞te savo va쏹iavimo greit쎊 ir i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.

Ne쎊vykdytos i쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos
veikimo s썀lygos

OCV051167L

A: Netinkamos i쏃maniosios pastovaus
grei썊io palaikymo sistemos veikimo
s썀lygos
Paspaudus pagalbin썞s vairavimo sistemos mygtuk썀, + jungikl쎊, - jungikl쎊 ar
jungikl쎊, kai yra netinkamos i쏃maniosios
pastovaus grei썊io palaikymo sistemos
veikimo s썀lygos, prietais쏧 skydelyje
pasirodys 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir
pasigirs garso signalas.

Eismo situacijoje

OCV051168L

A: naudokite jungikl쎊 arba pedal썀, kad
padidintum썞te greit쎊
Eisme j쏦s쏧 automobilis sustos, sustojus
priekyje va쏹iuojan썊iam automobiliui. Be
to, prad썞jus jud썞ti automobiliui priekyje,
j쏦s쏧 automobilis taip pat pajud썞s.

6
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Be to, automobiliui sustojus ir pra썞jus
tam tikram laikui, prietais쏧 skydelyje
pasirodys pirmiau min썞tas 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas. Nor썞dami prad썞ti va쏹iuoti,
spauskite akceleratoriaus pedal썀 arba
paspauskite + jungikl쎊, -jungikl쎊 ar ( )
jungikl쎊.

슢sp썞jamosios kelio s썀lygos priekyje

OCV051169L

A: Steb썞kite aplink esan썊ias transporto priemones
Toliau nurodytais atvejais prietais쏧 skydelyje pasirodys apie va쏹iavimo s썀lygas
priekyje vairuotoj썀 쎊sp썞jantis prane쏃imas
ir pasigirs garso signalas.
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞
dingsta, kai i쏃manioji grei썊io palaikymo sistema i쏃laiko atstum썀 su
va쏹iuojan썊ia transporto priemone
va쏹iuodama ma쏹esniu nei tam tikru
grei썊iu.
僅 Prietais쏧 skydelyje pasirod쏹ius prane쏃imui Use switch or pedal to accelerate (naudokite jungikl쎊 arba pedal썀
grei썊iui padidinti), kai priekyje n썞ra
transporto priemon썞s arba transporto priemon썞 yra toli nuo j쏦s쏧 ir
paspaud쏹iamas + jungiklis, – jungiklis
arba jungiklis.

슢SP쉳JIMAS
Visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊 transporto
priemones ar daiktus, kurie gali netik썞tai
pasirodyti prie쏃ais jus, ir prireikus
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma-
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쏹intum썞te savo va쏹iavimo greit쎊 ir i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

OCV051116L

A: 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
Veikiant i쏃maniajai grei썊io palaikymo
sistemai, kai susid쏦rimo su priekyje
esan썊ia transporto priemone rizika yra
auk쏃ta, vairuotojas bus 쎊sp썞tas prietais쏧
skydelyje pasirodan썊iu prane쏃imu ir
garso signalu. Va쏹iuodami visada 쏹i쏦r썞kite 쎊 keli썀 ir, jei reikia, nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad suma쏹intum썞te savo
va쏹iavimo greit쎊 ir i쏃laikytum썞te saug쏧
atstum썀.

슢SP쉳JIMAS
싩iais atvejais I쏃manioji kruizo kontrol썞
gali ne쎊sp썞ti vairuotojo apie susid쏦rim썀.
僅 Iki priekyje esan썊ios transporto priemon썞s yra nedidelis atstumas ir priekyje va쏹iuojan썊ios transporto
priemon썞s greitis yra didesnis u쏹 j쏦s쏧
automobilio jud썞jimo greit쎊 arba pana쏃us.
僅 Priekyje esan썊ios transporto priemon썞s greitis yra labai l썞tas arba ji tuoj
sustos
僅 Akceleratoriaus pedalas nuspaud쏹iamas i쏃kart po to, kai 쎊jungiama I쏃manioji kruizo kontrol썞

슢SP쉳JIMAS
Naudodamiesi i쏃mani썀ja pastovaus grei썊io palaikymo sistema, laikykit썞s 쏃i쏧
atsargumo priemoni쏧:
僅 I쏃manioji kruizo kontrol썞 nepakei썊ia
tinkamo ir saugaus vairavimo. Vairuotojas visada privalo pats kontroliuoti
greit쎊 ir atstum썀 iki priekyje va쏹iuojan썊io automobilio.
僅 I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema gali neaptikti netik썞t쏧,
staigi쏧 arba sud썞ting쏧 va쏹iavimo situacij쏧, tod썞l visada steb썞kite va쏹iavimo
s썀lygas ir kontroliuokite automobilio
greit쎊.
僅 Nor썞dami i쏃vengti nety썊inio grei썊io
nustatymo, I쏃mani썀j썀 grei썊io palaikymo funkcij썀 laikykite i쏃jungt썀.
僅 Neatidarykite dur쏧, kai veikia i쏃manioji grei썊io palaikymo sistema, net jei
automobilis yra sustabdytas.
僅 Visada 쏹inokite pasirinkt썀 greit쎊 ir iki
kito automobilio nustatyt썀 atstum썀.
僅 Laikykit썞s saugaus atstumo pagal
eismo s썀lygas ir automobilio greit쎊. Jei
va쏹iuojant dideliu grei썊iu atstumas iki
kito automobilio yra per ma쏹as, gali
쎊vykti sunki avarija. Visada steb썞kite
eismo s썀lygas priekyje.
僅 Kai i쏃laikomas atstumas iki priekyje
va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s,
transporto priemonei pasitraukus, sistema gali staigiai akceleruoti iki nustatyto grei썊io. Visada galvokite apie
netik썞tas situacijas.
僅 Automobilio greitis gali suma쏹썞ti
va쏹iuojant sta썊iu keliu ir padid썞ti
va쏹iuojant nuokalne.
僅 Visada tur썞kite omenyje situacijas, kai
transporto priemon썞 staiga 쎊sijungia.
僅 Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto
priemon썢, saugos sumetimais reko6
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menduojame I쏃mani썀j썀 kruizo kontrol썢 i쏃jungti.
I쏃junkite i쏃mani썀j썀 kruizo kontrol썢, kai
automobilis velkamas.
D썞l veikian썊i쏧 stipri쏧 elektromagnetini쏧 bang쏧 i쏃manioji pastovaus grei썊io
palaikymo sistema gali i쏃sijungti.
I쏃manioji grei썊io palaikymo sistema
negali aptikti kli쏦ties priekyje, o tai gali
sukelti susid쏦rim썀. Va쏹iuodami visada
b쏦kite d썞mesingi, kad i쏃vengtum썞te
nenumatyt쏧 situacij쏧.
Da쏹nai persirikiuojantys priekyje
va쏹iuojantys automobiliai gali sul썞tinti funkcijos reakcij썀 arba funkcija
gali sureaguoti 쎊 gretima eismo juosta
va쏹iuojant쎊 automobil쎊. Visada va쏹iuokite atsargiai, kad i쏃vengtum썞te nenumatyt쏧 situacij쏧.
Visada steb썞kite apie aplink썀 ir
va쏹iuokite saugiai, net jei 쎊sp썞jimo
prane쏃imas nerodomas arba garsinis
쎊sp썞jimas neskamba.
Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba sklinda 쎊sp썞jamasis garsinis signalas, i쏃maniosios
grei썊io palaikymo sistemos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas gali b쏦ti nerodomas ir
쎊sp썞jamasis garsinis signalas gali
nesklisti .
Gali nesigird썞ti i쏃maniosios grei썊io
palaikymo sistemos 쎊sp썞jamojo garsinio signalo, jei aplinka yra triuk쏃minga. Visada steb썞kite eismo
s썀lygas priekyje.
Automobilio gamintojas neatsako u쏹
jokius vairuotojo padarytus eismo taisykli쏧 pa쏹eidimus ar avarijas veikiant
i쏃maniajai pastovaus grei썊io palaikymo sistemai.
Visada nustatykite tok쎊 automobilio
greit쎊, kad nevir쏃ytum썞te j쏦s쏧 쏃alyje
leid쏹iamo grei썊io.
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僅 Pasikeitus vairuotojo va쏹iavimo stiliui,
gali pasikeisti atstumas iki kit쏧 transporto priemoni쏧, greit썞jimas ir reakcijos greitis. Visada steb썞kite eismo
s썀lygas priekyje.

D쉳MESIO
僅 Vairuotojui b쏦dingas va쏹iavimo stilius,
pavyzd쏹iui, atstumas iki kit쏧 transporto priemoni쏧, pagreit썞jimas ir
reakcijos greitis bus atspind썞tas tik
nuva쏹iavus pakankam썀 atstum썀.
僅 Funkcija 씮Based on Driving style“
(pagal va쏹iavimo stili쏧) gali neatkartoti vairuotojo va쏹iavimo stiliaus arba
va쏹iavimo s썀lyg쏧, nuo kuri쏧 priklauso
eismo saugumas.
僅 Kai va쏹iuojama ne쎊prastomis s썀lygomis, pavyzd쏹iui, per snieg썀, lyjant lietui, esant r쏦kui ar sta썊iais 쏃laitais,
automobilio va쏹iavimo pob쏦dis gali
neatitikti vairuotojo va쏹iavimo stiliaus.

PASTABA
僅 U쏹vedus automobil쎊 arba 쎊sijungus
priekinio vaizdo kamerai ar priekiniam
radarui i쏃manioji grei썊io palaikymo
sistema gali 15 sekund쏹i쏧 neveikti.
僅 Sustabd쏹ius kontroliuojant I쏃maniajai
kruizo kontrolei, galite i쏃girsti gars썀.
僅 Funkcija 씮Based on Driving Style“
(pagal va쏹iavimo stili쏧) gali neatspind썞ti nesaugaus vairuotojo va쏹iavimo
stiliaus, pavyzd쏹iui, staigaus pagreit썞jimo atveju.
僅 Funkcija 씮Based on Driving style“
(pagal va쏹iavimo stili쏧) neatspindi
jokio kito va쏹iavimo stiliaus, i쏃skyrus
atstum썀 iki kitos transporto priemon썞s, pagreit썞jim썀 ir reakcijos greit쎊.
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僅 슢jungus i쏃mani썀j썀 pastovaus grei썊io
palaikymo sistem썀, pavar쏧 perjungimo svirtel썞 u쏹 vairo neveikia.

I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema i쏃jungta

PASTABA
Vaizdai ar spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

I쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos triktys ir apribojimai
I쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos triktys

OCV051170L

A: Check Smart Cruise Control System
(patikrinkite i쏃mani썀j썀 pastovaus grei썊io
palaikymo sistem썀)
Kai i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema tinkamai neveikia, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas ir u쏹sidega ( ) 쎊sp썞jamoji
lemput썞. I쏃manioji pastovaus grei썊io
palaikymo sistema turi b쏦ti patikrinta
profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

OCV051171L

A: I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema i쏃jungta. Radiolokatorius u쏹blokuotas
Kai priekinis radaro gaubtas arba jutiklis
yra padengtas sniegu, lietumi ar pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, tai gali suma쏹inti
aptikimo efektyvum썀 ir laikinai apriboti
ar i쏃jungti I쏃maniosios kruizo kontrol썞s
funkcij썀.
Taip nutikus, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
Pa쏃alinus snieg썀, vanden쎊 ar pa쏃alines
med쏹iagas, i쏃manioji pastovaus grei썊io
palaikymo sistema veiks 쎊prastu b쏦du.

슢SP쉳JIMAS
Net jei 쎊sp썞jamasis I쏃maniosios kruizo
kontrol썞s prane쏃imas skydelyje nerodomas, sistema gali tinkamai neveikti

D쉳MESIO
I쏃manioji grei썊io palaikymo kontrol썞s
sistema gali netinkamai veikti zonoje
(pvz., atviroje vietov썞je), kurioje u쏹vedus
automobil쎊 ji nieko neaptinka.

I쏃maniosios pastovaus grei썊io
palaikymo sistemos apribojimai
Toliau nurodytomis s썀lygomis i쏃manioji
pastovaus grei썊io palaikymo sistema
gali tinkamai neveikti:
僅 Aptikimo jutiklis arba jo aplinka yra
u쏹ter쏃ti ar pa쏹eisti
6

111

6

Automobilio vairavimas

I쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos (SCC)

僅 Plovimo skystis yra nuolat pur쏃kiamas
arba valytuvas yra 쎊jungtas
僅 Kameros objektyvui trukdo tamsintas
ar pl썞vele padengtas priekinis stiklas,
쎊skil썢s stiklas arba prie stiklo prilipusi
pa쏃alin썞 med쏹iaga (lipdukas, vabalas
ir kt.).
僅 Ant priekinio stiklo dr썞gm썞 nepa쏃alinama ir neu쏹쏃썀la
僅 Priekinio vaizdo kameros matymo
lauke trukdo saul썞s atspind쏹iai
僅 Gatv썞s 쏃viesa ar art썞jan썊ios transporto priemon썞s 쏹ibintai atsispindi ant
쏃lapio kelio pavir쏃iaus, pavyzd쏹iui, ant
kelio esan썊iose balose
僅 Temperat쏦ra aplink priekinio vaizdo
kamer썀 yra auk쏃ta arba 쏹ema
僅 Objektas dedamas ant prietais쏧 skydelio
僅 Aplinka labai 쏃viesi
僅 Aplinka yra labai tamsi, pavyzd쏹iui,
tunelyje ir pan.
僅 Ry쏃kumas kei썊iasi staiga, pavyzd쏹iui,
쎊va쏹iuojant ar i쏃va쏹iuojant i쏃 tunelio
僅 Lauko ry쏃kumas yra ma쏹as, o priekiniai 쏹ibintai nedega arba n썞ra ry쏃k쏦s
僅 Va쏹iavimas esant stipriam lietui, sniegui arba tir쏃tam r쏦kui
僅 Va쏹iavimas garais, d쏦mais ar 쏃e쏃썞liu
僅 Aptikta tik dalis transporto priemon썞s
僅 Priekyje esan썊ioje transporto priemon썞je n썞ra galini쏧 쏹ibint쏧, galiniai 쏹ibintai i쏃d썞styti ne쎊prastai ir pan.
僅 Lauke yra tamsu ir nedega arba n썞ra
ry쏃k쏦s gabaritiniai automobilio 쏹ibintai priekyje.
僅 Priekin썞s transporto priemon썞s galas
yra ma쏹as arba neatrodo normalus (t.
y. Pakreiptas, apverstas ir pan.)
僅 Priekin썞s transporto priemon썞s klirensas yra ma쏹as arba auk쏃tas.

6
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僅 Transporto priemon썞 staiga 쎊siki쏃a 쎊
priek쎊
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 velkama
僅 Va쏹iuojant tuneliu ar gele쏹iniu tiltu
僅 Va쏹iuojant netoli viet쏧, kuriose yra
metalo, pvz., arti statybviet썞s, gele쏹inkelio ir pan.
僅 Netoli yra med쏹iaga, kuri labai gerai
atsispindi priekiniame radare, pavyzd쏹iui, apsauginis tur썞klai, 쏃alia esanti
transporto priemon썞 ir kt.
僅 Aplink priekin쎊 radar썀 esantis buferis
yra pa쏹eistas, apgadintas arba priekinis radaras yra ne vietoje
僅 Temperat쏦ra aplink priekin쎊 radar썀
yra auk쏃ta arba 쏹ema
僅 Va쏹iuojant didel썞se vietose, kur ma쏹ai
transporto priemoni쏧 ar konstrukcij쏧
(t. y. Dykuma, pieva, priemiestis ir kt.)
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞
pagaminto i쏃 med쏹iagos, kurios neatspindi priekinis radaras
僅 Va쏹iavimas 쏃alia greitkelio, sankry쏹os
ar rinkliav쏧 u쏹tvaro
僅 Va쏹iuoja slid쏹iu pavir쏃iumi d썞l sniego,
bal쏧, ledo ir pan.
僅 Va쏹iavimas vingiuotu keliu
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞
aptinkama per v썞lai
僅 Priekyje va쏹iuojan썊i썀 transporto priemon썢 staigiai kliudo kli쏦tis
僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto priemon썞 staigiai kei썊ia juost썀 arba staiga
suma쏹ina greit쎊
僅 Priekyje esanti transporto priemon썞
yra lenktos formos
僅 Priekin썞s transporto priemon썞s greitis
yra didelis arba ma쏹as.
僅 Kai transporto priemon썞 yra priekyje,
j쏦s쏧 automobilis staigiai ma쏹u grei썊iu
kei썊ia juost썀
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僅 Priekyje va쏹iuojanti transporto priemon썞 yra padengta sniegu
僅 Nestabilus vairavimas
僅 J쏦s esate 쏹iedin썞je sankry쏹oje, o priekyje va쏹iuojanti transporto priemon썞
n썞ra aptinkama
僅 J쏦s nuolat vairuojate ratu
僅 Va쏹iuojant automobili쏧 stov썞jimo
aik쏃tel썞se
僅 Va쏹iavimas per statyb쏧 zon썀, neasfaltuotais keliais, dalinai asfaltuotu keliu,
nelygiu keliu, per grei썊io riboklius ir kt.
僅 Va쏹iavimas nuo쏹ulniu keliu, vingiuotu
keliu ir kt.
僅 Va쏹iavimas kelkra쏃썊iu su med쏹iais ar
gatvi쏧 쏹ibintais
僅 D썞l nepalanki쏧 kelio s썀lyg쏧 va쏹iuojantis automobilis gali labai vibruoti.
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s auk쏃tis yra
쏹emas arba didelis d썞l dideli쏧 krovini쏧, ne쎊prasto padang쏧 sl썞gio ir kt.
僅 Va쏹iuojant siauru keliu, apaugusiu
med쏹iais ar kr쏦mais.
僅 Elektromagnetin썞s bangos gali trukdyti, pavyzd쏹iui, va쏹iuodami stipri쏧
radijo bang쏧 ar elektros triuk쏃mo
zonoje
僅 Va쏹iavimas vingiuotu keliu

staiga suma쏹썞ti netik썞tai aptikus priekyje va쏹iuojant쎊 automobil쎊.
Pasirinkite tinkam썀 palaikom썀 greit쎊
vingiuotuose keliuose ir paspauskite
stabd쏹i쏧 pedal썀 arba akceleratoriaus
pedal썀, atsi쏹velgdami 쎊 kelio bei va쏹iavimo s썀lygas priekyje.

OCV051062L

J쏦s쏧 automobilio greitis gali suma쏹썞ti
d썞l gretima eismo juosta va쏹iuojan썊io
automobilio.
슢sitikinkite, kad kelio s썀lygos leid쏹ia
saugiai naudotis i쏃mani썀ja pastovaus
grei썊io palaikymo sistema, ir, jei reikia,
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀, kad
suma쏹intum썞te va쏹iavimo greit쎊 ir
i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.
僅 Va쏹iavimas 쏃laitu

OCV051063L

OCV051061L

Va쏹iuojant vingiuotais keliais, i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema gali neaptikti transporto
priemon썞s toje pa썊ioje eismo juostoje
ir gali padidinti greit쎊 iki nustatytos
ribos. Be to, automobilio greitis gali

Va쏹iuojant 쎊kalne ar nuokalne, i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo funkcija gali neaptikti j쏦s쏧 eismo juosta
va쏹iuojan썊io automobilio, o j쏦s쏧 automobilio greitis gali padid썞ti iki nustatyto. Be to, automobilio greitis staiga
suma쏹썞s netik썞tai aptikus priekyje
va쏹iuojant쎊 automobil쎊.
Pasirinkite tinkam썀 palaikom썀 greit쎊
va쏹iuodami vingiuotais keliais ir
paspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 arba
akceleratoriaus pedal썀, atsi쏹velgdami
쎊 kelio bei va쏹iavimo s썀lygas priekyje.
6
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僅 Persirikiuojant

OCV051238L

[A]: j쏦s쏧 automobilis
[B]: juost썀 kei썊ianti transporto priemon썞
Kai transporto priemon썞 va쏹iuoja 쎊
j쏦s쏧 juost썀 i쏃 gretimos juostos, jutiklis
negali jos aptikti, kol ji n썞ra jutiklio
aptikimo diapazone. I쏃manioji grei썊io
palaikymo sistema gali ne i쏃kart
aptikti transporto priemon썞s, kai staigiai kei썊iasi eismo juostos. Visada steb썞kite kelio bei va쏹iavimo s썀lygas ir
atsargiai vairuokite. Jei reikia,
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir suma쏹inkite va쏹iavimo greit쎊, kad i쏃laikytum썞te saug쏧 atstum썀.
僅 Transporto priemoni쏧 aptikimas

OCV051010L

싩iais atvejais jutiklis negali aptikti kai
kuri쏧 transporto priemoni쏧 j쏦s쏧 juostoje:

6
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- Transporto priemoni쏧, krypstan썊i쏧 쎊
vien썀 pus썢
- L썞tai va쏹iuojan썊i쏧 transporto priemoni쏧 arba staigiai l썞t썞jan썊i쏧 transporto priemoni쏧
- Transporto priemon썞s, kuri쏧 priekis
pakil썢s d썞l dideli쏧 apkrov쏧
- Art썞jan썊ios transporto priemon썞s
- Sustojusi쏧 transporto priemoni쏧
- Transporto priemoni쏧, kuri쏧 u쏹pakalin썞 dalis yra ma쏹a, pvz., priekabos
- Siaur쏧 transporto priemoni쏧, toki쏧
kaip motociklai ar dvira썊iai.
- Specialios transporto priemon썞s
- Gyv쏦nai ir p썞stieji

OCV051032L_2

Toliau nurodytais atvejais jutiklis
negali aptikti transporto priemoni쏧,
judan썊i쏧 prie쏃 jus. Visada steb썞kite
kelio bei va쏹iavimo s썀lygas ir atsargiai
vairuokite. Jei reikia, pakoreguokite
automobilio greit쎊.
- Transporto priemon썞s, turin썊ios
didesn쎊 tarp썀 prie 쏹em썞s, arba
transporto priemon썞s, ve쏹an썊ios
krovinius, kurie i쏃lipa i쏃 transporto
priemon썞s galo
- Transporto priemon썞s, kuri쏧 priekis
pakil썢s d썞l dideli쏧 apkrov쏧

Automobilio vairavimas
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- J쏦s vairuojate savo transporto priemon썢
- Va쏹iavimas siaurais ar smarkiai vingiuotais keliais

OCV051064L

僅 Kai prie쏃ais va쏹iuojanti transporto
priemon썞 dings sankry쏹oje, j쏦s쏧
transporto priemon썞 gali 쎊sib썞g썞ti.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir
va쏹iavimo s썀lygas.

OCV051065L

僅 Kai prie쏃ais jus va쏹iuojanti transporto
priemon썞 pasislenka 쎊 kit썀 juost썀,
I쏃manioji kruizo kontrol썞 gali ne i쏃kart
aptikti naujos transporto priemon썞s,
kuri yra j쏦s쏧 priekyje.
Vairuodami visada steb썞kite kelio ir
va쏹iavimo s썀lygas.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios grei썊io palaikymo sistemos (NSCC) (jeigu yra)
Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io
palaikymo sistema pad썞s automati쏃kai
sureguliuoti transporto priemon썞s greit쎊
va쏹iuojant greitkeliais, naudotis kelio
informacija i쏃 navigacijos sistemos, kol
veikia i쏃manioji grei썊io palaikymo sistema.

PASTABA
僅 Navigacija pagr쎊sta I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema yra
prieinama tik kontroliuojant tam tikr쏧
greitkeli쏧 priva쏹iavimo keliu.
* Kontroliuojamas priva쏹iavimo kelias
nurodo kelius su ribotais 쎊va쏹iavimais ir i쏃va쏹iavimais, kurie leid쏹ia
nepertraukiamai jud썞ti dideliu grei썊iu. Kontroliuojamuose keliuose leid쏹iama naudoti tik lengvuosius
automobilius ir motociklus.
僅 Papildomus greitkelius gali i쏃pl썞sti
b쏦simi navigacijos atnaujinimai.

PASTABA
Navigacija pagr쎊sta I쏃manioji grei썊io
palaikymo sistema veikia magistraliniuose greitkeli쏧 (arba greitkeliuose)
keliuose ir neveikia sankry쏹ose.

슢SP쉳JIMAS
OCV051066L

僅 Kai j쏦s쏧 automobilis palaiko atstum썀
iki priekyje va쏹iuojan썊io automobilio,
visada steb썞kite, ar n썞ra p썞s썊i쏧j쏧.

Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji pastovaus
grei썊io palaikymo sistema yra papildoma funkcija, kuri nepakei썊ia saugaus
vairavimo. Vairuotojas visada privalo
pats kontroliuoti greit쎊 ir atstum썀 iki priekyje va쏹iuojan썊io automobilio. Visada
saugiai ir atsargiai vairuokite.

6
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Greitkelio kreiv썞s zonos automatinis sul썞t썞jimas
Jei transporto priemon썞s greitis yra
didelis, automagistralinio greitkelio
zonos automatinio sul썞t썞jimo funkcija
laikinai sul썞tins j쏦s쏧 transporto priemon썞s greit쎊 arba apribos pagreit쎊, kad b쏦t쏧
galima saugiai va쏹iuoti kreive, remiantis
navigacijos kreiv썞s informacija.

Greitkelyje nustatyto grei썊io
automatinis pakeitimas
Greitkelyje nustatyto grei썊io automatinio
keitimo funkcija automati쏃kai kei썊ia
I쏃maniosios kruizo kontrol썞s nustatyt썀
greit쎊, remdamasi grei썊io apribojimo
informacija i쏃 navigacijos.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios
pastovaus grei썊io palaikymo sistemos nuostatos
Funkcij쏧 nustatymas

Change (Nuostatos → Automobilis →
Pagalba vairuotojui → Vairavimo patogumai → Automatinis grei썊io keitimas
greitkelyje).

PASTABA
Jei kyla problem쏧, susijusi쏧 su navigacija
pagr쎊sta i쏃maniojo grei썊io palaikymo sistema, funkcijos negalima nustatyti
meniu 씮Nustatymai“.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios
pastovaus grei썊io palaikymo sistemos naudojimas
Veikimo s썀lygos
Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io
palaikymo sistema yra parengta veikti,
jei tenkinamos visos 쏃ios s썀lygos:
僅 Veikia i쏃manioji pastovaus grei썊io
palaikymo sistema
僅 Va쏹iavimas magistralini쏧 (arba greitkeli쏧) keliais

PASTABA

OCV041575L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 씮Driving convenience“ (vairavimo
patogumai)
2 Automatinis grei썊io greitkelyje keitimas
Jei norite 쎊jungti navigacija pagr쎊st썀
i쏃mani썀j썀 pastovaus grei썊io palaikymo
sistem썀 arba at쏃aukti parinkt쎊, kad j썀
i쏃jungtum썞te, esant 쎊jungtam automobiliui informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirinkite Settings → Vehicle
→ Driver assistance → Driving Convenience → Highway Auto Speed

6
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I쏃samesn썢 informacij썀, kaip valdyti
i쏃mani썀j썀 grei썊io palaikymo sistem썀, 쏹r.
"I쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos (SCC) (jeigu yra)" puslapyje 6-100.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios
grei썊io palaikymo sistemos ekranas ir valdiklis
Kai veiks Navigacija pagr쎊sta I쏃manioji
pastovaus grei썊io palaikymo sistema, ji
skydelyje bus rodoma taip:

Automobilio vairavimas

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios grei썊io palaikymo sistemos
(NSCC)

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios
grei썊io palaikymo sistemos bud썞jimo re쏹imas

A: Atsargiai va쏹iuokite
僅 Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema nesugeba sul썞tinti j쏦s쏧 transporto
priemon썞s iki saugaus grei썊io.

PASTABA
OCV051172L

Jei veikimo s썀lygos yra tinkamos, u쏹sidega baltas (
) simbolis.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios
pastovaus grei썊io palaikymo sistemos naudojimas

OCV051173L

Jei bud썞jimo re쏹imu reikia laikino sul썞t썞jimo ir veikia navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io palaikymo sistema, skydelyje
u쏹sidega 쏹alias (
) simbolis.
Jei veikia greitkelyje nustatyto grei썊io
automatinio keitimo funkcija, skydelyje
rodomas 쏹alias (
) simbolis ir nustatytas greitis bei pasigirsta garsinis 쎊sp썞jimas.

슢SP쉳JIMAS
Toliau nurodytais atvejais pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas:

OCV051118L

Automatinio greitkelio vingio zonos sul썞t썞jimo funkcija ir greitkelyje nustatyto
grei썊io automatinio keitimo funkcija
naudoja t썀 pat쎊 (
) simbol쎊.

Greitkelio kreiv썞s zonos automatinis sul썞t썞jimas
僅 Priklausomai nuo greitkelio, transporto priemon썞 l썞t썞s, o prava쏹iavus
kreiv썢, transporto priemon썞 쎊sib썞g썞s
iki I쏃maniojoje kruizo kontrol썞je nustatyto grei썊io.
僅 Transporto priemon썞s l썞t썞jimo laikas
gali skirtis priklausomai nuo transporto priemon썞s grei썊io ir kelio kreiv썞s laipsnio. Kuo didesnis va쏹iavimo
greitis, tuo l썞t썞jimas prasid썞s grei썊iau.

Greitkelyje nustatyto grei썊io
automatinis pakeitimas
僅 Greitkelyje nustatyto grei썊io automatinio keitimo funkcija veiks, kai suderintas I쏃maniojoje kruizo kontrol썞je
nustatytas greitis ir greitkelio grei썊io
apribojimas.
僅 Kol veikia greitkelyje nustatyto grei썊io
automatinio keitimo funkcija, kei썊iantis greitkelio grei썊io apribojimui, i쏃maniojoje grei썊io palaikymo sistemoje
nustatytas greitis automati쏃kai kei썊iasi pagal nauj썀 grei썊io apribojim썀.
僅 Jei `i쏃maniojoje kruizo kontrol썞je
nustatytas greitis bus sureguliuotas
kitaip nei grei썊io apribojimas, automa6
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tinio greitkelio nustatyto grei썊io automatinio keitimo funkcija bus bud썞jimo
re쏹ime.
僅 Jei greitkelio nustatyto grei썊io automatinio keitimo funkcija pasikeit썞 쎊
bud썞jimo b쏦sen썀 va쏹iuojant kitu keliu
nei magistralinis (arba greitkelio)
pagrindinis kelias, automagistral썞s
nustatyto grei썊io automatinio keitimo
funkcija v썞l veiks, kai v썞l va쏹iuoji
pagrindiniu keliu.
僅 Jei greitkelyje nustatyto grei썊io automatinio keitimo funkcija pasikeit썞 쎊
laukimo b쏦sen썀, paspaudus stabd쏹i쏧
pedal썀, paspauskite ( ) jungikl쎊, kad
i쏃 naujo paleistum썞te funkcij썀.
僅 Greitkelyje nustatyto grei썊io automatinio keitimo funkcija neveikia greitkelio sankry쏹ose ar sankry쏹ose.

PASTABA
僅 Greitkelyje nustatyto grei썊io automatinio keitimo funkcija veikia tik pagal
greitkelio grei썊io apribojimus, ji neveikia su grei썊io matuokliais.
僅 Kai veikia automatinio greitkelio
nustatyto grei썊io keitimo funkcija,
transporto priemon썞 automati쏃kai 쎊sib썞g썞ja arba l썞t썞ja, kai kei썊iasi greitkelio grei썊io apribojimas.
僅 Did쏹iausia galima greitkelyje nustatyto grei썊io automatinio keitimo funkcijos vert썞 yra 140 km/h (90 mph).
僅 Jei navigacijoje neatnaujinamas naujo
kelio grei썊io apribojimas, automati쏃kai
pakeisto grei썊io nustatymo funkcija
gali tinkamai neveikti.
僅 Jei grei썊io matavimo vienetas yra
nustatytas kitas nei j쏦s쏧 쏃alyje naudojamas grei썊io matavimo vienetas,
automati쏃kai pakeisto grei썊io nustatymo funkcija gali tinkamai neveikti.

6

118

PASTABA
Vaizdai ar spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios
pastovaus grei썊io palaikymo sistemos apribojimai
Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io
palaikymo sistema gali neveikti normaliai 쏃iomis aplinkyb썞mis:
僅 Navigacija neveikia tinkamai
僅 쌰em썞lapio informacija neperduodama d썞l ne쎊prasto informacijos ir
pramog쏧 sistemos veikimo
僅 Grei썊io apribojimas ir kelio informacija
navigacijoje n썞ra atnaujinta
僅 쌰em썞lapio informacija ir tikrasis kelias
skiriasi d썞l GPS duomen쏧 arba 쏹em썞lapio informacijos klaidos
僅 Navigacija ie쏃ko mar쏃ruto va쏹iuojant
僅 GPS signalai blokuojami tokiose vietose kaip tunelis
僅 Kelias, kuris padalijamas 쎊 du ar daugiau keli쏧 ir v썞l jungiasi
僅 Vairuotojas nuva쏹iuoja mar쏃rut썀,
nustatyt썀 navigacijoje
僅 Mar쏃rutas iki kelion썞s tikslo kei썊iamas
arba at쏃aukiamas i쏃 naujo nustatant
navigacij썀
僅 Transporto priemon썞 쎊va쏹iuoja 쎊 degalin썢 ar poilsio zon썀
僅 Veikia 씮Android Auto“ arba 씮Car Play“
僅 Navigacija negali aptikti dabartin썞s
transporto priemon썞s pad썞ties (pvz .:
lygiagre썊iai yra padid썞j썢 keliai, 쎊skaitant viaduk썀 쏃alia bendr쏧j쏧 keli쏧 ar
netoliese esan썊i쏧 keli쏧)
僅 Navigacija atnaujinama vairuojant
僅 Navigacija pradedama i쏃 naujo vairuojant

Automobilio vairavimas

Navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios grei썊io palaikymo sistemos
(NSCC)

僅 Kai kuri쏧 atkarp쏧 grei썊io apribojimas
kei썊iasi atsi쏹velgiant 쎊 kelio situacij썀
僅 Va쏹iavimas statomu keliu
僅 Va쏹iavimas kontroliuojamu keliu
僅 Yra prastas oras, gausiai sninga, lyja ir
pan.
僅 Va쏹iuoji keliu, kuris smarkiai sukasi

OCV051067L

[1]: nustatytas mar쏃rutas, [2]: atsi쏃akojantis kelias, [3]: va쏹iavimo mar쏃rutas,
[4]: pagrindinis kelias, [5]: kelio vingio
atkarpa
僅 Kai yra skirtumas tarp navigacijos
nustatyto mar쏃ruto (at쏃akos linijos) ir
va쏹iavimo mar쏃ruto (pagrindinio
kelio), greitkelio kreiv썞s zonos automatinio sul썞t썞jimo funkcija gali
neveikti, kol va쏹iavimo mar쏃rutas
nebus pripa쏹intas pagrindiniu keliu.
僅 Kai transporto priemon썞s va쏹iavimo
mar쏃rutas bus pripa쏹intas pagrindiniu
keliu, i쏃laikant pagrindin쎊 keli썀, o ne
nustatyt썀 navigacijos keli썀, veiks
automagistral썞s kreiv썞s zonos automatinio sul썞t썞jimo funkcija. Atsi쏹velgiant 쎊 atstum썀 iki kreiv썞s ir esam썀
transporto priemon썞s greit쎊, transporto priemon썞s l썞t썞jimas gali b쏦ti
nepakankamas arba gali l썞t썞ti greitai.

OCV051068L

[1]: pagrindinis kelias, [2]: atsi쏃akojantis
kelias, [3]: va쏹iavimo mar쏃rutas, [4]:
nustatytas mar쏃rutas, [5]: kelio vingio
atkarpa
僅 Kai navigacijos nustatytas mar쏃rutas
(pagrindinis kelias) ir va쏹iavimo mar쏃rutas (at쏃akos linija) skiriasi, greitkelio
kreiv썞s automatinio sul썞t썞jimo funkcija laikinai veikia pagal pagrindinio
kelio kreiv썞s informacij썀.
僅 Kai nuspr썢sta i쏃va쏹iuotii쏃 mar쏃ruto
쎊va쏹iuojant 쎊 magistral썞s sankry쏹썀,
automagistralinio kelio sul썞t썞jimo
funkcija neveikia.

OCV051069L

[1]: va쏹iavimo kelias, [2]: atsi쏃akojantis
kelias, [3]: kelio vingio atkarpa, [4]:
pagrindinis kelias
僅 Jei navigacijoje nenustatytas tikslas,
automatizuota greitkelio kreiv썞s
zonos automatinio sul썞t썞jimo funkcija
veiks pagal pagrindinio kelio kreiv썞s
informacij썀.
僅 Net jei nukrypstate nuo pagrindinio
kelio, greitkelio kreiv썞s zonos automatinio sul썞t썞jimo funkcija gali laikinai
veikti d썞l greitkelio kreiv썞s ruo쏹o
informacijos.

슢SP쉳JIMAS
僅 Navigacija pagr쎊sta I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo funkcija yra
patogumo funkcija, kuri nepakei썊ia
saugaus vairavimo. Visada 쏹i쏦r썞kite 쎊
keli썀, vairuotojas privalo i쏃vengti keli쏧
eismo taisykli쏧 pa쏹eidimo.
僅 Informacija apie navigacijos grei썊io
apribojimus gali skirtis nuo tikrosios
6
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informacijos apie grei썊io apribojim썀
kelyje. Vairuotojas privalo patikrinti
grei썊io apribojim썀 realiame va쏹iavimo kelyje ar eismo juostoje.
Kai i쏃va쏹iuojate i쏃 magistral썞s (arba
greitkelio) pagrindinio kelio, navigacija
pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io palaikymo
sistema automati쏃kai i쏃jungiama. Vairuodami visada steb썞kite kelio ir
va쏹iavimo s썀lygas.
Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io
palaikymo sistema gali neveikti d썞l
transporto priemoni쏧 esan썊i쏧 priekyje
ir transporto priemon썞s va쏹iavimo
s썀lyg쏧. Vairuodami visada steb썞kite
kelio ir va쏹iavimo s썀lygas.
Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto
priemon썢, saugos sumetimais rekomenduojame Navigacija pagr쎊st썀
I쏃mani썀j썀 kruizo kontrol썢 i쏃jungti.
Prava쏹iavus magistral썞je (arba greitkelyje) esant쎊 rinkliav쏧 u쏹tvar썀 , navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io
palaikymo sistema veiks pagal pirm썀j썀 juost썀. Jei 쎊va쏹iuosite 쎊 kit썀
juost썀, funkcija gali tinkamai neveikti.
Automobilis greit썞s, jei vairuotojas
paspaus akceleratoriaus pedal썀, kai
veikia navigacija pagr쎊sta i쏃manioji
grei썊io palaikymo sistema, o funkcija
nestabdys automobilio. Ta썊iau nepakankamai stipriai nuspaudus akceleratoriaus pedal썀, automobilio greitis
gali suma쏹썞ti.
Jei vairuotojas 쎊sib썞g썞ja ir atleid쏹ia
akseleratoriaus pedal썀, kol veikia
Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io
palaikymo sistema, transporto priemon썞 gali nepakankamai sul썞t썞ti arba
gali sul썞t썞ti iki saugaus grei썊io.

120

僅 Jei kreiv썞 yra per didel썞 ar per ma쏹a,
Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io
palaikymo sistema gali neveikti.

PASTABA
僅 Informacija apie greit쎊 skydelyje ir
navigacijoje gali skirtis.
僅 Laikas gali skirtis tarp navigacijos
nurodym쏧, kai prasideda ir baigiasi
navigacija pagr쎊sta i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema.
僅 Net jei va쏹iuojate ma쏹esniu nei i쏃maniojoje kruizo kontrol썞je nustatytu
grei썊iu, pagreit쎊 gali apriboti priekyje
esan썊ios pos쏦ki쏧 atkarpos.
僅 Jei navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io palaikymo sistema veikia i쏃va쏹iuojant i쏃 pagrindinio kelio ir 쎊va쏹iuojant 쎊
sankry쏹썀, poilsio viet썀 ir pan., funkcija
gali veikti tam tikr썀 laik썀.
僅 L썞t썞jimas naudojant Navigacija
pagr쎊st썀 i쏃mani썀j썀 kruizo kontrol썢 gali
atrodyti nepakankamas d썞l kelio
s썀lyg쏧, pavyzd쏹iui, nelygios kelio dangos, siaur쏧 juost쏧 ir pan.

Automobilio vairavimas

Eismo juost쏧 sekimo sistemos (LFA)

Eismo juost쏧 sekimo sistemos
(LFA)

Eismo juost쏧 sekimo sistemos
nuostatos

Juostos sekimo pagalbin썞 sistema skirta
aptikti kelio juost쏧 쏹enklinim썀 ir (arba)
transporto priemones kelyje bei pad썞ti
vairuotojui i쏃laikyti transporto priemon썢
tarp juost쏧.

Funkcij쏧 nustatymas
Eismo juost쏧 sekimo sistemos
쎊jungimas / i쏃jungimas

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

OCV051033L

OCV051017L

Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip
aptikimo jutiklis, skirtas aptikti kelio
juost쏧 쏹enklus ir priekyje esan썊ias transporto priemones.
Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

U쏹ved썢 automobil쎊, trumpai paspauskite ant vairo esant쎊 mygtuk썀 씮Lane Driving Assist“ (vairavimo juostoje
asistentas), kad 쎊jungtum썞te juost쏧 laikymosi asistent썀. Prietais쏧 skydelyje u쏹sidega pilka arba 쏹alia ( ) indikatoriaus
lemput썞.
Dar kart썀 paspauskite mygtuk썀, kad
i쏃jungtum썞te funkcij썀.

슢sp썞jimo intensyvumas

D쉳MESIO
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
priekinio vaizdo kameros 쏹r. "Pagalbin썞s
priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu yra)" puslapyje 6-38.
OCV041562L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuo6
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tojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti 쎊sp썞jimo apie rank쏧 atitraukim썀
sistemos 쎊sp썞jimo garso intensyvumo
re쏹im썀 – High (auk쏃tas), Medium (vidutinis), Low (tylus) arba Off (i쏃jungta).
Ta썊iau, net pasirinkus nuostat썀 Off
(i쏃jungta), 쎊sp썞jimo apie rank쏧 atitraukim썀 sistemos 쎊sp썞jimo garsas nei쏃sijungs ir skamb썞s kaip Low (tylus).
Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.

Eismo juost쏧 sekimo sistemos
naudojimas
슢sp썞jimas ir valdymas

Eismo juost쏧 sekimo sistemos (LFA)

슢sp썞jimas apie rankas

OCV051133L

A: laikykite rankas ant vairo
Vairuotojui kelias sekundes atitraukus
rankas nuo vairo, pasirodo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas ir periodi쏃kai skamba garso
signalas.
僅 Pirmasis etapas: 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
僅 Antrasis etapas: 쎊sp썞jamoji 쏹inut썞
(raudonas vairas) ir garsinis 쎊sp썞jimas

Eismo juost쏧 sekimo sistema

OCV051175L
OCV051174L

Jei priekyje u쏹fiksuojama transporto
priemon썞 ir (arba) aptinkamos abi eismo
juostos linijos, kai j쏦s쏧 greitis nesiekia
180 km/h (110 mph), pagalbin썞 eismo
juost쏧 sekimo sistema pad썞s i쏃laikyti
automobil쎊 eismo juostoje atitinkamai
pakoreguodama vair썀. Prietais쏧 skydelyje u쏹sidega 쏹alia indikatoriaus lemput썞
( ).

D쉳MESIO
Kai vairuoti nepadedama, 쏹alia ( ) indikatoriaus lemput썞 ima mirks썞ti ir pasikei썊ia 쎊 balt썀.
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A: Eismo juost쏧 sekimo sistema (LFA)
i쏃jungta
Jei po 쎊sp썞jimo apie rank쏧 atitraukim썀
vairuotojas vis dar nelaiko rank쏧 ant
vairo, pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
ir juost쏧 sekimo sistema automati쏃kai
i쏃jungiama.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vairas negali b쏦ti asistuojamas, jei
vairas laikomas labai tvirtai arba vair썀
laikoma tam tikru laipsniu.
僅 Eismo juost쏧 sekimo sistema neveikia
vis썀 laik썀. Vairuotojas privalo saugiai
vairuoti automobil쎊 ir i쏃laikyti j쎊 eismo
juostoje.
僅 슢sp썞jimas apie rankas gali pasirodyti
v썞lai, atsi쏹velgiant 쎊 kelio s썀lygas.

Automobilio vairavimas

Va쏹iuodami visada laikykite rankas
ant vairo.
僅 Jei vairas laikomas lengvai j쎊 su썞mus,
gali pasirodyti 쎊sp썞jamasis prane쏃imas apie rank쏧 atitraukim썀, nes
pagalbin썞 eismo juost쏧 sekimo sistema gali neu쏹fiksuoti, kad vairuotojas
laiko rankas ant vairo.
僅 Jei prie vairo pritvirtinsite daiktus,
쎊sp썞jimas gali neveikti tinkamai.

PASTABA
僅 Daugiau informacijos apie juost쏧
sekimo sistemos nuostatas informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane ie쏃kokite navigacijos sistemos trumpajame
informaciniame vadove.
僅 Kai aptinkami abu juost쏧 쏹ym썞jimai,
juostos skydelyje pasikeis i쏃 pilkos 쎊
balt썀.
Juosta nerasta

OCV041159K

Juosta rasta

Eismo juost쏧 sekimo sistemos (LFA)

nuo to, ar transporto priemon썞 yra
priekyje ir jos va쏹iavimo s썀lyg쏧.
僅 Net jei vair썀 padeda palaikyti Eismo
juost쏧 sekimo sistema, vairuotojas gali
pats valdyti vair썀.
僅 Vairas gali sunkiau ar lengviau suktis,
kai j쎊 valdyti padeda Eismo juost쏧
sekimo sistema.

Eismo juost쏧 sekimo sistemos
triktys ir apribojimai
Eismo juost쏧 sekimo sistemos
triktys

OCV051176L

A: Patikrinkite eismo juost쏧 sekimo
(LFA) sistem썀
Kai pagalbin썞 eismo juost쏧 sekimo sistema tinkamai neveikia, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir
u쏹sidega pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞( ). Tokiu atveju pagalbin썢 juost쏧
sekimo sistem썀 reikia patikrinti profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.

Eismo juost쏧 sekimo sistemos
apribojimai
슢SP쉳JIMAS
OCV041160L

僅 Vaizdai ir spalvos prietais쏧 skydelyje
gali skirtis priklausomai nuo skydelio
tipo ar jame pasirinktos temos.
僅 Jei kelio juost쏧 쏹ym썞jimas neaptiktas,
Juost쏧 sekimo asistento vairo valdym썀 gali b쏦ti apribotas priklausomai

Daugiau informacijos apie atsargumo
priemones naudojantis pagalbine eismo
juost쏧 sekimo sistema ie쏃kokite "eismo
juostos laikymosi sistemos (LKA) (jeigu
yra)" puslapyje 6-57.
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Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA) (jeigu yra)
Pagrindin썞 funkcija

OCV051070L

Vairavimo greitkelyje pagalbin썞 funkcija
skirta pad썞ti aptikti priekyje va쏹iuojan썊ias transporto priemones, nustatyti
eismo juostas, palaikyti atstum썀 iki priekyje va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s, i쏃laikyti nustatyt썀 greit쎊 ir transporto
priemon썢 i쏃laikyti tarp linij쏧 va쏹iuojant
u쏹miestyje (arba greitkelyje).

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA)

* Kontroliuojamas priva쏹iavimo kelias
nurodo kelius su ribotais 쎊va쏹iavimais ir i쏃va쏹iavimais, kurie leid쏹ia
nepertraukiamai jud썞ti dideliu grei썊iu. Kontroliuojamuose keliuose leid쏹iama naudoti tik lengvuosius
automobilius ir motociklus.
僅 Papildomus greitkelius gali i쏃pl썞sti
b쏦simi navigacijos atnaujinimai.

Aptikimo jutiklis
Priekinio vaizdo kamera

OCV051017L

Pagalbin썞 eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcija (jeigu yra)

Priekinis radiolokatorius

OCV051005L

OCV051071L

Pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija padeda persirikiuoti 쎊 kit썀
eismo juost썀, kurios kryptimi vairuotojas
truput쎊 palenkia pos쏦kio signalo jungikl쎊,
ir jei sistema nustato, kad persirikiavimas yra 쎊manomas.

PASTABA
僅 Pagalbin썞 vairavimo greitkelyje sistema veikia tik tam tikr쏧 greitkeli쏧
kontroliuojamuose priva쏹iavimo
keliuose (i쏃skyrus sankry쏹썀).
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Priekinis kampinis radaras (jei yra)

OCV051024L

Automobilio vairavimas

Galinis 쏃oninis radaras

OCV051025L

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

D쉳MESIO
I쏃samesn썢 informacij썀 apie 쎊sp썞jimus d썞l
aptikimo jutikli쏧 쏹r. "Pagalbin썞s priekinio
susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA)
(jeigu yra)" puslapyje 6-38.

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje
sistemos nuostatos
Funkcij쏧 nustatymas
Pagrindin썞 funkcija

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA)

ravimo greitkelyje sistema), 쏃i sistema
padeda palaikyti atstum썀 iki priekyje
va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s
bei nustatyt썀 greit쎊 ir nenukrypti i쏃
eismo juostos vidurio.

Pagalbin썞 eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcija (jeigu yra)
Pasirinkus Lane change assist (motorway) (pagalbin썞 eismo juostos keitimo
(greitkelyje) funkcija), 쏃i funkcija pad썞s
vairuotojui persirikiuoti 쎊 kit썀 eismo
juost썀.

PASTABA
僅 At쏃aukus parinkt쎊 HDA (Motorway
Driving Assist) (HDA (pagalbin썞s vairavimo greitkelyje funkcija), nuostatos
Lane change assist (motorway)
(pagalbin썞 eismo juostos keitimo
(greitkelyje) funkcija) pakeisti negalima.
僅 Jei kyla problem쏧 d썞l funkcij쏧, nuostat쏧 pakeisti negalima. Funkcijos veikim썀 reik썞t쏧 patikrinti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 슢jungus automobil쎊, lieka nustatyta
paskutin썞 funkcijos parinktis.

OCV041576L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 씮Driving convenience“ (vairavimo
patogumai)
2 HDA (va쏹iavimo greitkeliu pagalbin썞 sistema)
슢jung썢 automobil쎊, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Driving Convenience
(Nuostatos → Automobilis → Pagalba
vairuotojui → Va쏹iavimo patogumai) ir
nustatykite norimas naudoti funkcijas.
僅 Kai pasirenkama HDA (Motorway
Driving Assist) (HDA (pagalbin썞 vai-

슢SP쉳JIMAS
Saugumo sumetimais nustatymus keiskite saugiai pastat썢 automobil쎊.

슢sp썞jimo intensyvumas

OCV041562L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
6
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2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos 쎊sp썞jimo garso intensyvumo re쏹im썀 – High (auk쏃tas), Medium
(vidutinis), Low (tylus) arba Off
(i쏃jungta).
Ta썊iau, net pasirinkus nuostat썀 Off
(i쏃jungta), 쎊sp썞jimo garsas nei쏃sijungs ir
skamb썞s kaip Low (tylus).
Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje
sistemos naudojimas
Pagrindin썞 funkcija
Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje
sistemos rodinys ir valdymas
Vairavimo greitkelyje pagalbin썞s funkcijos veikimo b쏦sen썀 galite pamatyti skydelyje, pagalbos vairuojant rodinyje. 쌰r.
"LCD ekranas" puslapyje 5-48.
Priklausomai nuo funkcijos b쏦senos, vairavimo greitkelyje pagalbin썞 funkcija
bus rodoma taip, kaip pavaizduota
toliau.
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Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA)

Veikimo b쏦sena

OCV041202K

Bud썞jimo re쏹imo b쏦sena

OCV051253L

1 Vairavimo greitkelyje pagalbininkas
rodys pasirinkto atstumo lyg쏧,
nesvarbu ar priekyje yra transporto
priemon썞.
僅 Vairavimo greitkelyje pagalbininko
indikatorius
- 쌰alias: veikimo re쏹imas
- Pilkas: bud썞jimo re쏹imas
- Mirksi baltas: paspaustas akceleratorius
2 Rodomas nustatytas greitis.
3 Rodomas eismo juost쏧 sekimo sistemos indikatorius.
4 Rodoma, ar priekyje yra transporto
priemon썞, ir tikslinis atstumas iki
transporto priemon썞s.
5 Rodoma, ar juosta aptinkama, ar ne.

PASTABA
僅 Daugiau informacijos apie rodinius
ekrane ie쏃kokite "I쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos
(SCC) (jeigu yra)" puslapyje 6-100.
僅 Daugiau informacijos apie rodinius
ekrane ie쏃kokite "Eismo juost쏧 sekimo
sistemos (LFA)" puslapyje 6-121.

Automobilio vairavimas

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje
sistemos naudojimas
Va쏹iuodami tinkamu keliu, paspauskite
pagalbin썞s va쏹iavimo sistemos mygtuk썀 ir 쎊junkite pagalbin썢 vairavimo
greitkelyje sistem썀.
Vairavimo greitkelyje pagalbininkas
veiks 쎊va쏹iuojant ar va쏹iuojant magistraliniu greitkeliu ir jeigu yra visos 쏃ios s썀lygos:
僅 Veikia eismo juost쏧 sekimo sistema
僅 Veikia i쏃manioji pastovaus grei썊io
palaikymo sistema

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA)

pra썞jus ma쏹daug 30 sekund쏹i쏧, prietais쏧 skydelyje pasirodys prane쏃imas
Use switch or pedal to accelerate
(naudokit썞s jungikliu arba pedalu, kad
padidintum썞te greit쎊). Nor썞dami prad썞ti
va쏹iuoti, spauskite akceleratoriaus
pedal썀 arba paspauskite + jungikl쎊, -jungikl쎊 ar ( ) jungikl쎊.

슢sp썞jimas apie rankas

PASTABA
僅 Va쏹iuojant greitkeliu, jei prad썞s veikti
I쏃manioji kruizo kontrol썞, veiks Vairavimo greitkelyje pagalbininkas.
僅 Jei veikiant i쏃maniajai pastovaus grei썊io palaikymo sistemai 쎊va쏹iuojama 쎊
pagrindin쎊 greitkelio (arba automagistral썞s) keli썀, vairavimo pagalbin썞
funkcija ne쎊sijungs, jei eismo juost쏧
sekimo sistema bus i쏃jungta.

OCV051133L

A: laikykite rankas ant vairo
Vairuotojui kelias sekundes atitraukus
rankas nuo vairo, pasirodo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas ir periodi쏃kai skamba garso
signalas.
僅 Pirmasis etapas: 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
僅 Antrasis etapas: 쎊sp썞jamoji 쏹inut썞
(raudonas vairas) ir garsinis 쎊sp썞jimas

I쏃 naujo paleidus sustojus

OCV051179L
OCV051168L

A: naudokite jungikl쎊 arba pedal썀, kad
padidintum썞te greit쎊
Kai veikia Vairavimo greitkelyje pagalbininkas, j쏦s쏧 transporto priemon썞 sustos,
jei sustos prie쏃 jus esanti transporto priemon썞. Taip pat jei priekyje esanti transporto priemon썞 prad썞s jud썞ti ma쏹daug
per 30 sekund쏹i쏧 po sustojimo, j쏦s쏧
transporto priemon썞 taip pat prad썞s
va쏹iuoti. Be to, automobiliui sustojus ir

A: Pagalbin썞 vairavimo greitkelyje
(HDA) sistema i쏃jungta
Jei po 쎊sp썞jimo apie rank쏧 atitraukim썀
vairuotojas vis dar nelaiko rank쏧 ant
vairo, pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
ir pagalbin썞 vairavimo greitkelyje bei
juost쏧 keitimo sistemos automati쏃kai
i쏃jungiamos.
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Va쏹iavimo grei썊io ribojimas

OCV041195L

A: Vairuotojo rankos neaptiktos;. Bus
apribotas va쏹iavimo greitis
Jei pagalbin썞 vairavimo greitkelyje sistema i쏃jungiama pateikus 쎊sp썞jim썀 d썞l
vairo nelaikymo, apribojamas automobilio greitis. Kai veikia va쏹iavimo grei썊io
ribojimo funkcija, prietais쏧 skydelyje
pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir nuolat skamba 쎊sp썞jamasis garsas.

Va쏹iavimas eismo juostos pakra쏃썊iu (jeigu yra)

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA)

PASTABA
僅 Va쏹iavimo grei썊io ribojimo funkcija
neleid쏹ia automobiliui va쏹iuoti grei썊iau kaip 60 km/h (40 mph). 싩iuo
atveju automobilio greitis suma쏹inamas d썞l priekyje va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s. Suma쏹inus
automobilio greit쎊 jis automati쏃kai
nedidinamas.
僅 Va쏹iavimo grei썊io ribojimo funkcijos
i쏃jungimo aplinkyb썞s:
- Vairuotojas v썞l suima vair썀
- Vairuotojas, paspausdamas va쏹iavimo eismo juosta pagalbin썞s sistemos mygtuk썀, 쎊jungia eismo juost쏧
sekimo sistem썀.
- Kai paspaud쏹iamas i쏃maniosios
pastovaus grei썊io palaikymo sistemos +, - jungiklis arba jungiklis,
taip pat kai paspaud쏹iamas akceleratoriaus arba stabd쏹i쏧 pedalas

Pagalbin썞 eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcija (jeigu yra)
OCV051072L

Jei jums va쏹iuojant grei썊iau kaip 60 km/
h (40 mph) grei썊iu automobilis 쏃alia j쏦s쏧
va쏹iuoja labai arti, j쏦s쏧 automobilio vairas va쏹iavimo saugumui padidinti bus
sukamas prie쏃inga kryptimi. Jei labai arti
j쏦s쏧 automobiliai va쏹iuoja abiejose
eismo juostos pus썞se, funkcija automobilio 쎊 prie쏃ing썀 eismo juostos 쏃on썀
nekreips.

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje
sistemos parengties re쏹imas
Kai i쏃manioji grei썊io palaikymo sistema
laikinai at쏃aukiama, vairavimo greitkelyje pagalbin썞 funkcija veikia bud썞jimo
re쏹imu. 싩iuo metu Eismo juostos sekimo
asistentas veiks normaliai.
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Ekranas ir valdymas
Pagalbin썞s eismo juostos keitimo greitkelyje funkcijos veikimo b쏦sena rodoma
prietais쏧 skydelio vairavimo pagalbin썞s
funkcijos rodinyje. 쌰r. "LCD ekranas"
puslapyje 5-48.
Pagalbin썞s eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija, atsi쏹velgiant 쎊 jos b쏦sen썀,
bus rodoma, kaip pavaizduota toliau.
Parengtis / veikimas

OCV041263L

Automobilio vairavimas

Bud썞jimas / i쏃jungta

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA)

Pagalbin썞s eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcijos 쎊jungimas

OCV051221L

1 Pagalbin썞s eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcijos indikatorius
僅 싩vie썊ia 쏹alias (
): parengties
re쏹imas
僅 Mirksi 쏹alias (
): veikimo re쏹imas
僅 싩vie썊ia pilkas (
): bud썞jimo re쏹imas
僅 Mirksi baltas (
): i쏃jungimo
b쏦sena (rodoma tik tam tikr썀 laik썀)
2 Eismo juostos linija
Eismo juostos linijos indikatorius yra
toks pat, kaip ir pagalbin썞s eismo
juostos keitimo greitkelyje funkcijos
indikatorius (1). Ta썊iau eismo juostos
aptikimo galimybes rodys bud썞jimo
re쏹imas.
3 쌰alia rodykl썞 ir br쏦k쏃niuotas plotas
쌰alia rodykl썞 atsiranda, kai nuo funkcijos veikimo prad쏹ios praeina tam
tikras laiko tarpas, ir rodoma iki persirikiavimo 쎊 kit썀 eismo juost썀 pabaigos.
4 Prane쏃imas
僅 Prane쏃imas pateikiamas, jei funkcija neveikia net palenkus pos쏦kio
signalo svirt쎊.
僅 Prane쏃imas pateikiamas, kai funkcija i쏃jungiama jai veikiant.

OCV051210L

A: Paspauskite mygtuk썀 OK ir 쎊junkite
pagalbin썢 eismo juostos keitimo funkcij썀
1 Patvirtinti
Pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija 쎊jungiama, kai tenkinamos
toliau nurodytos s썀lygos.
僅 Pagalbin썞 vairavimo greitkelyje sistema 쎊jungiama paspaud쏹iant vairavimo pagalbin썞s funkcijos arba
va쏹iavimo eismo juosta pagalbin썞s
sistemos mygtuk썀.
僅 Paspaud쏹iamas ant vairo 쎊taisytas
mygtukas OK, kai prietais쏧 skydelyje
rodomas prane쏃imas, klausiantis, ar
naudoti pagalbin썢 eismo juostos keitimo greitkelyje funkcij썀.

Pagalbin썞s eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcijos parengtis
Jei pagalbin썞 eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcija 쎊jungta, ji bus
parengta veikti, kai bus tenkinamos
toliau nurodytos s썀lygos:
僅 Veikia pagalbin썞 vairavimo greitkelyje sistema
僅 Veikia eismo juost쏧 sekimo sistema
僅 슢jungus automobil쎊, transporto priemon썞 j쏦s쏧 automobilio gale aptinkama ne i쏃 karto.
僅 J쏦s쏧 automobilio greitis yra didesnis
nei 80 km/h (50 mph).
僅 Prietais쏧 skydelyje n썞ra 쎊sp썞jimo apie
vairo nelaikym썀.
6
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僅 Ne쎊jungtas avarinis 쏃viesos signalas.

PASTABA
僅 Jei pagalbin썞 eismo juostos keitimo
funkcija 쎊jungta (쏃vie썊ia indikatorius),
eismo juost쏧 sekimo sistema nei쏃sijungs, net jei bus 쎊jungtas pos쏦kio
signalas arba avarinis 쏃viesos signalas.
僅 Pagalbin썞 eismo juostos keitimo funkcija i쏃jungiama automati쏃kai, kai
va쏹iuojama toliau nurodytomis s썀lygomis:
- Yra tik viena eismo juosta
- N썞ra tam tikr쏧 kelio sandaros element쏧, pavyzd쏹iui, vidurio linijos,
atitvar쏧 ir kt.
- Priekyje ant kelio yra p썞s썊iasis arba
dviratininkas
僅 Kai funkcija yra parengties b쏦senoje ir
automobilio greitis nesiekia 75 km/h
(45 mph), funkcijos b쏦sena pasikeis 쎊
bud썞jimo.

슢SP쉳JIMAS
Jei pagalbin썞 eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcija veikdama i쏃sijungia,
pagalbin썞 vairavimo funkcija laikinai
i쏃jungiama. Vairuodami visada b쏦kite
atid쏦s.

Pagalbin썞s eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcijos veikimas

OCV051059L

Pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija 쎊sijungia paslinkus pos쏦kio

6
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svirtel썢 auk쏃tyn arba 쏹emyn, kai ji veikia
parengties re쏹imu (쏹alias indikatorius
) ir esant toliau nurodytoms s썀lygoms:
僅 Vairuotojas ranka su썞m썢s vair썀
僅 Persirikiavimo kryptimi n썞ra susid쏦rimo rizikos
僅 Persirikiavimo kryptimi yra viena
punktyrin썞 linija
僅 N썞ra pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistemos ir pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jim쏧
僅 Automobiliu va쏹iuojama eismo juostos
viduryje (neva쏹iuokite arti eismo juostos kra쏃to)
僅 Kelias, kuriuo va쏹iuojate, arba kelias, 쎊
kurio eismo juost썀 ketinate persirikiuoti, yra atitinkantis funkcijos veikimo reikalavimus

PASTABA
僅 Pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija veikia pos쏦kio signalo
svirtel썢 nusta썊ius 쎊 A pad썞t쎊. Po to, jei
pos쏦kio signalo svirtis nustatoma 쎊
neutrali썀 pad썞t쎊, pagalbin썞 eismo
juostos keitimo greitkelyje funkcija
at쏃aukiama prie쏃 쎊va쏹iuojant 쎊 juost썀.
Pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija neat쏃aukiama 쎊va쏹iavus 쎊 juost썀, ta썊iau baigus juostos
keitim썀, ji at쏃aukiama ir pos쏦kio
signalas i쏃sijungia.
僅 Jei pos쏦kio signalo svirtis, nustatyta 쎊
pad썞t쎊 B, joje i쏃b쏦na tam tikr썀 laiko
tarp썀, atsiranda 쏹alia rodykl썞. Tokiu
atveju funkcija padeda persirikiuoti
net ir tada, kai svirtel썞 paleid쏹iama ir
gr쎊쏹ta 쎊 pradin썢 pad썞t쎊.
僅 Jei persirikiavimo manevr썀 atlieka
funkcija, pos쏦kio signalas mirks썞s, net
jei svirtis nebus laikoma palenkta.

Automobilio vairavimas

Pos쏦kio signalas i쏃jungiamas, kai baigiamas persirikiavimo manevras.

Pagalbin썞s eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcijos bud썞jimas
Pagalbin썞 eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija yra bud썞jimo b쏦senos, jei
netenkinama bent viena parengties
b쏦senos s썀lyga arba 쎊va쏹iuojama 쎊 keli썀
ar va쏹iuojama keliu, atitinkan썊iu toliau
pateikiam썀 apib쏦dinim썀:
僅 Pagrindin썞 automagistral썞s (arba
automobili쏧 kelio) trasa tam tikru atstumu nuo rinkliavos posto
僅 Kelias priekyje baigiasi keli쏧 lygi쏧 arba
vieno lygio sankirta
僅 Staig쏦s kelio vingiai
僅 Siauros eismo juostos
僅 Kelias, kuriame atliekami statybos ar
remonto darbai

Pagalbin썞s eismo juostos keitimo
greitkelyje funkcijos i쏃jungimas
Funkcijos i쏃jungimo atvejai:
僅 Pos쏦kio signalo svirtis palenkiama
prie쏃inga persirikiavimo manevrui
kryptimi
僅 Staigiai pasukamas vairas

슢SP쉳JIMAS
僅 Jei funkcija veikia, ji i쏃jungiama bet
kuriuo i쏃 toliau nurodyt쏧 atvej쏧:
- I쏃jungiama pagalbin썞 vairavimo
greitkelyje sistema
- Visai arba laikinai i쏃jungiama eismo
juost쏧 sekimo sistema arba i쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema
- Prietais쏧 skydelyje rodomas 쎊sp썞jimas apie vairo nelaikym썀
- Pos쏦kio signalo svirtis nustatoma 쎊
pad썞t쎊 A

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA)

- 슢jungiamas avarinis 쏃viesos signalas
- Rodomas pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos arba
pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
- Nustatoma, kad gretimoje juostoje
kyla pavojus susidurti, net jei n썞ra
pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistemos ir pagalbin썞s
susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jim쏧
- 슢va쏹iuojama 쎊 statom썀 keli썀
- Pasibaigia eismo juosta, 쎊 kuri썀
nor썞ta persirikiuoti
- Nepavyksta aptikti eismo juostos, 쎊
kuri썀 nor썞ta persirikiuoti
- Yra pos쏦kio signalo lempu썊i쏧 gedimas
- I쏃jungta pagalbin썞 eismo juostos
keitimo greitkelyje funkcija (funkcija i쏃jungiama, kai nuostat쏧 meniu
nustatoma i쏃jungimo parinktis, kai
kelias pasikei썊ia 쎊 vienpus쎊, kai priekyje yra sankry쏹a arba p썞s썊i쏧j쏧
per썞ja, kai 쎊va쏹iuojate 쎊 neturint쎊 ai쏃kios strukt쏦ros, pavyzd쏹iui, vidurio
linijos, atitvar쏧 ir kit쏧 element쏧,
keli썀 arba kai eismo juostoje, kuria
va쏹iuojate, yra p썞s썊iasis arba dviratininkas)
- J쏦s쏧 automobilio greitis yra ma쏹esnis nei 75 km/h (45 mph)
僅 Jei funkcijai veikiant ji i쏃jungiama atsi쏹velgiant 쎊 va쏹iavimo s썀lygas, automobilis gali nuva쏹iuoti 쎊 eismo juostos
vidur쎊 arba pagalbinis vairavimas gali
b쏦ti nutrauktas. Vairuodami visada
steb썞kite kelio ir va쏹iavimo s썀lygas.
僅 Gali b쏦ti, kad funkcija negal썞s tinkamai veikti keliuose, kuriuose yra p썞s썊i쏧j쏧 arba dviratinink쏧, pavyzd쏹iui,
sankry쏹oje arba p썞s썊i쏧j쏧 per썞joje.
6
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Vairuodami visada steb썞kite kelio ir
va쏹iavimo s썀lygas.

PASTABA
Vaizdai ar spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje
sistemos triktys ir apribojimai
Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje
sistemos triktys

OCV051180L

A: Patikrinkite pagalbin썢 vairavimo
greitkelyje (HDA) sistem썀

OCV041196L

A: Patikrinkite pagalbin썢 eismo juostos keitimo funkcij썀
Kai pagalbin썞 vairavimo greitkelyje sistema tinkamai neveikia, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir
쎊si쏹iebia 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ). Pagalbin썞 vairavimo greitkelyje sistema turi
b쏦ti patikrinta profesionaliame servise.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

6
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슢SP쉳JIMAS
僅 Vairuotojas yra atsakingas u쏹 transporto priemon썞s valdym썀, kad b쏦t쏧
galima saugiai va쏹iuoti.
僅 Va쏹iuodami visada laikykite rankas
ant vairo.
僅 Vairavimo greitkelyje pagalbin썞 funkcija yra papildoma funkcija, padedanti
vairuotojui vairuoti transporto priemon썢, o ne visa autonomin썞 vairavimo sistema. Visada patikrinkite kelio
s썀lygas ir, jei reikia, imkit썞s atitinkam쏧
veiksm쏧, kad u쏹tikrintum썞te saug쏧
vairavim썀.
僅 Visada 쏹i쏦r썞kite 쎊 keli썀, vairuotojas privalo i쏃vengti keli쏧 eismo taisykli쏧
pa쏹eidimo. Transporto priemon썞s
gamintojas neatsako u쏹 jokius vairuotojo padarytus eismo pa쏹eidimus ar
avarijas.
僅 Vairavimo greitkelyje asistentui gali
nepavykti atpa쏹inti vis쏧 eismo situacij쏧. Funkcija gali neaptikti galimo
susid쏦rimo pavojaus d썞l apribojim쏧.
Visada 쏹inokite sistemos apribojimus.
Tokios kli쏦tys kaip transporto priemon썞s, motociklai, dvira썊iai, p썞stieji, atitvarai, keli쏧 mokes썊i쏧 rinkimo punktai,
nenustatyti objektai, konstrukcijos ir
pan., su kuriomis gali susidurti automobilis, gali b쏦ti nefiksuojamos.
僅 Vairavimo greitkelyje pagalbininkas
automati쏃kai i쏃sijungs 쏃iose situacijose:
- Va쏹iavimas keliais, kuriuose funkcija neveikia, pavyzd쏹iui, poilsio
zona, sankry쏹a ir kt.
- Navigacija neveikia tinkamai,
pavyzd쏹iui, kai navigacija atnaujinama ar paleid쏹iama i쏃 naujo
僅 Vairavimo greitkelyje pagalbininkas
gali nety썊ia veikti arba i쏃sijungti, atsi-
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僅

僅

僅

僅

僅

僅

僅

쏹velgiant 쎊 kelio s썀lygas (navigacijos
informacij썀) ir aplink썀.
Eismo juost쏧 sekimo asistento funkcija gali b쏦ti laikinai i쏃jungta, kai priekinio vaizdo kamera negali tinkamai
aptikti juost쏧 arba 쎊jungtas 쎊sp썞jimas
apie vairo nelaikyma rankomis.
Gali nesigird썞ti 쎊sp썞jamojo Vairavimo
greitkelyje pagalbininko garso, jei
aplinka yra triuk쏃minga.
Jei transporto priemon썞 va쏹iuoja
dideliu grei썊iu, vir쏃ijan썊iu tam tikr썀
greit쎊, j쏦s쏧 transporto priemon썞 gali
va쏹iuoti 쎊 vien썀 pus썢 arba nukrypti
nuo va쏹iavimo juostos.
Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto
priemon썢, saugos sumetimais rekomenduojame i쏃jungti Vairavimo greitkelyje pagalbinink썀.
슢sp썞jimas apie vairo nelaikym썀 gali
pasirodyti anksti ar v썞lai, atsi쏹velgiant
쎊 tai, kaip laikomas vairas, ar kelio
s썀lygas. Va쏹iuodami visada laikykite
rankas ant vairo.
Saugumo sumetimais prie쏃 prad썞dami naudotis Vairavimo greitkelyje
pagalbininku, perskaitykite vadov썀.
Vairavimo greitkelyje asistentas
neveikia, kai automobilis u쏹vedamas
arba kai inicijuojami aptikimo jutikliai
ar navigacija.

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje
sistemos apribojimai
Vairavimo greitkelyje asistentas ar greitkelio juostos keitimo funkcija gali
neveikti normaliai arba neveikti tokiomis
aplinkyb썞mis:
僅 쌰em썞lapio informacija ir tikrasis kelias
skiriasi, nes navigacija n썞ra atnaujinta

Pagalbin썞s vairavimo greitkelyje sistemos (HDA)

僅 쌰em썞lapio informacija ir tikrasis kelias
skiriasi d썞l GPS duomen쏧 arba 쏹em썞lapio informacijos klaidos
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistema yra
perkrauta tuo pa썊iu metu vykdydama
tokias funkcijas kaip mar쏃ruto
paie쏃ka, vaizdo atk쏦rimas, balso atpa쏹inimas ir kt.
僅 GPS signalai blokuojami tokiose vietose kaip tunelis
僅 Vairuotojas nukrypsta nuo mar쏃ruto
arba mar쏃rutas 쎊 kelion썞s tiksl썀 pakei썊iamas ar at쏃aukiamas i쏃 naujo nustatant navigacij썀 (쎊skaitant TPEG
pasikeitim썀)
僅 Transporto priemon썞 쎊va쏹iuoja 쎊 degalin썢 ar poilsio zon썀
僅 Veikia 씮Android Auto“ arba 씮Car Play“
僅 Navigacija negali aptikti dabartin썞s
transporto priemon썞s pad썞ties (pvz .:
lygiagre썊iai yra padid썞j썢 keliai, 쎊skaitant viaduk썀 쏃alia bendr쏧j쏧 keli쏧 ar
netoliese esan썊i쏧 keli쏧)
僅 Nepavyksta aptikti vienos baltos
punktyrin썞s linijos arba kelio pakra쏃썊io
僅 Kelyje d썞l statybos darb쏧 ar kit쏧 prie쏹as썊i쏧 taikomos laikinosios kontrol썞s
priemon썞s
僅 N썞ra tam tikr쏧 kelio sandaros element쏧, pavyzd쏹iui, vidurio linijos, atitvar쏧 ir kt.
僅 Persirikiavimo kryptimi yra nevienoda
eismo juosta

PASTABA
I쏃samesn썢 informacij썀 apie apribojimus
d썞l priekinio vaizdo kameros ir priekinio
radaro 쏹r. "Pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos (FCA) (jeigu
yra)" puslapyje 6-38.
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Galinio vaizdo monitoriaus
(RVM) (jeigu yra)

OCV041043L_2

Galinio vaizdo monitorius rodys plot썀 u쏹
automobilio, pad썞damas pastatyti automobil쎊 ar manevruoti atbuline eiga.

Aptikimo jutiklis
Galinio vaizdo kamera

OCV041044L

Galinio vaizdo monitoriaus (RVM)

automobiliui, informacijos ir pramog쏧
sistemos ekrane pasirinkite s썀rankos
piktogram썀 ( ) arba 씮Settings → Vehicle → Driver assistance → Parking
safety → Camera settings“ (Nustatymai
→ Automobilis → Pagalba vairuotojui →
Statymo saugumas → Kameros nustatymai).
僅 씮Display Contents“ (ekrano turinys):
kei썊iamos galinio vaizdo su statymo
orientyrais nuostatos.
僅 씮Display Settings“ (ekrano nustatymai): ke썊iamas ekrano ry쏃kumas ir
kontrastas.

Tolesnis galin썞s kameros naudojimas
슢jung썢 automobil쎊, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Parking safety →
Camera settings → Display contents →
Keep rear camera on (Nuostatos →
Automobilis → Pagalba vairuotojui →
Statymo sauga → Kameros nuostatos →
Ekrano turinys → Laikyti galin썢 kamer썀
쎊jungt썀) ir nustatykite norimas naudoti
funkcijas arba at쏃aukite parinkt쎊.

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

Galinio vaizdo monitoriaus naudojimas

Galinio vaizdo monitoriaus nuostatos

Parkavimo / vaizdo mygtukas

Kameros nustatymai

OCV041045L

OCV051194L

Nor썞dami pakeisti galinio vaizdo monitoriaus nustatymus, esant 쎊jungtam
6
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Paspaud썢 automobilio statymo / vaizdo
mygtuk썀 (1) galite 쎊jungti arba i쏃jungti
galinio vaizdo monitori쏧.

Automobilio vairavimas

Vaizdas i쏃 galo

OCV051229L

Veikimo s썀lygos
Galinio vaizdo monitorius 쎊sijungia tokiomis s썀lygomis:
僅 슢jungiama R (atbulin썞s eigos) pavara
僅 Paspaud쏹iamas automobilio statymo /
vaizdo mygtukas (1) pasirinkus P (stov썞jimo) pavar썀
僅 Paspaud쏹iama vaizdo piktograma, kai
ekrane rodomas galinis vaizdas i쏃 vir쏃aus

Galinio vaizdo monitoriaus (RVM)

Veikimo s썀lygos
Galinio vaizdo monitorius toliau veikia
tokiomis s썀lygomis:
僅 Pavara perjungiama i쏃 R (atbulin썞s
eigos) 쎊 N (neutrali썀) arba D (va쏹iavimo).
僅 Automobilis va쏹iuoja ma쏹esniu nei
ma쏹daug 10 km/h (6 mph) grei썊iu.

I쏃jungimo s썀lygos
I쏃pl썞stin썞 galinio vaizdo steb썞jimo funkcija i쏃sijungia esant bent vienai 쏃i쏧
s썀lyg쏧:
僅 Automobilis va쏹iuoja didesniu nei
ma쏹daug 10 km/h (6 mph) grei썊iu.
僅 Paspaud쏹iamas automobilio statymo /
vaizdo (1) mygtukas.
僅 슢jungiama P (stov썞jimo) pavara.

Galinis vaizdas va쏹iuojant
I쏃jungimo s썀lygos
Galinio vaizdo monitorius i쏃sijungia
tokiomis s썀lygomis:
僅 Dar kart썀 paspaud쏹iamas automobilio
statymo / vaizdo mygtukas (1) pasirinkus P (stov썞jimo) pavar썀, kai ekrane
rodomas galinis vaizdas.
僅 Pavara perjungiama i쏃 R (atbulin썞s
eigos) 쎊 P (stov썞jimo).

6

OCV051196L

Vairuotojas gali patikrinti galin쎊 vaizd썀
ekrane vairuodamas, tai padeda saugiai
vairuoti.

PASTABA
Galinio vaizdo negalima i쏃jungti, kai
pavara yra R (atbulin썞s eigos) pad썞tyje.

I쏃pl썞stin썞 galinio vaizdo steb썞jimo funkcija
I쏃pl썞stin썞 galinio vaizdo steb썞jimo funkcija leid쏹ia ir toliau matyti galin쎊 automobilio vaizd썀 perjungiant pavar썀 i쏃 R
(atbulin썞s eigos) 쎊 N (neutrali썀) arba D
(va쏹iavimo), kad b쏦t쏧 galima saugiai
pastatyti automobil쎊.

Veikimo s썀lygos
Paspauskite parkavimo / per쏹i쏦ros mygtuk썀 (1), kai pavara yra D (va쏹iavimo)
arba N (neutralioje) pad썞tyje, ekrane
pasirodys va쏹iavimo galinis vaizdas.

I쏃jungimo s썀lygos
Galinio vaizdo steb썞jimo va쏹iuojant
funkcija i쏃sijungia esant bent vienai 쏃i쏧
s썀lyg쏧:
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僅 Paspaud쏹iamas automobilio statymo /
vaizdo mygtukas (1) arba informacijos
ir pramog쏧 sistemos mygtukas (2).
僅 슢jungiama P (stov썞jimo) pavara.

Sistemos veikimas
Kai 쎊jungiama automobilio R (atbulin썞s
eigos) pavara ir ekrane rodomas galinis
va쏹iavimo vaizdas, ekrane pasirodo galinis vaizdas su automobilio statymo
orientyrais.

Galinis vaizdas i쏃 vir쏃aus

OCV051197L

Galinio vaizdo i쏃 vir쏃aus ekrane rodomas
atstumas iki automobilio gale esan썊ios
transporto priemon썞s arba objekto statymo metu.
Nor썞dami 쎊jungti galin쎊 vaizd썀 i쏃 vir쏃aus,
paspauskite galinio vaizdo i쏃 vir쏃aus
mygtuk썀.

Galinio vaizdo monitoriaus triktys
ir apribojimai
Galinio vaizdo monitoriaus triktys
Sutrikus galinio vaizdo monitoriaus veikimui arba kai mirksi ekranas ar tinkamai nerodomas kameros vaizdas, 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

Galinio vaizdo monitoriaus apribojimai
슢SP쉳JIMAS
僅 Galin썞 kamera nerodo visos zonos u쏹
automobilio vaizdo. Prie쏃 statydamas
automobil쎊 ar manevruodamas atbu6
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line eiga, vairuotojas visada tur썞t쏧
patikrinti galin썢 zon썀 per salono ir i쏃orin쎊 galinio vaizdo veidrod썞lius.
僅 Vaizdas, esantis ekrane, gali skirtis
nuo tikrojo objekt쏧 atstumo. Nepamir쏃kite tiesiogiai patikrinti transporto priemon썞s aplinkos.
僅 Galin썞s kameros objektyvas visuomet
turi b쏦ti 쏃varus. Jei objektyvas yra
padengtas pa쏃alin썞mis med쏹iagomis,
tai gali neigiamai paveikti kameros
veikim썀, o galinis vaizdo monitorius
gali neveikti normaliai. Ta썊iau nenaudokite chemini쏧 tirpikli쏧, pavyzd쏹iui,
stipri쏧 valymo priemoni쏧, kuri쏧 sud썞tyje yra stipri쏧 쏃armini쏧 med쏹iag쏧, ar
laki쏧 organini쏧 tirpikli쏧 (benzino, acetono ir pan.). 싩ios med쏹iagos gali
pa쏹eisti kameros objektyv썀.

Automobilio vairavimas

Erdvinio vaizdo monitoriaus
(SVM) (jeigu yra)

Erdvinio vaizdo monitoriaus (SVM)

Erdvinio vaizdo monitoriaus
nuostatos
Kameros nustatymai

OCV041045L
OCV051198K

OCV051196L

Erdvinio vaizdo monitorius gali pad썞ti
automobil쎊 statan썊iam vairuotojui steb썞ti
supan썊i썀 aplink썀.

Aptikimo jutiklis

OCV041046L_2

僅 1: priekinio vaizdo SVM kamera
僅 2, 3: ap쏹valgin썞 쏃oninio vaizdo SVM
kamera (po 쏃oniniu galinio vaizdo veidrod썞liu)
僅 4: galinio vaizdo SVM kamera
Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

Nor썞dami pakeisti galinio vaizdo monitoriaus nustatymus, esant 쎊jungtam
automobiliui, informacijos ir pramog쏧
sistemos ekrane pasirinkite s썀rankos
piktogram썀 ( ) arba 씮Settings → Vehicle → Driver assistance → Parking
safety → Camera settings“ (Nustatymai
→ Automobilis → Pagalba vairuotojui →
Statymo saugumas → Kameros nustatymai).
僅 씮Display Contents“ (ekrano turinys):
kei썊iamos funkcij쏧 Top view parking
guidance (vaizdas i쏃 vir쏃aus su statymo orientyrais), Parking guide in
rear view (galinis vaizdas su statymo
orientyrais) ir Parking distance warning (쎊sp썞jimas apie atstum썀 statant)
nuostatos.
僅 씮Display Settings“ (ekrano nustatymai): ke썊iamas ekrano ry쏃kumas ir
kontrastas.

Parkavimo gair썞s i쏃 vir쏃aus
Priekinis vaizdas i쏃 vir쏃aus

OCV051199K

6
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Galinis vaizdas i쏃 vir쏃aus

OCV051200K

Pasirinkus Front or Rear Top View Parking Guidance (priekinis vaizdas arba
galinis vaizdas i쏃 vir쏃aus su statymo
orientyrais), erdvinio vaizdo monitoriaus
ekrano de쏃in썞je pus썞je rodomi statymo
orientyrai.

Parkavimo gair썞s i쏃 galo

Erdvinio vaizdo monitoriaus (SVM)

Pasirinkus Parking distance warning
(쎊sp썞jimas apie atstum썀 statant), erdvinio vaizdo monitoriaus vaizdo i쏃 vir쏃aus
ekrano de쏃in썞je pus썞je rodomas 쎊sp썞jimas apie atstum썀 statant automobil쎊.

Erdvinio vaizdo monitorius Automati쏃kai 쎊jungiamas
Nor썞dami naudotis funkcija, esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Parking safety → Surround view monitor auto On (Nuostatos
→ Automobilis → Pagalba vairuotojui →
Statymo sauga → Automatinis erdvinio
vaizdo monitoriaus 쎊jungimas).

PASTABA

OCV051201K

Pasirinkus Parking guide in rear view
(statymo orientyrai galiniame vaizde),
galinio vaizdo ekrane rodomas galinis
vaizdas su statymo orientyrais.

PASTABA

Daugiau informacijos apie automatin쎊
erdvinio vaizdo monitoriaus 쎊jungim썀
ie쏃kokite "Erdvinio vaizdo monitorius
Automati쏃kai 쎊jungiamas" puslapyje 6138.

Erdvinio vaizdo monitoriaus naudojimas
Parkavimo / vaizdo mygtukas

Horizontalios Galinio vaizdo parkavimo
gair썞s rodo 0,5 m (1,6 p썞d쏧), 1 m (3,3
p썞dos) ir 2,3 m (7,6 p썞d쏧) atstum썀 nuo
transporto priemon썞s.

Automobilio statymo sistemos
쎊sp썞jimai

OCV051254L
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OCV041045L

Paspaud썢 automobilio statymo / vaizdo
mygtuk썀 (1) galite 쎊jungti arba i쏃jungti
erdvinio vaizdo monitori쏧.

Automobilio vairavimas

Vaizdas i쏃 priekio

OCV051196L

슢jungus N (neutrali썀) arba D (va쏹iavimo)
pavar썀, ekrane rodomas priekinis vaizdas, kad b쏦t쏧 lengviau statyti automobil쎊. Priekin쎊 vaizd썀 sudaro vaizdas i쏃
vir쏃aus, priekinis vaizdas, 쏃oninis vaizdas
ir 3D vaizdas. Be to, erdvinio vaizdo
monitoriaus ekrane paspaudus vaizdo
piktogramas, galima pasirinkti kitus
vaizdo re쏹imus.

Veikimo s썀lygos
Priekinio vaizdo steb썞jimo funkcija 쎊sijungia tokiomis s썀lygomis:
僅 Perjungiama pavara i쏃 R (atbulin썞s
eigos) 쎊 N (neutrali썀) arba D (va쏹iavimo) ir automobilis va쏹iuoja ma쏹esniu nei ma쏹daug 10 km/h (6 mph)
grei썊iu.
僅 Paspaud쏹iamas statymo / vaizdo
mygtukas (1), kai yra nustatyta D
(va쏹iavimo) arba N (neutrali) pavara ir
automobilis va쏹iuoja ma쏹esniu nei 10
km/h (6 mph) grei썊iu.
僅 Veikia 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu funkcija, kuri 쎊sp썞ja vairuotoj썀
va쏹iuojant 쎊jungus D (va쏹iavimo)
pavar썀 (informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkus Settings →
Vehicle → Driver assistance → Parking safety → Surround view monitor auto On (Nuostatos →
Automobilis → Pagalba vairuotojui →
Statymo sauga → Automatinis erdvinio vaizdo monitoriaus 쎊jungimas)).

Erdvinio vaizdo monitoriaus (SVM)

I쏃jungimo s썀lygos
Priekinio vaizdo steb썞jimo funkcija i쏃sijungia tokiomis s썀lygomis:
僅 Paspaud쏹iamas statymo / vaizdo
mygtukas (1) arba informacijos ir pramog쏧 sistemos mygtukas (2).
僅 Automobilis va쏹iuoja didesniu nei 10
km/h (6 mph) grei썊iu.
僅 Paspauskite vien썀 i쏃 informacijos ir
pramog쏧 sistemos mygtuk쏧 (2), ekranas pasikeis 쎊 informacijos ir pramog쏧
sistemos ekran썀.
僅 슢jungiama P (stov썞jimo) pavara.

PASTABA
Kai erdvinio vaizdo monitorius i쏃sijungia
d썞l va쏹iavimo didesniu nei 10 km/h (6
mph) grei썊iu, v썞l prad썞jus va쏹iuoti
ma쏹esniu nei 10 km/h (6 mph) grei썊iu,
erdvinio vaizdo monitoriaus ekranas ne쎊sijungs.

6

Vaizdas i쏃 galo
슢jungus R (galin썞s eigos) arba P (stov썞jimo) pavar썀, ekrane rodomas galinis
vaizdas, kad b쏦t쏧 lengviau statyti automobil쎊. Galin쎊 vaizd썀 sudaro vaizdas i쏃
vir쏃aus, galinis vaizdas, 쏃oninis vaizdas ir
3D vaizdas. Be to, erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane paspaudus vaizdo piktogramas, galima pasirinkti kitus vaizdo
re쏹imus.

Veikimo s썀lygos
Galinio vaizdo steb썞jimo funkcija 쎊sijungia tokiomis s썀lygomis:
僅 슢jungiama R (atbulin썞s eigos) pavara.
僅 Paspaud쏹iamas automobilio statymo /
vaizdo mygtukas (1) pasirinkus P (stov썞jimo) pavar썀.

6
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I쏃jungimo s썀lygos
Galinio vaizdo steb썞jimo funkcija i쏃sijungia tokiomis s썀lygomis:
僅 Pavara perjungiama i쏃 R (atbulin썞s
eigos) 쎊 P (stov썞jimo).
僅 Paspaud쏹iamas automobilio statymo /
vaizdo mygtukas (1) pasirinkus P (stov썞jimo) pavar썀.

PASTABA
Kai yra 쎊jungta R (atbulin썞s eigos)
pavara, paspaudus informacijos ir pramog쏧 sistemos mygtuk썀 (2), galinio
vaizdo steb썞jimo funkcija nei쏃sijungia.

Galinis vaizdas va쏹iuojant
Vairuotojas gali patikrinti galin쎊 vaizd썀
ekrane vairuodamas, tai padeda saugiai
vairuoti.

Veikimo s썀lygos
Galinio vaizdo steb썞jimo va쏹iuojant
funkcija 쎊sijungia tokiomis s썀lygomis:
僅 Paspaud쏹iamas statymo / vaizdo
mygtukas (1), kai automobilis va쏹iuoja
didesniu nei 10 km/h (6 mph) grei썊iu.
僅 Erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane
paspaud쏹iama vaizdo piktograma, kai
automobilis va쏹iuoja ma쏹esniu nei 10
km/h (6 mph) grei썊iu.

I쏃jungimo s썀lygos
Galinio vaizdo steb썞jimo va쏹iuojant
funkcija i쏃sijungia tokiomis s썀lygomis:
僅 Paspaud쏹iamas automobilio statymo /
vaizdo mygtukas (1) arba informacijos
ir pramog쏧 sistemos mygtukas (2).
僅 슢jungiama P (stov썞jimo) pavara.
僅 Erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane
paspaud쏹iama kita vaizdo pikto-

6
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Erdvinio vaizdo monitoriaus (SVM)

grama, kai automobilis va쏹iuoja
ma쏹esniu nei 10 km/h (6 mph) grei썊iu.

Erdvinio vaizdo monitoriaus triktys ir apribojimai
Erdvinio vaizdo monitoriaus triktys
Sutrikus erdvinio vaizdo monitoriaus veikimui arba kai mirksi ekranas ar tinkamai nerodomas kameros vaizdas, 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

Erdvinio vaizdo monitoriaus apribojimai
僅 Ekranas vaizdas gali b쏦ti rodomas
ne쎊prastai, o ekrano vir쏃utiniame kairiajame kampe pasirodys piktograma
esant tokioms aplinkyb썞ms:
- Atidarytos baga쏹in썞s durel썞s.
- Atidarytos vairuotojo ar priekinio
keleivio durys.
- Nulenkiamas i쏃orinis galinio vaizdo
veidrod썞lis.

슢SP쉳JIMAS
僅 VISADA apsidairykite aplink savo
automobil쎊, ar n썞ra koki쏧 kli쏦썊i쏧, prie쏃
prad썞dami va쏹iuoti. Tai, k썀 matote
ekrane, gali skirtis nuo faktin썞s automobilio buvimo vietos.
僅 Vaizdas, esantis ekrane, gali skirtis
nuo tikrojo objekt쏧 atstumo. Nepamir쏃kite tiesiogiai patikrinti transporto priemon썞s aplinkos.
僅 Erdvinio vaizdo monitorius skirtas
naudoti esant ant lygaus pavir쏃iaus.
Tod썞l, jei naudojamas keliuose, kuri쏧
auk쏃tis yra skirtingas, pvz.: bordi쏦rai ir
grei썊io ribotuvai, vaizdas ekrane b쏦na
neteisingas.
僅 Kameros objektyvas visuomet turi b쏦ti
쏃varus. Jei objektyvas yra padengtas

Automobilio vairavimas

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistemos (RCCA)

pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, tai gali neigiamai paveikti kameros veikim썀, o
Erdvinio vaizdo monitorius gali
neveikti normaliai. Ta썊iau nenaudokite chemini쏧 tirpikli쏧, pavyzd쏹iui, stipri쏧 valymo priemoni쏧, kuri쏧 sud썞tyje
yra stipri쏧 쏃armini쏧 med쏹iag쏧, ar laki쏧
organini쏧 tirpikli쏧 (benzino, acetono ir
pan.). 싩ios med쏹iagos gali pa쏹eisti
kameros objektyv썀.

PASTABA
僅 Jei funkcija 씮Rear View while Driving“
(galinis vaizdas va쏹iuojant) 쎊jungta,
galinis vaizdas rodomas neatsi쏹velgiant 쎊 automobilio greit쎊.
僅 슢jungus funkcij썀 씮Rear View while Driving“ (galinis vaizdas va쏹iuojant)
va쏹iuojant atbuline eiga, ekrane pasirodo galinio vaizdo rodinys.

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l
skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos (RCCA) (jeigu
yra)
Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema fiksuoja
art썞jan썊ias transporto priemones vairuotojo aklojoje zonoje, kai va쏹iuojama
atbuline eiga, ir 쎊sp썞ja vairuotoj썀 apie
galim썀 susid쏦rim썀 쎊sp썞jamuoju prane쏃imu ir garso signalu. Taip pat padedama stabdyti, kad b쏦t쏧 i쏃vengta
susid쏦rimo.

OCV051075L

[A]: Persp썞jimo apie galin쎊 kry쏹min쎊
eism썀 쎊sp썞jamasis diapazonas
[B]: Persp썞jimo apie galin쎊 kry쏹min쎊
eism썀 asistento veikimo diapazonas

6

D쉳MESIO
슢sp썞jimo laikas gali skirtis priklausomai
nuo art썞jan썊ios transporto priemon썞s
grei썊io.

Aptikimo jutiklis
Galinis 쏃oninis radaras

OCV051025L

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

6
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Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistemos (RCCA)

PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jimus d썞l
galinio kampo radiolokatoriaus 쏹r.
"Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo sistemos (BCA) (jeigu yra)"
puslapyje 6-63.

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos nuostatos
Funkcij쏧 nustatymas
Skersinio eismo gale sauga

OCV041577L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 Statymo sauga
2 Skersinio eismo gale sauga
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Parking safety → Rear
cross-traffic safety (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → Statymo sauga → Skersinio eismo gale
sauga), galite 쎊jungti pagalbin썢 susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistem썀 ir at쏃aukti parinkt쎊, kad j썀 i쏃jungtum썞te.

슢SP쉳JIMAS
슢jungus automobil쎊, visada 쎊sijungia
pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema. Ta썊iau, jei
쎊jungus automobil쎊 pasirenkamas re쏹i-

6
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mas Off (i쏃jungta), vairuotojas visada
turi steb썞ti aplink썀 ir saugiai va쏹iuoti.

슢sp썞jimo laiko nuostatos

OCV041587L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo laiko nuostatos
2 Normalus
3 씮Late“ (v썞liau)
Nor썞dami pakeisti pradin쎊 pagalbin썞s
susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale sistemos 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laik썀, esant
쎊jungtam automobiliui, informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning timing (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui
→ 슢sp썞jimo laikas).
Naujo automobilio 쎊sp썞jimo laikas nustatytas re쏹imu Normal (normalus). Jei
pakeisite 쎊sp썞jimo laik썀, gali pasikeisti
kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧 쎊sp썞jimo laikas.

슢sp썞jimo intensyvumas

OCV041562L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus

Automobilio vairavimas

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistemos (RCCA)

5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l
skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jimo garso intensyvumo re쏹im썀
– High (auk쏃tas), Medium (vidutinis),
Low (tylus) arba Off (i쏃jungta).
Vis d썞lto, kai nustatoma 씮Warning
Volume“ (쎊sp썞jimo garsumas) parinktis
씮Off“ (i쏃jungta), vairo vibracijos funkcija
쎊jungiama.
Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos naudojimas
슢sp썞jimas ir valdymas
Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema 쎊sp썞ja vairuotoj썀 ir valdo automobil쎊 priklausomai
nuo susid쏦rimo pavojaus lygio
僅 슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀
僅 Avarinis stabdymas
僅 Sustabdyti transporto priemon썢 ir
sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

슢sp썞jimas apie susid쏦rim썀

D쉳MESIO
僅 슢sp썞jamojo laiko ir 쎊sp썞jamojo garsumo nustatymas galioja visoms galinio susid쏦rimo i쏃vengimo
pagalbininko funkcijoms.
僅 Net jei 쎊sp썞jimo laikas nustatytas
re쏹imu Normal (normalus), transporto
priemon썞ms i쏃 aklosios zonos art썞jant
dideliu grei썊iu, pradinis 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laikas gali pasirodyti v썞luojantis.
僅 Kai eismas n썞ra intensyvus ir va쏹iuojama ma쏹u grei썊iu, 쎊sp썞jimo laik썀
nustatykite re쏹imu Late (v썞liau).

PASTABA
Jei automobilis u쏹vedamas i쏃 naujo,
i쏃lieka paskutin썞 parink썊i쏧 씮Warning
timing“ (쎊sp썞jimo laikas) ir 씮Warning
volume“ (쎊sp썞jimo garsas) nuostata.

OCV051038L

6

OCV051181L

OCV041204K

僅 Apie automobilio gale i쏃 kair썞s ar de쏃in썞s pus썞s art썞jan썊i썀 transporto priemon썢 vairuotoj썀 쎊sp썞ja ant i쏃orinio
galinio vaizdo veidrod썞lio mirksinti
쎊sp썞jamoji lemput썞 ir prietais쏧 skydelyje pasirodantis prane쏃imas. Tuo
pa썊iu metu pasigirs 쎊sp썞jamasis
signalas ir suvibruos vairas. Jei veikia
6
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Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
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galinio vaizdo monitorius, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane taip
pat pasirodys 쎊sp썞jimas (jei yra).
僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema veikia
esant 쎊vykdytoms visoms 쏃ioms s썀lygoms:
- 슢jungiama R (atbulin썞s eigos)
pavara ir automobilis va쏹iuoja
ma쏹esniu nei 8 km/h (5 mph) grei썊iu.
- Art썞janti transporto priemon썞 yra
ma쏹daug 25 m (82 p썞d쏧) atstumu
nuo j쏦s쏧 automobilio aklosios
zonos.
- I쏃 aklosios zonos art썞jan썊ios transporto priemon썞s greitis yra didesnis
nei 5 km/h (3 mph).

PASTABA
Jei 쎊vykdytos veikimo s썀lygos, kai transporto priemon썞 art썞ja i쏃 kair썞s ar de쏃in썞s pus썞s, bus 쎊sp썞jimas, net jei j쏦s쏧
transporto priemon썞s greitis yra 0 km/h
(0 mph).

Avarinis stabdymas

OCV051038L

OCV051182L

6
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OCV041204K

A: Avarinis stabdymas
僅 Apie automobilio gale i쏃 kair썞s ar de쏃in썞s pus썞s art썞jan썊i썀 transporto priemon썢 vairuotoj썀 쎊sp썞ja ant i쏃orinio
galinio vaizdo veidrod썞lio mirksinti
쎊sp썞jamoji lemput썞 ir prietais쏧 skydelyje pasirodantis 쎊sp썞jamasis prane쏃imas. Tuo pa썊iu metu pasigirs
쎊sp썞jamasis signalas ir suvibruos vairas. Jei veikia galinio vaizdo monitorius, informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane taip pat pasirodys 쎊sp썞jimas
(jei yra).
僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema veikia
esant 쎊vykdytoms visoms 쏃ioms s썀lygoms:
- 슢jungiama R (atbulin썞s eigos)
pavara ir automobilis va쏹iuoja
ma쏹esniu nei 8 km/h (5 mph) grei썊iu.
- Art썞janti transporto priemon썞 yra
ma쏹daug 1,5 m (5 p썞d쏧) atstumu
nuo j쏦s쏧 automobilio aklosios
zonos.
- I쏃 kair썞s ir de쏃in썞s pus썞s art썞jan썊ios transporto priemon썞s greitis
yra didesnis nei 5 km/h (3 mph)
僅 Avarinio stabdymo funkcija padeda
i쏃vengti susid쏦rimo su art썞jan썊iomis
transporto priemon썞mis i쏃 aklosios
zonos.

Automobilio vairavimas

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistemos (RCCA)

슢SP쉳JIMAS
Stabdymo valdymo operacija baigiama,
kai:
僅 Art썞janti transporto priemon썞 yra u쏹
aptikimo diapazono rib쏧
僅 Priart썞jusi transporto priemon썞 prava쏹iuoja j쏦s쏧 transporto priemon썢
僅 Priart썞jusi transporto priemon썞 neva쏹iuoja link j쏦s쏧 transporto priemon썞s
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s
greitis sul썞t썞ja
僅 Vairuotojas nuspaud쏹ia stabd쏹i쏧
pedal썀 pakankamai stipriai

Sustabdyti transporto priemon썢
ir sustabdyti stabd쏹i쏧 valdym썀

OCV051118L

A: Atsargiai va쏹iuokite
僅 Kai automobilis sustabdomas d썞l avarinio stabdymo, prietais쏧 skydelyje
pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.
J쏦s쏧 saugumui vairuotojas tur썞t쏧
nedelsdamas nuspausti stabd쏹i쏧
pedal썀 ir patikrinti aplink썀.
- Stabd쏹i쏧 valdymas pasibaigs, kai
transporto priemon썞 bus sustabdyta ma쏹daug 2 sekundes staigiai
stabdant.
- Stabdant avariniu b쏦du sistemos
vykdomas stabd쏹i쏧 valdymas automati쏃kai at쏃aukiamas, kai vairuotojas stipriai paspaud쏹ia stabd쏹io
pedal썀.

슢SP쉳JIMAS
Atsargumo priemon썞s, kuri쏧 reikia imtis
naudojant pagalbin썢 susid쏦rimo d썞l
skersinio eismo gale i쏃vengimo sistem썀:
僅 Saugumo sumetimais nuostatas keiskite saugiai pastat썢 automobil쎊.
僅 Jei rodomas kitos funkcijos 쎊sp썞jamasis prane쏃imas arba sugeneruojamas
garsinis 쎊sp썞jimas, skersinio eismo
gale saugos funkcijos 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas gali b쏦ti nerodomas, o
garsinis 쎊sp썞jimas gali b쏦ti nesugeneruotas.
僅 Jei aplinka yra triuk쏃minga, gali b쏦ti,
kad pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos
쎊sp썞jimo garso negird썞site.
僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema gali
nesuveikti, jei vairuotojas, nor썞damas
i쏃vengti susid쏦rimo, nuspaud쏹ia stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Veikiant skersinio eismo gale saugos
sistemai, automobilis gali staigiai
sustoti ir taip su쏹aloti keleivius bei
i쏃judinti nepritvirtintus daiktus. Visada
u쏹sisekite saugos dir쏹썀 ir pritvirtinkite
visus daiktus.
僅 Net jei sutrinka pagalbin썞s susid쏦rimo
d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistemos veikimas, automobilio
pagrindin썞 stabd쏹i쏧 funkcija veikia
taip, kaip visada.
僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema suveiks
ne visais atvejais ir negal썞s pad썞ti
i쏃vengti vis쏧 susid쏦rim쏧.
僅 Kai pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo funkicija suveikia, jos taikomi stabd쏹i쏧 valdymo
veiksmai automati쏃kai at쏃aukiami, kai
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vairuotojas labai stipriai paspaud쏹ia
akceleratoriaus pedal썀.
僅 Esant tam tikroms kelio arba eismo
s썀lygoms, pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l
skersinio eismo i쏃vengimo sistema
gali per v썞lai 쎊sp썞ti vairuotoj썀 arba
visai jo ne쎊sp썞ti.
僅 Vairuotojas privalo pats atsakingai
valdyti automobil쎊. Nepasitik썞kite vien
tik pagalbine susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema. I쏃laikykite saug쏧 stabdymo atstum썀 ir, jei
reikia, nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀,
kad suma쏹intum썞te va쏹iavimo greit쎊
arba sustabdytum썞te automobil쎊.
僅 Jokiu b쏦du pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l
skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos ty썊ia nebandykite su 쏹mon썞mis,
gyv쏦nais, daiktais ar pan. Tai gali
sukelti sunkius su쏹eidimus ar mirt쎊.

D쉳MESIO
Priklausomai nuo ESC (elektronin썞 stabilumo kontrol썞s sistema) b쏦senos, stabd쏹i쏧 valdymas gali neveikti tinkamai.
슢sp썞jimas bus tik tada, kai:
僅 슢sijungia ESC (elektronin썞 stabilumo
kontrol썞s sistema) 쎊sp썞jamoji lemput썞.
僅 ESC (elektronin썞 stabilumo kontrol썞s
sistema) atlieka kit썀 funkcij썀.

PASTABA
Jei pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema pradeda
valdyti stabd쏹ius, vairuotojas privalo tuoj
pat nuspausti stabd쏹i쏧 pedal썀 ir patikrinti automobil쎊 supan썊i썀 aplink썀.
僅 Stabd쏹i쏧 kontrol썞 baigsis, kai vairuotojas nuspausdamas stabd쏹i쏧 pedal썀
pakankamai stipriai.
僅 Perjungus pavar썀 쎊 R (atbulin썞s eigos)
pad썞t쎊, stabd쏹i쏧 valdymas veiks vien썀
6
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kart썀, kai art썞jama prie kair썞s ir de쏃in썞s transporto priemon썞s.

PASTABA
Vaizdai ar spalvos gali skirtis – tai priklauso nuo prietais쏧 skydelio specifikacij쏧 ar temos.

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos triktys ir apribojimai
Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos triktys

OCV051183L

A: Patikrinkite skersinio eismo gale
saugos sistem썀
Kai pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema tinkamai
neveikia, prietais쏧 skydelyje pasirodo
쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir u쏹sidega
pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ). Patikrinkite sistem썀 profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti
쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio
servise.

OCV051140L

A: Patikrinkite 쏃oninio veidrod썞lio
쎊sp썞jam썀j썀 lemput썢
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Kai i쏃orinio galinio vaizdo veidrod썞lio
쎊sp썞jamoji lemput썞 tinkamai neveikia,
prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis
prane쏃imas ir u쏹sidega pagrindin썞 쎊sp썞jamoji lemput썞 ( ). Patikrinkite sistem썀
profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo sistema
i쏃jungta

슢SP쉳JIMAS
僅 Net jei prietais쏧 skydelyje ir nepasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas ar neu쏹sidega 쎊sp썞jamoji lemput썞, pagalbin썞
susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale
i쏃vengimo sistema gali tinkamai
neveikti.
僅 Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema gali tinkamai neveikti tose zonose (pavyzd쏹iui, atviroje teritorijoje), kur 쎊jungus
automobil쎊 neaptinkama joki쏧 objekt쏧.

D쉳MESIO

OCV051184L

A: Skersinio eismo gale saugos sistema
i쏃jungta. Radiolokatorius u쏹blokuotas
Kai ant galinio buferio 쏃alia galinio kampinio radaro ar galinio jutiklio yra pa쏃alini쏧 med쏹iag쏧, pavyzd쏹iui, sniego ar
vandens, arba kai prikabinama priekaba
ar laikiklis, gali suma쏹썞ti aptikimo efektyvumas. Tokiu atveju pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale
i쏃vengimo sistemos veikimas gali b쏦ti
laikinai apribotas arba ji gali visai i쏃sijungti.
Taip nutikus, prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas. Ta썊iau tai
n썞ra pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistemos triktis.
Funkcija veiks normaliai, pa쏃alinus pa쏃alines med쏹iagas, priekaba ar pan. Objektyvas visuomet turi b쏦ti 쏃varus.
Jei pa쏃alinus kli쏦tis funkcija tinkamai
neveikia, j썀 reikia patikrinti profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.

Jei tvirtinate priekab썀, laikikl쎊 ar kt.,
pagalbin썢 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistem썀 i쏃junkite
arba, jei pagalbine susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo sistema ketinate naudotis, priekab썀, laikikl쎊 ar kt.
atjunkite.

Pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos apribojimai
Toliau nurodytais atvejais pagalbin썞
susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale
i쏃vengimo sistema gali netinkamai veikti
arba netik썞tai 쎊sijungti:
僅 I쏃vykimas i쏃 ten, kur apaug썢 med쏹iais
ar 쏹ole
僅 I쏃va쏹iavimas i쏃 ten, kur 쏃lapi keliai
僅 Art썞jan썊ios transporto priemon썞s
greitis yra greitas arba l썞tas
Stabd쏹i쏧 kontrol썞 gali neveikti, vairuotojui reikia atkreipti d썞mes쎊 쎊 쏃ias aplinkybes:
僅 Automobilis stipriai vibruoja va쏹iuodamas nelygiu keliu ar betonu u쏹taisytomis kelio vietomis
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僅 Va쏹iuoja slid쏹iu pavir쏃iumi d썞l sniego,
bal쏧, ledo ir pan.
僅 Sl썞gis padangose 쏹emas arba
padanga pa쏹eista
僅 Pakeistas stabdys
僅 Veikia i쏃manioji pagalbin썞 nuotolinio
statymo sistema (jeigu yra)

PASTABA
Daugiau duomen쏧 apie 쎊sp썞jim쏧 d썞l
galinio kampo apribojimus 쏹r. "Pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo sistemos (BCA) (jeigu yra)"
puslapyje 6-63.

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iavimas 쏃alia transporto priemon썞s ar konstrukcijos

OCV051245L

[A]: Statinys
Kai va쏹iuojama 쏃alia kitos transporto
priemon썞s ar konstrukcijos, pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio eismo
gale i쏃vengimo sistemos veikimas gali
b쏦ti ribotas. Tokiu atveju gali b쏦ti
neaptikta i쏃 aklosios zonos art썞janti
transporto priemon썞. Jei taip nutinka,
funkcija gali ne쎊sp썞ti vairuotojo ar
nevaldyti stabd쏹i쏧, kai tai b쏦tina.
Va쏹iuodami atbuline eiga visada steb썞kite aplink썀.

6
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僅 Kai automobilio stov썞jimo aplinka
sud썞tinga

OCV051246L

Pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistema gali
aptikti transporto priemones, kurios
statomos 쎊 쏃alia j쏦s쏧 automobilio
esan썊i썀 stov썞jimo viet썀 arba i쏃 jos
i쏃va쏹iuoja (pavyzd쏹iui: i쏃va쏹iuoja 쏃alia
j쏦s쏧 automobilio buvusi transporto
priemon썞, u쏹 j쏦s쏧 automobilio statoma arba i쏃va쏹iuoja transporto priemon썞, transporto priemon썞 priart썞ja
prie j쏦s쏧 automobilio pos쏦kyje ir kt.)
Tokiu atveju funkcija gali be reikalo
쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir kontroliuoti stabdym썀.
Va쏹iuodami atbuline eiga visada steb썞kite aplink썀.
僅 Kai automobilis pastatytas 쎊stri쏹ai

OCV051247L

[A]: Automobilis
Kai va쏹iuojama atbuline eiga 쎊stri쏹a
trajektorija, pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l
skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos veikimas gali b쏦ti ribotas. Tokiu
atveju gali b쏦ti neaptikta i쏃 aklosios
zonos art썞janti transporto priemon썞.
Jei taip nutinka, funkcija gali ne쎊sp썞ti
vairuotojo ar nevaldyti stabd쏹i쏧, kai
tai b쏦tina.
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Va쏹iuodami atbuline eiga visada steb썞kite aplink썀.
僅 Kai automobilis yra ant 쏃laito ar 쏃alia
jo

僅 Kai automobilis pastatytas galu

OCV051081L

OCV051079L

Kai va쏹iuojama 쎊kalne ar nuokalne
arba 쏃alia jos, pagalbin썞s susid쏦rimo
d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistemos veikimas gali b쏦ti ribotas.
Tokiu atveju gali b쏦ti neaptikta i쏃
aklosios zonos art썞janti transporto
priemon썞. Jei taip nutinka, funkcija
gali ne쎊sp썞ti vairuotojo ar nevaldyti
stabd쏹i쏧, kai tai b쏦tina.
Va쏹iuodami atbuline eiga visada steb썞kite aplink썀.
僅 Statant automobil쎊 vietoje, kurioje yra
statinys

OCV051080L

[A]: Konstrukcija, [B]: Siena
Statant automobil쎊 galu 쎊 stov썞jimo
viet썀, kurios gale ar 쏃one yra siena ar
konstrukcija, pagalbin썞 susid쏦rimo
d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistema gali aptikti prie쏃ais jus va쏹iuojan썊ias transporto priemones. Tokiu
atveju funkcija gali be reikalo 쎊sp썞ti
vairuotoj썀 ir kontroliuoti stabdym썀.
Va쏹iuodami atbuline eiga visada steb썞kite aplink썀.

Statant automobil쎊 쎊 stov썞jimo viet썀
galu, pagalbin썞 susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo sistema gali
aptikti u쏹 j쏦s쏧 va쏹iuojan썊ias transporto priemones. Tokiu atveju funkcija
gali be reikalo 쎊sp썞ti vairuotoj썀 ir kontroliuoti stabdym썀.
Va쏹iuodami atbuline eiga visada steb썞kite aplink썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vilkdami priekab썀 ar kit썀 transporto
priemon썢, pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l
skersinio eismo gale i쏃vengimo sistemos nenaudokite. Funkcija gali destabilizuoti automobil쎊.
僅 Veikiant stiprioms elektromagnetin썞ms bangoms, pagalbin썞 susid쏦rimo
d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistema gali staiga nustoti veikusi.
僅 Gali b쏦ti, kad pagalbin썞 susid쏦rimo
d썞l skersinio eismo gale i쏃vengimo
sistema neveiks, jei nuo automobilio
쎊jungimo nepra썞jo 15 sekund쏹i쏧 arba
jei inicijuojami galiniai kampiniai radarai.
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슢sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sistemos (PDW)

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
galu sistemos (PDW) (jeigu
yra)

tojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
galu sistemos 쎊sp썞jimo garso intensyvumo re쏹im썀 – High (auk쏃tas), Medium
(vidutinis), Low (tylus) arba Off
(i쏃jungta).

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant automobil쎊
galu funkcija 쎊sp썞ja vairuotoj썀, kai automobiliui judant atbuline eiga tam tikru
atstumu aptinkamas asmuo, gyv쏦nas ar
objektas.

Aptikimo jutiklis
Galiniai ultragarsiniai jutikliai

OCV041047L

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
galu sistemos nuostatos
슢sp썞jimo intensyvumas

OCV041562L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane
pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuo6
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PASTABA
僅 Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.
僅 Ta썊iau, net ir pasirinkus re쏹im썀 Off
(i쏃jungta), 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sistemos 쎊sp썞jimo garsas
nei쏃sijungs ir skamb썞s kaip Low
(tylus) garsas.

Parkavimo atstumo 쎊sp썞jimas
Automatinis 쎊jungimas
Galite nustatyti, kad 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant funkcija 쎊sijungt쏧 va쏹iuojant ma쏹u grei썊iu. Nor썞dami naudotis
쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant sistemos
automatinio 쎊jungimo funkcija, esant
쎊jungtam automobiliui, informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → 'Driver
Assistance' → Parking safety → Parking Distance Warning Auto On
(Nuostatos → Automobilis → Pagalba
vairuotojui → Statymo sauga → 슢sp썞jimo
apie atstum썀 statant sistemos automatinis 쎊jungimas).

PASTABA
Pasirinkus funkcij썀 씮Parking Distance
Warning Auto On“ (쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant sistemos automatinis 쎊jungimas), u쏹sidega statymo saugos ( )
mygtuko indikatoriaus lemput썞.

Automobilio vairavimas

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sistemos (PDW)

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
galu sistemos naudojimas

Atstumas iki kli쏦ties

Parkavimo sensori쏧 쎊jungimo/
i쏃jungimo mygtukas (jeigu yra)

30~60 cm (12~24
coli쏧)

Pypsi da쏹niau

iki 30 cm (12 col.)

Pypsi nepertraukiamai.

OCV041048L

Paspaudus statymo saugos ( ) mygtuk썀, 쎊jungiama arba i쏃jungiama 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sistema.
僅 I쏃jungus 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
galu sistem썀 (ne쏃vie썊ia mygtuko indikatoriaus lemput썞), ji automati쏃kai
쎊jungiama nusta썊ius R (atbulin썞s
eigos) pavar썀.
僅 슢jungus R (atbulin썞s eigos) pavar썀, d썞l
j쏦s쏧 saugumo 쎊sp썞jimo apie atstum썀
statant galu sistema nei쏃sijungia net
paspaudus statymo saugos ( ) mygtuk썀.

슢sp썞jimo apie statymo galu atstum썀 sistema
슢sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sistema veikia toliau nurodytomis s썀lygomis:
僅 슢jungiama R (atbulin썞s eigos) pavara.
僅 Automobilis va쏹iuoja ma쏹esniu nei 10
km/h (6 mph) grei썊iu.

Funkcijos indikatoriai ir 쎊sp썞jimai
Atstumas iki kli쏦ties

60 ~120 cm (24~48
coli쏧)

슢sp썞jamoji lemput썞
va쏹iuojant atbuline
eiga

Garsinis signalas

Pertraukiamas pyps썞jimas

슢sp썞jamoji lemput썞
va쏹iuojant atbuline
eiga

Garsinis signalas

僅 Kai kuris nors ultragarsinis jutiklis
savo veikimo diapazone aptinka
asmen쎊 , gyv쏦n썀 ar objekt썀, prietais쏧
skydelyje arba informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane u쏹sidega atitinkamas indikatorius. Taip pat
pasigirs garsinis 쎊sp썞jimas.
僅 Kai tuo pa썊iu metu aptinkama daugiau nei du objektai, apie artimesn쎊
bus 쎊sp썞jama garsiniu 쎊sp썞jimu.
僅 Kai kli쏦tys yra ne prie쏃ais jutikl쎊, atstumas iki objekto gali b쏦ti nustatomas
nevienodai.
僅 Indikatoriaus forma iliustracijoje gali
skirtis nuo tikrosios transporto priemon썞s.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
galu sistemos triktys ir su ja susijusios atsargumo priemon썞s
슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
galu sistemos triktys
슢jungus automobil쎊 ir nusta썊ius R (atbulin썞s eigos) pavar썀, pasigirs vienas pyptel썞jimas, rei쏃kiantis, kad 쎊sp썞jimo apie
atstum썀 statant galu sistema tinkamai
veikia.
Ta썊iau, jei 쎊vyksta vienas ar daugiau i쏃
쏃i쏧 atvej쏧, pirmiausia patikrinkite, ar
nepa쏹eistas ultragarso jutiklis, ar neu쏹blokuotas svetima med쏹iaga. Jei sistema
vis tiek tinkamai neveikia, 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.
6
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Automobilio vairavimas

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sistemos (PDW)

僅 Negird썞ti garsinio 쎊sp썞jamojo signalo.
僅 Pertraukiamas pyps썞jimas.
僅 Prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.

- Ant jutiklio pavir쏃iaus teka vanduo
- Paveikti kitos transporto priemon썞s jutikli쏧
- Jutikl쎊 dengia sniegas.
- Va쏹iavimas nelygiu keliu, 쏹vyrkeliu
ar kr쏦mynais
- Objektai, generuojantys ultragarso
bangas, yra 쏃alia jutiklio
- Valstybinio numerio 쏹enklas neoriginalioje vietoje
- Buvo pakeistas transporto priemon썞s buferio auk쏃tis arba ultragarso
jutiklio instaliacija
- 슢rangos ar pried쏧 pritvirtinimas
aplink ultragarso jutiklius
僅 싩ie objektai gali b쏦ti neaptikti:
- Plonos ar smulkios kli쏦tys, tokios
kaip lynas, grandin썞 ar ma쏹i kuoliukai.
- Kli쏦tys, kurios gali sugerti jutiklio
skleid쏹iamas bangas, tokios kaip
audiniai, kor썞ta med쏹iaga ar sniegas.
- Neaptinkamos 쏹emesn썞s nei 100
cm (40 coli쏧) ir siauresn썞s nei 14
cm (6 coli쏧) skersmens objektai.
- P썞stieji, gyv쏦nai ar objektai, esantys labai arti ultragarso jutikli쏧

OCV051191L

A: Ultragarsinio jutiklio klaida arba
jutiklis u쏹dengtas

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
galu sistemos apribojimai
僅 슢sp썞jimo apie statymo priekiu / galu
atstum썀 sistema gali normaliai
neveikti, jeigu:
- Jutiklis yra ap쏃armoj썢s (nutirpus
쏃erk쏃nui, 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sistema veikia 쎊prastu
b쏦du)
- Jutiklis padengtas pa쏃alin썞mis
med쏹iagomis, tokiomis kaip sniegas ar vanduo (쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sistema v썞l
prad썞s tinkamai veikti pa쏃alinus
쏃ias med쏹iagas.)
- Labai 쏹ema arba auk쏃ta aplinkos
temperat쏦ra
- Jutiklis arba jutiklio agregatas yra
i쏃montuojamas
- Jutiklio pavir쏃ius yra stipriai prispaustas arba paveiktas kieto
objekto
- Jutiklio pavir쏃ius subrai쏹ytas a쏃triu
daiktu
- Jutikliai arba aplink juos tiesiogiai
pur쏃kiama auk쏃to sl썞gio plovikliu
僅 슢sp썞jimas apie atbulin썞s eigos parkavim썀 gali neveikti, jei:
- Stipriai lyja ar pur쏃kia vanduo
6
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슢SP쉳JIMAS
僅 슢sp썞jimas apie statymo galu atstum썀
yra papildoma sistema. 슢sp썞jimo apie
atstum썀 statant galu sistemos veikimui gali tur썞ti 쎊takos keli veiksniai
(tarp j쏧 ir aplinkos s썀lygos). Prie쏃 parkuojantis vairuotojas privalo visada
patikrinti galin쎊 vaizd썀
僅 J쏦s쏧 automobilio garantija neapima
nelaiming쏧 atsitikim쏧 ar 쏹alos, patirtos d썞l 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
galu sistemos veikimo sutrikim쏧.

Automobilio vairavimas

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu / galu sistemos (PDW)

僅 Va쏹iuodami 쏃alia daikt쏧, p썞s썊i쏧j쏧 ir
ypa썊 vaik쏧, b쏦kite itin atid쏦s. Kai kuri쏧
kli쏦썊i쏧 ultragarsiniai jutikliai gali neaptikti d썞l atstumo, j쏧 dyd쏹io ar med쏹iagos, ir visa tai gali suma쏹inti jutiklio
veikimo efektyvum썀.
僅 슢sp썞jimo apie parkavimo atstum썀 indikatorius gali neb쏦ti nuoseklus, atsi쏹velgiant 쎊 transporto priemon썞s greit쎊
ar kli쏦ties form썀.
僅 Kai 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistem썀 reikia taisyti,
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistemos (PDW)
(jeigu yra)
슢sp썞jimo apie atstum썀 statant automobil쎊
priekiu / galu funkcija 쎊sp썞ja vairuotoj썀,
kai automobiliui judant 쎊 priek쎊 ar atbuline eiga tam tikru atstumu nuo ultragarsini쏧 jutikli쏧 aptinkamas asmuo,
gyv쏦nas ar objektas.

Aptikimo jutiklis
Priekiniai ultragarsiniai jutikliai

OCV041049L

Galiniai ultragarsiniai jutikliai

6
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Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistemos nuostatos
슢sp썞jimo intensyvumas

OCV041562L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
6
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Automobilio vairavimas

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu / galu sistemos (PDW)

2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane
pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistemos 쎊sp썞jimo garso
intensyvumo re쏹im썀 – 씮High (auk쏃tas),
Medium (vidutinis), Low (tylus) arba Off
(i쏃jungta).

PASTABA
Pasirinkus funkcij썀 씮Parking Distance
Warning Auto On“ (쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant sistemos automatinis 쎊jungimas), u쏹sidega statymo saugos ( )
mygtuko indikatoriaus lemput썞.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistemos naudojimas
Parkavimo sensori쏧 쎊jungimo/
i쏃jungimo mygtukas

PASTABA
僅 Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.
僅 Ta썊iau, net ir pasirinkus re쏹im썀 Off
(i쏃jungta), 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu / galu sistemos 쎊sp썞jimo
garsas nei쏃sijungs ir skamb썞s kaip
Low (tylus) garsas.

Parkavimo atstumo 쎊sp썞jimas
Automatinis 쎊jungimas
Galite nustatyti, kad 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant funkcija 쎊sijungt쏧 va쏹iuojant ma쏹u grei썊iu. Nor썞dami naudotis
쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant sistemos
automatinio 쎊jungimo funkcija, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite Settings → Vehicle → Driver
assistance → Parking safety → Parking Distance Warning Auto On
(Nuostatos → Automobilis → Pagalba
vairuotojui → Statymo sauga → 슢sp썞jimo
apie atstum썀 statant sistemos automatinis 쎊jungimas).

6
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Paspaudus statymo saugos ( ) mygtuk썀, 쎊jungiama arba i쏃jungiama 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu / galu
sistema.
僅 I쏃jungus 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistem썀 (u쏹sidega mygtuko indikatoriaus lemput썞), ji automati쏃kai 쎊jungiama nusta썊ius pavar썀 쎊
R (atbulin썞s eigos) pad썞t쎊.
僅 슢jungus R (atbulin썞s eigos) pavar썀, d썞l
j쏦s쏧 saugumo 쎊sp썞jimo apie atstum썀
statant priekiu / galu sistema nei쏃sijungia net paspaudus statymo saugos
( ) mygtuk썀.

Persp썞jimai apie atstumus parkuojant priekiu
Persp썞jimas apie parkavimo priekiu atstum썀 veiks, kai bus 쎊vykdyta viena i쏃
s썀lyg쏧.
僅 Pavara perjungiama i쏃 R (atbulin썞s
eigos) 쎊 D (va쏹iavimo)

Automobilio vairavimas

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu / galu sistemos (PDW)

僅 Pavara yra D pad썞tyje (va쏹iuojama), o
statymo saugos mygtuko ( ) kontrolin썞 lemput썞 dega
僅 Nuostat쏧 meniu pasirenkama funkcija
Parking Distance Warning Auto On
(쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant sistemos automatinis 쎊jungimas) ir 쎊jungiama D (va쏹iavimo) pavara
僅 Funkcija 쎊sp썞ja vairuotoj썀 informacijos
ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkus Settings → Vehicle → 'Driver
Assistance' → Parking safety → Parking Distance Warning Auto On
(Nuostatos → Automobilis → Pagalba
vairuotojui → Statymo sauga → 슢sp썞jimo apie atstum썀 statant sistemos
automatinis 쎊jungimas) ir 쎊jungus D
(va쏹iavimo) pavar썀
僅 Kai automobilio greitis yra ma쏹esnis
nei 10 km/h (6 mph).

PASTABA
僅 Automobiliui va쏹iuojant 쎊 priek쎊 didesniu nei 10 km/h (6 mph) grei썊iu, 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu
sistema neveikia net ir tada, kai ji yra
쎊jungta (dega statymo saugos mygtuko indikatorius). Kai automobilis 쎊
priek쎊 va쏹iuoja ma쏹esniu nei 10 km/h
(6 mph) grei썊iu, 쎊sp썞jimo apie atstum썀
statant priekiu sistema v썞l pradeda
veikti.
僅 Kai automobilis 쎊 priek쎊 va쏹iuoja didesniu nei 30 km/h (18 mph) grei썊iu,
쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu
sistema i쏃sijungia (statymo saugos
indikatorius u쏹g썢sta). Jums v썞l prad썞jus va쏹iuoti ma쏹esniu nei 10 km/h (6
mph) grei썊iu, 쎊sp썞jimo apie atstum썀
statant priekiu sistema automati쏃kai
ne쎊sijungia.

Funkcijos indikatoriai ir 쎊sp썞jimai
Atstumas iki kli쏦ties

슢sp썞jamasis indikatorius va쏹iuojant
atbuline eiga

Garsinis signalas

60–100 cm (24~40
coli쏧)

Pertraukiamas pyps썞jimas

30~60 cm (12~24
coli쏧)

Pypsi da쏹niau

iki 30 cm (12 col.)

Pypsi nepertraukiamai.

僅 Kai kuris nors ultragarsinis jutiklis
savo veikimo diapazone aptinka
asmen쎊, gyv쏦n썀 ar objekt썀, prietais쏧
skydelyje arba informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane u쏹sidega atitinkamas indikatorius. Taip pat
pasigirs garsinis 쎊sp썞jimas.
僅 Kai tuo pa썊iu metu aptinkama daugiau nei du objektai, apie artimesn쎊
bus 쎊sp썞jama garsiniu 쎊sp썞jimu.
僅 Kai kli쏦tys yra ne prie쏃ais jutikl쎊, atstumas iki objekto gali b쏦ti nustatomas
nevienodai.
僅 Indikatoriaus forma iliustracijoje gali
skirtis nuo tikrosios transporto priemon썞s.

슢sp썞jimo apie statymo galu atstum썀 sistema
슢sp썞jimo apie atstum썀 statant galu sistema veikai esant vienai i쏃 toliau nurodyt쏧 s썀lyg쏧.
僅 슢jungiama R (atbulin썞s eigos) pavara.
僅 Automobilis atbuline eiga va쏹iuoja
ma쏹esniu nei 10 km/h (6 mph) grei썊iu.

PASTABA
Kai automobilis atbuline eiga juda
ma쏹esniu nei 10 km/h (6 mph) grei썊iu,
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Automobilio vairavimas

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu / galu sistemos (PDW)

priekiniai ir galiniai ultragarsiniai jutikliai
aptinka objektus. Ta썊iau priekiniai ultragarsiniai jutikliai gali aptikti asmen쎊,
gyv쏦n썀 ar objekt썀, esant쎊 ne toliau kaip
60 cm (24 coli쏧) atstumu nuo j쏧.

Funkcijos indikatoriai ir 쎊sp썞jimai
Atstumas iki kli쏦ties

슢sp썞jamoji lemput썞
va쏹iuojant atbuline
eiga

Garsinis signalas

60 ~120 cm (24~48
coli쏧)

Pertraukiamas pyps썞jimas

30~60 cm (12~24
coli쏧)

Pypsi da쏹niau

iki 30 cm (12 col.)

Pypsi nepertraukiamai.

僅 Kai kuris nors ultragarsinis jutiklis
savo veikimo diapazone aptinka
asmen쎊, gyv쏦n썀 ar objekt썀, prietais쏧
skydelyje arba informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane u쏹sidega atitinkamas indikatorius. Taip pat
pasigirs garsinis 쎊sp썞jimas.
僅 Kai tuo pa썊iu metu aptinkama daugiau nei du objektai, apie artimesn쎊
bus 쎊sp썞jama garsiniu 쎊sp썞jimu.
僅 Kai kli쏦tys yra ne prie쏃ais jutikl쎊, atstumas iki objekto gali b쏦ti nustatomas
nevienodai.
僅 Indikatoriaus forma iliustracijoje gali
skirtis nuo tikrosios transporto priemon썞s.

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistemos trikd쏹iai ir

6
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su ja susijusios atsargumo priemon썞s
슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistemos triktys
슢jungus automobil쎊 ir R (atbulin썞s eigos)
pavar썀, pasigirsta vienas pyptel썞jimas,
rei쏃kiantis, kad 쎊sp썞jimo apie atstum썀
statant priekiu / galu sistema tinkamai
veikia.
Ta썊iau, jei 쎊vyksta vienas ar daugiau i쏃
쏃i쏧 atvej쏧, pirmiausia patikrinkite, ar
nepa쏹eistas ultragarso jutiklis, ar neu쏹blokuotas svetima med쏹iaga. Jei sistema
vis tiek tinkamai neveikia, 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Negird썞ti garsinio 쎊sp썞jamojo signalo.
僅 Pertraukiamas pyps썞jimas.
僅 Prietais쏧 skydelyje pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas.

OCV051193L

A: Ultragarsinio jutiklio klaida arba
jutiklis u쏹dengtas

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistemos apribojimai
僅 슢sp썞jimo apie parkavimo priekiu / galu
atstum썀 sistema gali normaliai
neveikti, jeigu:
- Jutiklis yra ap쏃armoj썢s (nutirpus
쏃erk쏃nui, 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu / galu sistema veikia
쎊prastu b쏦du)
- Jutiklis padengtas pa쏃alin썞mis
med쏹iagomis, tokiomis kaip snie-

Automobilio vairavimas

슢sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu / galu sistemos (PDW)

gas ar vanduo (쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu / galu sistema
v썞l prad썞s tinkamai veikti pa쏃alinus
쏃ias med쏹iagas.)
- Labai 쏹ema arba auk쏃ta aplinkos
temperat쏦ra
- Jutiklis arba jutiklio agregatas yra
i쏃montuojamas
- Jutiklio pavir쏃ius yra stipriai prispaustas arba paveiktas kieto
objekto
- Jutiklio pavir쏃ius subrai쏹ytas a쏃triu
daiktu
- Jutikliai arba aplink juos tiesiogiai
pur쏃kiama auk쏃to sl썞gio plovikliu
僅 슢sp썞jimas apie priekin썞s/ atbulin썞s
eigos parkavim썀 gali neveikti, jei:
- Stipriai lyja ar pur쏃kia vanduo
- Ant jutiklio pavir쏃iaus teka vanduo
- Paveikti kitos transporto priemon썞s jutikli쏧
- Jutikl쎊 dengia sniegas.
- Va쏹iavimas nelygiu keliu, 쏹vyrkeliu
ar kr쏦mynais
- Objektai, generuojantys ultragarso
bangas, yra 쏃alia jutiklio
- Valstybinio numerio 쏹enklas neoriginalioje vietoje
- Buvo pakeistas transporto priemon썞s buferio auk쏃tis arba ultragarso
jutiklio instaliacija
- 슢rangos ar pried쏧 pritvirtinimas
aplink ultragarso jutiklius
僅 싩ie objektai gali b쏦ti neaptikti:
- Plonos ar smulkios kli쏦tys, tokios
kaip lynas, grandin썞 ar ma쏹i kuoliukai.
- Kli쏦tys, kurios gali sugerti jutiklio
skleid쏹iamas bangas, tokios kaip
audiniai, kor썞ta med쏹iaga ar sniegas.

- Neaptinkamos 쏹emesn썞s nei 100
cm (40 coli쏧) ir siauresn썞s nei 14
cm (6 coli쏧) skersmens objektai.
- P썞stieji, gyv쏦nai ar objektai, esantys labai arti ultragarso jutikli쏧

슢SP쉳JIMAS
僅 슢sp썞jimo apie statymo priekiu / galu
atstum썀 sistema yra papildoma funkcija. 슢sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistemos veikimui gali
tur썞ti 쎊takos keli veiksniai (tarp j쏧 ir
aplinkos s썀lygos). Vairuotojas prie쏃
parkuojantis privalo visada patikrinti
priekin쎊 ir galin쎊 vaizdus.
僅 J쏦s쏧 automobilio garantija neapima
nelaiming쏧 atsitikim쏧 ar 쏹alos, patirtos d썞l 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistemos veikimo sutrikim쏧.
僅 Va쏹iuodami 쏃alia daikt쏧, p썞s썊i쏧j쏧 ir
ypa썊 vaik쏧, b쏦kite itin atid쏦s. Kai kuri쏧
kli쏦썊i쏧 ultragarsiniai jutikliai gali neaptikti d썞l atstumo, j쏧 dyd쏹io ar med쏹iagos, ir visa tai gali suma쏹inti jutiklio
veikimo efektyvum썀.
僅 슢sp썞jimo apie parkavimo atstum썀 indikatorius gali neb쏦ti nuoseklus, atsi쏹velgiant 쎊 transporto priemon썞s greit쎊
ar kli쏦ties form썀.
僅 Kai 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistem썀 reikia taisyti,
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
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Pagalbin썞s susid쏦rimo statant
automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistemos (PCA) (jeigu
yra)
Pagalbin썞 susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistema
쎊sp썞ja vairuotoj썀 arba padeda stabdyti
automobil쎊, kad suma쏹썞t쏧 susid쏦rimo su
p썞s썊iuoju ar objektu susid쏦rimo tikimyb썞 va쏹iuojant atbuline eiga.

Aptikimo jutiklis
Galinio vaizdo kamera

OCV041044L

Galiniai ultragarsiniai jutikliai

OCV041047L

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

Pagalbin썞s susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga
i쏃vengimo sistemos (PCA)

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 Statymo sauga
2 씮Active rear assist“ (aktyvioji
pagalba gale)
3 Tik galinis 쎊sp썞jimas
4 I쏃jungta
슢jung썢 automobil쎊, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Settings → Vehicle → Driver
assistance → Parking safety (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui
→ Va쏹iavimo eismo juosta sauga) ir
nustatykite norimas naudoti funkcijas.
僅 Active rear assist (aktyvioji pagalba
gale): pagalbin썞 susid쏦rimo statant
automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo
sistema 쎊sp썞ja vairuotoj썀 ir padeda
stabdyti automobil쎊, kai i쏃kyla susid쏦rimo su p썞s썊iuoju ar objektu pavojus.
僅 Rear Warning Only (tik 쎊sp썞jimas
gale): pagalbin썞 susid쏦rimo statant
automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo
sistema 쎊sp썞ja vairuotoj썀 i쏃kilus susid쏦rimo su p썞s썊iuoju ar objektu pavojus. Pagalbinis stabdymas nebus
taikomas.
僅 Off (i쏃jungta): pagalbin썞 susid쏦rimo
statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistema bus i쏃jungta.

슢jungimas ir i쏃jungimas

Pagalbin썞s susid쏦rimo statant
automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistemos nustatymai
Statymo sauga
OCV041048L

Nor썞dami 쎊jungti ar i쏃jungti funkcij썀
씮Active rear assist“ (aktyvioji pagalba
gale) arba 씮Rear Warning Only“ (tik 쎊sp썞jimas gale), paspauskite ir ilgiau nei 2
OCV041586L
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sekundes palaikykite nuspaud썢 statymo
saugos ( ) mygtuk썀.

Pagalbin썞s susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga
i쏃vengimo sistemos (PCA)

슢sp썞jimo intensyvumas

슢sp썞jimo laiko nuostatos

OCV041562L

OCV041587L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo laiko nuostatos
2 Normalus
3 씮Late“ (v썞liau)
Nor썞dami pakeisti pradin쎊 pagalbin썞s
susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline
eiga i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jimo 쎊jungimo laik썀, esant 쎊jungtam automobiliui,
informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane
pasirinkite Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning timing (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui
→ 슢sp썞jimo laikas).
僅 Normal (normalus): naudojama 쎊prastomis va쏹iavimo s썀lygomis. Jei funkcija reaguoja per daug jautriai,
쎊sp썞jimo laiko parinkt쎊 perjunkite 쎊
Late (v썞liau).
僅 Late (v썞liau): 쎊sp썞jimas 쎊jungiamas
v썞liau.

PASTABA
Pakeitus 쎊sp썞jimo laik썀, gali pasikeisti
kit쏧 pagalbini쏧 vairavimo sistem쏧 쎊sp썞jimo laikas.

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti pagalbin썞s susid쏦rimo statant
automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistemos 쎊sp썞jimo garso intensyvumo re쏹im썀
– High (auk쏃tas), Medium (vidutinis),
Low (tylus) arba Off (i쏃jungta).

PASTABA
僅 Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.
僅 Ta썊iau, net pasirinkus nuostat썀 Off
(i쏃jungta), 쎊sp썞jimo garsas nei쏃sijungs
ir skamb썞s kaip Low (tylus).

Pagalbin썞s susid쏦rimo statant
automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistemos naudojimas
Veikimo s썀lygos
Nuostat쏧 meniu pasirinkus Active
assistance (aktyvioji pagalba) arba
Warning only (tik 쎊sp썞jimas), pagalbin썞
susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline
6
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eiga i쏃vengimo sistema 쎊sijungs toliau
nurodytomis s썀lygomis:
僅 Baga쏹in썞s dangtis u쏹darytas
僅 Pavara perjungta 쎊 R (atbulin썞 eiga)
僅 Kai automobilio greitis yra ma쏹esnis
nei 10 km/h (6 mph).
僅 Pagalbin썞s susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistemos komponentai, tokie kaip galinio
vaizdo kamera ir galiniai ultragarso
jutikliai, veikia normaliomis s썀lygomis
Kai 쎊sijungia pagalbin썞 susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo
sistema, prietais쏧 skydelyje u쏹 automobilio vaizdo pasirodo linija.

Pagalbin썞s susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga
i쏃vengimo sistemos (PCA)

(stov썞jimo), N (neutrali썀) arba D (va쏹iavimo) pavar썀.
Kai pagalbin썞 susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistema
nustato gresiant쎊 susid쏦rimo su p썞s썊iuoju ar objektu pavoj쏧, ji padeda vairuotojui stabdyti automobil쎊. Vairuotojui
reikia atkreipti d썞mes쎊, nes pagalbin썞s
stabdymo sistemos veikimas pasibaigs
po 5 minu썊i쏧. Stabd쏹i쏧 valdymo procesas baigiamas, kai:
僅 Pavara perjungta 쎊 P (stov썞jimo) arba
D (va쏹iavimo).
僅 Vairuotojas pakankamai stipriai
nuspaud쏹ia stabd쏹i쏧 pedal썀.

PASTABA
Kai pagalbin썞s stabdymo sistemos veikimas trunka apie 5 minutes, vienu metu
쎊jungiamas elektroninis stov썞jimo stabdys EPB.
OCV051185L

PASTABA
Atbulin썞s eigos parkavimo susid쏦rimo
i쏃vengimo pagalbin썞 priemon썞 veikia tik
kai pavara yra perjungta 쎊 R (atbulin썞s
eigos) pad썞t쎊. Nor썞dami v썞l 쎊jungti atbulin썞s eigos parkavimo pagalbinink썀 nuo
susid쏦rimo, perjunkite pavar썀 i쏃 kitos
pavaros 쎊 R (atbulin썢).

씮Active rear assist“ (aktyvioji
pagalba gale)
Kai pagalbin썞 susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistema
nustato gresiant쎊 susid쏦rimo su p썞s썊iuoju ar objektu pavoj쏧, ji 쎊sp썞ja apie tai
vairuotoj썀 garso signalu ir prane쏃imu
skydelyje. Kai veikia galinio vaizdo monitorius, informaciniame ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirodys 쎊sp썞jimas.
슢sp썞jimas i쏃sijungs vairuotojui 쎊jungus 쎊 P
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Tik galinis 쎊sp썞jimas
Kai pagalbin썞 susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistema
nustato gresiant쎊 susid쏦rimo su p썞s썊iuoju ar objektu pavoj쏧, ji 쎊sp썞ja apie tai
vairuotoj썀 garso signalu ir prane쏃imu
skydelyje. Kai veikia galinio vaizdo monitorius, informaciniame ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirodys 쎊sp썞jimas.
Pagalbinis stabdymas nebus taikomas.
슢sp썞jimas i쏃sijungs, kai pavara bus perjungta 쎊 P (stov썞jimo), N (neutrali썀) arba
D (va쏹iavimo).

Pagalbin썞s susid쏦rimo statant
automobil쎊 atbuline eiga i쏃ven-
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gimo sistemos triktys ir apribojimai
Pagalbin썞s susid쏦rimo statant
automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistemos trikd쏹iai

Pagalbin썞s susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga
i쏃vengimo sistemos (PCA)

mon썞 gali neveikti normaliai. Kameros
objektyvas visuomet turi b쏦ti 쏃varus.
Galiniai ultragarsiniai jutikliai

OCV041047L

OCV051186L

A: Patikrinkite statymo saugos sistem썀
Kai pagalbin썞 susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistema
ar kitos susijusios funkcijos tinkamai
neveikia, prietais쏧 skydelyje pasirodo
쎊sp썞jamasis prane쏃imas ir pagalbin썞
susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline
eiga i쏃vengimo sistema automati쏃kai
i쏃sijungia.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

U쏹pakaliniai ultragarsiniai jutikliai yra
galinio buferio viduje, kad aptikt쏧 daiktus galin썞je srityje. Jei jutikliai yra
u쏹dengti pa쏃alin썞mis med쏹iagomis,
tokiomis kaip sniegas ar lietus, tai gali
neigiamai paveikti jutiklio darb썀, o atbulinio parkavimo susid쏦rimo i쏃vengimo
pagalbin썞 priemon썞 gali neveikti normaliai. Visada nuvalykite galin쎊 bufer쎊.
슢sp썞jamasis prane쏃imas pasirodys esant
tokioms situacijoms:
Galinio vaizdo kamera

6

Pagalbin썞 atbulinio pastatymo
susid쏦rimo i쏃vengimo sistema
i쏃jungta
Galinio vaizdo kamera

OCV051187L

A: Kameros klaida arba kamera
u쏹dengta
Galiniai ultragarsiniai jutikliai

OCV041044L

Galinio vaizdo kamera naudojama kaip
aptikimo jutiklis p썞stiesiems aptikti. Jei
kameros objektyvas yra u쏹dengtas
pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, tokiomis kaip
sniegas ar lietus, tai gali neigiamai
paveikti kameros veikim썀, o atbulinio
parkavimo susid쏦rimo i쏃vengimo prie-

OCV051188L

A: Ultragarsinio jutiklio klaida arba
jutiklis u쏹dengtas

6
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僅 Galinio vaizdo kamera arba galiniai
ultragarsiniai jutikliai padengti pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, pavyzd쏹iui,
sniegu, vandeniu ar pan.
僅 Yra prastas oras, kai gausiai sninga ar
lyja ir pan.
Tokiu atveju pagalbin썞 susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo
sistema gali i쏃sijungti arba netinkamai
veikti. Patikrinkite, ar galinio vaizdo
kamera ir galiniai ultragarso jutikliai yra
쏃var쏦s.

Pagalbin썞s atbulinio pastatymo
susid쏦rimo i쏃vengimo sistemos
apribojimai
Atbulinio parkavimo susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 priemon썞 negali pad썞ti
stabdyti ar 쎊sp썞ti vairuotoj썀, net jeigu yra
p썞stieji ar daiktai, esant 쏃ioms aplinkyb썞ms:
僅 슢diegta negamyklin썞 쎊ranga ar priedai
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 nestabili d썞l
avarijos ar kit쏧 prie쏹as썊i쏧
僅 Buvo pakeistas buferio auk쏃tis arba
ultragarso jutiklio instaliacija
僅 Apgadinta galinio vaizdo kamera arba
galinis ultragarso jutiklis (-iai)
僅 Galinio vaizdo kamera arba galinis
ultragarso jutiklis (-ai) padengti pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, tokiomis kaip
sniegas, purvas ir kt.
僅 Galinio vaizdo kamer썀 u쏹stoja 쏃viesos
쏃altinis arba at쏃iaur쏦s orai, tokie kaip
smarkus lietus, r쏦kas, sniegas ir kt.
僅 Aplinka labai 쏃viesi arba labai tamsi
僅 Lauko temperat쏦ra yra labai auk쏃ta
arba labai 쏹ema
僅 V썞jas yra stiprus (vir쏃 20 km/h (12
mph)) arba pu썊ia statmenai galiniam
buferiui
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僅 Objektai, sukeliantys didel쎊 triuk쏃m썀,
pavyzd쏹iui, automobilio ragai, gars쏦s
motocikl쏧 varikliai ar sunkve쏹imio oro
stabd쏹iai, yra 쏃alia j쏦s쏧 transporto
priemon썞s
僅 Pana쏃aus da쏹nio ultragarsinis jutiklis
yra 쏃alia j쏦s쏧 automobilio
僅 Toliau nurodytomis s썀lygomis p썞stieji
yra sunkiai atpa쏹쎊stami:
- Tarp transporto priemon썞s ir p썞s썊iojo yra auk쏃썊io skirtumas
- P썞s썊iojo vaizdas galinio vaizdo
kameroje neatsiskiria nuo fono
- P썞stysis yra prie galinio transporto
priemon썞s kra쏃to
- P썞s썊iasis nestovi tiesiai
- P썞s썊iasis yra labai 쏹emo arba labai
auk쏃to 쏦gio, tod썞l pagalbin썞 susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline
eiga i쏃vengimo sistema jo negali
atpa쏹inti
- P썞stysis ar dviratininkas d썞vi drabu쏹ius, kurie lengvai 쎊silieja 쎊 fon썀,
tod썞l juos sunku aptikti
- P썞stysis d썞vi drabu쏹ius, kurie gerai
neatspindi ultragarso bang쏧
僅 Objekto dydis, storis, auk쏃tis ar forma
nelabai atspindi ultragarso bang쏧
(pvz.: stulpas, 쎊vor썞, bordi쏦rai, ve쏹im썞liai, sienos kra쏃tas ir kt.)
僅 P썞s썊iasis ar daiktas juda
僅 P썞s썊iasis ar daiktas yra labai arti
transporto priemon썞s galo
僅 U쏹 p썞s썊iojo ar objekto yra siena
僅 Objektas n썞ra j쏦s쏧 transporto priemon썞s galo centre
僅 Objektas n썞ra lygiagretus galiniam
buferiui
僅 Kelias slidus ar nuo쏹ulnus

Automobilio vairavimas

僅 Vairuotojas paremia transporto priemon썢 i쏃kart po to, kai per썞jo 쎊 R (atbulin썞 eig썀)
僅 Vairuotojas greitina arba apva쏹iuoja
transporto priemon썢
Atbulin썞s eigos parkavimo susid쏦rimo
i쏃vengimo pagalbin썞 priemon썞 gali be
reikalo 쎊sp썞ti vairuotoj썀 arba pad썞ti stabdyti, net jei n썞ra p썞s썊i쏧j쏧 ar daikt쏧 쏃iomis aplinkyb썞mis:
僅 슢diegta negamyklin썞 쎊ranga ar priedai
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 nestabili d썞l
avarijos ar kit쏧 prie쏹as썊i쏧
僅 Buvo pakeistas buferio auk쏃tis arba
ultragarso jutiklio instaliacija
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s auk쏃tis yra
쏹emas arba didelis d썞l dideli쏧 krovini쏧, ne쎊prasto padang쏧 sl썞gio ir kt.
僅 Galinio vaizdo kamera arba galinis
ultragarso jutiklis (-ai) padengti pa쏃alin썞mis med쏹iagomis, tokiomis kaip
sniegas, purvas ir kt.
僅 Kelio modelis klaidingai supranta p썞s썊i썀j쎊
僅 Ant 쏹em썞s yra 쏃e쏃썞lis ar 쏃viesa
僅 P썞stieji ar daiktai yra aplink transporto priemon썞s keli썀
僅 Objektai, sukeliantys didel쎊 triuk쏃m썀,
pavyzd쏹iui, automobilio ragai, gars쏦s
motocikl쏧 varikliai ar sunkve쏹imio oro
stabd쏹iai, yra 쏃alia j쏦s쏧 transporto
priemon썞s
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 va쏹iuoja
siauros per썞jos ar stov썞jimo vietos
link
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 va쏹iuoja
nelygia kelio danga, pvz., neasfaltuotu
keliu, 쏹vyru, 쎊dubimais, nuolyd쏹iu ir kt.
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞s gale
sumontuota priekaba ar laikiklis
僅 Pana쏃aus da쏹nio ultragarsinis jutiklis
yra 쏃alia j쏦s쏧 automobilio

Pagalbin썞s susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga
i쏃vengimo sistemos (PCA)

슢SP쉳JIMAS
僅 Va쏹iuodami visada b쏦kite ypa썊 atsarg쏦s. Vairuotojas yra atsakingas u쏹
transporto stabd쏹io valdym썀, kad
b쏦t쏧 galima saugiai va쏹iuoti.
僅 Va쏹iuodami visada atkreipkite d썞mes쎊
쎊 kelio ir eismo s썀lygas, nesvarbu, ar
yra 쎊sp썞jimas.
僅 Visada prie쏃 prad썞dami va쏹iuoti apsidairykite aplink savo automobil쎊, ar
n썞ra p썞s썊i쏧j쏧 ar objekt쏧.
僅 Pagalbin썞s atbulinio parkavimo susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞s priemon썞s veikimas tam tikromis s썀lygomis
gali skirtis. Kai automobilis va쏹iuoja
didesniu nei 4 km/h (2 mph) grei썊iu,
pagalbin썞 susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistema
padeda i쏃vengti susid쏦rimo tik aptikusi p썞s썊iuosius. Va쏹iuodami atbuline
eiga, visada apsi쏹valgykite aplink ir
b쏦kite d썞mesingi.
僅 Kai kuri쏧 kli쏦썊i쏧 galiniai ultragarsiniai
jutikliai gali neaptikti d썞l atstumo, j쏧
dyd쏹io ar med쏹iagos, ir visa tai gali
suma쏹inti jutiklio veikimo efektyvum썀.
僅 Atbulinio parkavimo susid쏦rimo
i쏃vengimo priemon썞 gali neveikti tinkamai arba veikti be reikalo, atsi쏹velgiant 쎊 kelio s썀lygas ir aplink썀.
僅 Nesikliaukite tik atbulin썞s eigos parkavimo susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbine priemone Tai darydami galite
sugadinti ar pa쏹eisti transporto priemon썢.
僅 Visada palaikykite 쏃vari썀 galinio
vaizdo kamer썀 ir galinius ultragarso
jutiklius.
僅 Valydami galinio vaizdo kamer썀
nenaudokite joki쏧 r쏦g쏃tini쏧 ar 쏃armini쏧 valikli쏧. Naudokite tik muilo tirpal썀
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僅

僅

僅

僅

僅

僅

僅

6

ar neutrali썀 valymo priemon썢 ir gerai
nuplaukite vandeniu.
Nepurk쏃kite ant galinio vaizdo kameros, galini쏧 ultragarso jutikli쏧 ar aplink
juos tiesiogiai auk쏃to sl썞gio srove. Tai
gali sugadinti galinio vaizdo kamer썀
arba galinius ultragarso jutiklius.
Prie galinio vaizdo kameros ar galini쏧
ultragarso jutikli쏧 ned썞kite daikt쏧,
toki쏧 kaip buferio lipdukas ar buferio
apsauga, ir ned썞kite da쏹쏧 ant buferio.
Nesilaikant 쏃io reikalavimo, gali
sutrikti pagalbin썞s susid쏦rimo statant
automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo
sistemos veikimas.
Niekada nei쏃ardykite ir ned썞kite galinio vaizdo kameros ar galini쏧 ultragarso jutikli쏧 komponent쏧.
Nespauskite nereikalingos vaizdo
kameros ar galini쏧 ultragarso jutikli쏧.
Pagalbin썞 atbuline eiga statomo automobilio susid쏦rimo i쏃vengimo sistema
gali veikti prastai, jei galinio vaizdo
kamera arba galiniai ultragarso jutikliai j썞ga i쏃stumiami i쏃 tinkamos
pad썞ties. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
Staigus stabdymas gali sukelti
triuk쏃m썀, kad b쏦t쏧 i쏃vengta susid쏦rimo.
Jei jau skamb썞jo koks nors kitas 쎊sp썞jamasis garsas, pvz., 쎊sp썞jamasis saugos dir쏹o garsinis signalas, pagalbin썞s
galinio parkavimo susid쏦rimo i쏃vengimo funkcijos persp썞jimas gali
neskamb썞ti.
Esant pa쏹eistam, pakeistam arba
suremontuotam galiniam buferiui,
pagalbin썞 susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo sistema
gali tinkamai neveikti.
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Pagalbin썞s susid쏦rimo statant automobil쎊 atbuline eiga
i쏃vengimo sistemos (PCA)

僅 Galin썞 parkavimo susid쏦rimo i쏃vengimo priemon썞 gali neveikti normaliai,
jei j썀 trikdo stiprios elektromagnetin썞s
bangos.
僅 Jei transporto priemon썞s garso sistema bus paleista dideliu garsu, keleiviai gali negird썞ti atbulinio parkavimo
susid쏦rimo ir i쏃vengimo pagalbos
쎊sp썞jam쏧j쏧 gars쏧.
僅 Priklausomai nuo ESC (elektronin썞
stabilumo kontrol썞s sistema) b쏦senos,
stabd쏹i쏧 valdymas gali neveikti tinkamai.
슢sp썞jimas bus tik tada, kai:
- 슢sijungia ESC (elektronin썞 stabilumo
kontrol썞s sistema) 쎊sp썞jamoji lemput썞.
- ESC (elektronin썞 stabilumo kontrol썞s sistema) atlieka kit썀 funkcij썀.

PASTABA
Atbulin썞s eigos parkavimo susid쏦rimo
i쏃vengimo pagalbin썞 priemon썞 gali
aptikti p썞s썊i썀j쎊 ar daikt썀, kai:
僅 U쏹 transporto priemon썞s stovi p썞s썊iasis
僅 Didel썞 kli쏦tis, tokia kaip transporto
priemon썞, stovi j쏦s쏧 transporto priemon썞s gale

Automobilio vairavimas

I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos (RSPA)

I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos (RSPA)
(jeigu yra)
I쏃maniojo nuotolinio statymo pagalbin썞
sistema naudodama automobilio jutiklius nuotoliniu b쏦du i쏃 automobilio i쏃or썞s padeda vairuotojui pastatyti
automobil쎊 ir i쏃va쏹iuoti i쏃 stov썞jimo vietos, automati쏃kai ie쏃kodama stov썞jimo
vietos ir valdydama vair썀, automobilio
greit쎊 ir pavar쏧 perjungim썀.
Funkcija

Apra쏃ymas
Nuotolinis va쏹iavimas 쎊 priek쎊 arba atbuline
eiga

Nuotolinis valdymas

OCV051082L

Statmenasis automobilio statymas atbuline
eiga

I쏃manusis automobilio statyOCV051083L
mas arba
nuotolinis i쏃ma- Lygiagretusis automobilio statymas atbuline
nusis automoeiga
bilio statymas

僅 I쏃manioji automobilio statymo funkcija ir nuotolin썞 i쏃manioji automobilio
statymo funkcija gali b쏦ti valdoma
i쏃maniuoju raktu, b쏦nant ne automobilyje.
僅 I쏃manioji automobilio statymo funkcija ir nuotolin썞 i쏃manioji automobilio
statymo funkcija padeda vairuotojui
statmenai ir lygiagre썊iai pastatyti
automobil쎊 atbuline eiga.
僅 I쏃maniojo i쏃va쏹iavimo funkcija
padeda vairuotojui lygiagre썊iai i쏃va쏹iuoti 쎊 priek쎊.
僅 Kai veikia i쏃manioji pagalbin썞 nuotolinio automobilio statymo sistema,
kartu veikia ir 쎊sp썞jimo apie atstum썀
statant funkcija bei erdvinio vaizdo
monitorius. I쏃samesn썢 informacij썀 쏹r.
"슢sp썞jimo apie atstum썀 statant priekiu
/ galu sistemos (PDW) (jeigu yra)" puslapyje 6-153 ir "Erdvinio vaizdo monitoriaus (SVM) (jeigu yra)" puslapyje 6137.

Aptikimo jutiklis
Priekiniai ultragarsiniai jutikliai

OCV051084L

Lygiagretusis i쏃va쏹iavimas 쎊 priek쎊

OCV041049L

Priekiniai ultragarsiniai jutikliai
I쏃manusis i쏃va쏹iavimas

OCV051085L

僅 Nuotolin썞 i쏃manioji automobilio statymo funkcija ir nuotolinio valdymo
funkcija gali b쏦ti valdoma i쏃maniuoju
raktu, b쏦nant ne automobilyje.

OCV051086L
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I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos (RSPA)

Galiniai ultragarsiniai jutikliai

僅 Auk쏃to sl썞gio vandens srov썞s
nepurk쏃kite tiesiai ant ultragarsini쏧
jutikli쏧 ir aplinkini쏧 sri썊i쏧.

I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio
statymo sistemos nuostatos
OCV051087L

Galiniai ultragarsiniai jutikliai

OCV041047L

Nor썞dami su쏹inoti i쏃sami썀 jutiklio viet썀,
쏹i쏦r썞kite 쎊 auk쏃썊iau esant쎊 paveiksl썞l쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Niekada neardykite aptikimo jutiklio
ar jutiklio agregato ir nedarykite jam
jokio poveikio.
僅 Jei aptikimo jutiklis ar kamera buvo
pakeisti ar remontuoti, rekomenduojama, kad j쏦s쏧 automobil쎊 patikrint쏧
쎊galiotasis Kia atstovas / paslaug쏧
partneris.
僅 Nuotolinis i쏃manusis parkavimo
pagalbininkas gali neveikti, jei transporto priemon썞s buferio auk쏃tis ar
ultragarso jutiklis buvo pakeisti ar
pa쏹eisti. Jutikli쏧 darbui gali trukdyti
kita ne gamintojo sumontuota 쎊ranga
ir priedai.
僅 Jeigu ultragarsinis jutiklis apled썞j썢s,
apne쏃tas sniegu, purvu ar vandeniu,
gali b쏦ti, kad jis neveiks, kol jo nenuvalysite mink쏃ta 쏃luoste.
僅 Nespauskite, nesubrai쏹ykite ir nedau쏹ykite ultragarsinio jutiklio. Jutiklis yra
lengvai pa쏹eid쏹iamas.
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Funkcij쏧 nustatymas
슢sp썞jimo intensyvumas

OCV041562L

A: Vairuotojo pagalbos sistema
1 슢sp썞jimo intensyvumas
2 Auk쏃tas
3 Vidutinis
4 Tylus
5 I쏃jungta
Esant 쎊jungtam automobiliui, informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirink썢 Settings → Vehicle → Driver
assistance → Warning volume (Nuostatos → Automobilis → Pagalba vairuotojui → 슢sp썞jimo intensyvumas), galite
nustatyti i쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos 쎊sp썞jimo garso
intensyvumo re쏹im썀 – High (auk쏃tas),
Medium (vidutinis), Low (tylus) arba Off
(i쏃jungta).

PASTABA
僅 Jei pakeisite 쎊sp썞jimo gars썀, gali pasikeisti kit쏧 vairavimo asistento sistem쏧
쎊sp썞jimo garsas.
僅 Ta썊iau, net pasirinkus nuostat썀 Off
(i쏃jungta), 쎊sp썞jimo garsas nei쏃sijungs
ir skamb썞s kaip Low (tylus).

Automobilio vairavimas

I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos (RSPA)

I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos naudojimas
I쏃maniojo nuotolinio statymo mygtukas
Automobilio statymo / vaizdo mygtukas, saugaus automobilio
statymo mygtukas

I쏃manusis raktas

OCV051088L_2

OGL3051095

Vieta

Pavadinimas

Simbolis

Apra쏃ymas
僅

Transporto priemon썞je

Parkavimo / vaizdo
mygtukas
僅

Parkavimo sensori쏧
쎊jungimo/i쏃jungimo
mygtukas

I쏃manusis raktas

Paspauskite ir palaikykite mygtuk썀 Parkavimas / Vaizdas, kad 쎊jungtum썞te Nuotolin쎊 i쏃man쎊j썀 parkavimo pagalbinink썀. Be to, automati쏃kai 쎊sijungs 쎊sp썞jimas apie va쏹iavim썀 pirmyn / atgal.
(Ta썊iau atitinkamose situacijose funkcijos gali skirtis. I쏃samesn쎊 kiekvienos funkcijos apra쏃ym썀 rasite tolesniuose puslapiuose.)
Jei i쏃manioji automobilio statymo funkcija arba i쏃manioji i쏃va쏹iavimo
funkcija 쎊jungta, prireikus jomis pasinaudoti paspauskite ir palaikykite
automobilio statymo / vaizdo mygtuk썀.

僅

Nor썞dami i쏃jungti funkcij썀, paspauskite statymo saugos mygtuk썀, kai
veikia i쏃maniojo nuotolinio statymo pagalbin썞 sistema.

僅

Nor썞dami 쎊jungti automobil쎊 nuotoliniu b쏦du, u쏹rakin썢 duris automobiliui
esant i쏃jungtam paspauskite nuotolinio paleidimo mygtuk썀.
Nor썞dami i쏃jungti nuotolinio valdymo funkcij썀, jai veikiant paspauskite
nuotolinio paleidimo mygtuk썀.

Nuotolinio paleidimo
mygtukas

僅

Mygtukas pirmyn

僅

Atbulin썞s eigos mygtukas

僅

Kai naudojat썞s i쏃maniojo nuotolinio statymo funkcija, nepriklausomai
nuo to, kuris krypties mygtukas paspaustas, statymas atbuline eiga veikia, kol paspaustas mygtukas.
Jei naudojate nuotolinio valdymo funkcij썀, automobilis va쏹iuoja atitinkama mygtuko kryptimi, kol mygtukas spaud쏹iamas.
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I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos (RSPA)

Nuotolinis valdymas
Naudojimo tvarka
Nuotolinio valdymo funkcija veikia toliau
nurodyta tvarka:
1. Pasiruo쏃imas nuotoliniu b쏦du va쏹iuoti
쎊 priek쎊 ir atbuline eiga
2. Nuotolinis va쏹iavimas 쎊 priek쎊 / atbuline eiga

2 b쏦das: naudojimasis funkcija
automobiliui esant 쎊jungtam

OCV051090L_2

1. Pasiruo쏃imas nuotoliniu b쏦du
va쏹iuoti 쎊 priek쎊 ir atbuline eiga
Yra du b쏦dai, kaip naudoti nuotolinio
valdymo funkcij썀.

1 b쏦das: naudojimasis funkcija
automobiliui esant i쏃jungtam

OCV051089L_2

1. Tam tikru atstumu nuo transporto
priemon썞s paspauskite i쏃maniojo
rakto dur쏧 u쏹rakto ( ) mygtuk썀 ir
u쏹rakinkite visas duris.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaud썢
nuotolinio paleidimo mygtuk썀 ( ) 4
sekundes, kol automobilis 쎊sijungs.
* Daugiau informacijos apie nuotolin쎊
automobilio 쎊jungim썀 ie쏃kokite "U쏹rakinimas, atrakinimas, nuotolinis paleidimas ir nuotolinis automobilio
statymas naudojantis i쏃maniuoju
raktu" puslapyje 5-6.

OCV041184L

A: Nuotolinis va쏹iavimas 쎊 priek쎊 arba
atbuline eiga
1 1. Atsekite vairuotojo saugos dir쏹썀.
2 2. I쏃lipkite i쏃 automobilio (tur썞dami
raktel쎊) ir u쏹darykite duris.
3 3. Paspauskite ir palaikykite
nuspaud썢 ant automobilio rakto
esant쎊 mygtuk썀 PARKING (statymas).
1. Pastatykite automobil쎊 prie쏃ais viet썀,
kurioje norite naudoti nuotolinio valdymo funkcij썀, ir 쎊junkite P (stov썞jimo)
pavar썀.
2. Nor썞dami 쎊jungti I쏃maniojo parkavimo
asistent썀, palaikykite paspaud썢 mygtuk썀 Parkavimas/ Vaizdas ( ). Informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane
pasirodys prane쏃imas Under
REMOTE control (valdoma nuotoliniu
b쏦du).
3. I쏃lipkite i쏃 automobilio naudodami
i쏃man쏧j쎊 rakt썀 ir u쏹darykite visas
duris.

PASTABA
僅 Nuotolinio valdymo funkcija galima
naudotis tik tada, kai informacijos ir
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pramog쏧 sistemos ekrane pasirenkama nuostata Agree (sutinku) ir kai
tinkamai veikia informacijos bei pramog쏧 sistema.
僅 Metod썀 (2) galima naudoti automobiliu pava쏹iavus grei썊iau kaip 5 km/h (3
mph).
僅 Jei funkcija v썞l 쎊jungiama po to, kai
i쏃manioji pagalbin썞 automobilio nuotolinio statymo sistema pabaig썞 lygiagre썊iojo automobilio statymo
manevr썀, nuotolinio valdymo funkcij썀
galima naudoti pagal metod썀 (2).

2. Nuotolinis valdymas

OCV051091L

1. Paspauskite ir laikykite paspaud썢
vien썀 i쏃maniojo rakto mygtuk썀 씮Forward“ (pirmyn) ( ) arba 씮Backward“
(atgal) ( ).
僅 I쏃manioji pagalbin썞 automobilio
nuotolinio statymo sistema automati쏃kai valdo vair썀, automobilio
greit쎊 ir perjungia pavaras. Transporto priemon썞 jud썞s mygtuko
paspaudimo kryptimi.
僅 Jei veikiant nuotolinio valdymo
funkcijai atleisite mygtuk썀, automobilis sustos ir funkcijos valdymas
bus pristabdytas. Funkcija v썞l prad썞s veikti, kai dar kart썀 paspaud쏹iamas mygtukas.
2. Palaikykite nuspaud썢 va쏹iavimo 쎊
priek쎊 ( ) arba atgal ( ) mygtuk썀, kol
automobilis pasieks tikslin썢 viet썀.
3. Kai baigiama nuotolinio valdymo operacija, 쎊lipkite 쎊 automobil쎊 su i쏃ma-

niuoju raktu arba i쏃 lauko paspauskite
ant i쏃maniojo rakto esant쎊 nuotolinio
paleidimo ( ) mygtuk썀.
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirodys prane쏃imas.
Automobilis automati쏃kai 쎊jungs P
(stov썞jimo) pavar썀 ir stov썞jimo
stabd쎊.
僅 Paspaudus nuotolinio paleidimo
( ) mygtuk썀, automobilis i쏃sijungs. Jei automobilyje yra vairuotojas, liks 쎊jungtas automobilio ON
re쏹imas.

PASTABA
僅 Nuotolinio valdymo funkcija gali b쏦ti
valdoma nuotoliniu b쏦du, naudojantis i쏃maniuoju raktu u쏹 automobilio
rib쏧.
僅 Naudodamiesi nuotolinio valdymo
funkcija patikrinkite, ar visi i쏃manieji
raktai yra ne automobilyje.
僅 Nuotolinio valdymo funkcija veiks tik
tada, kai i쏃manusis raktas bus ne
toliau kaip 4 m (13 p썞d쏧) atstumu nuo
automobilio. Jei automobilis nejuda
net paspaudus i쏃maniojo rakto mygtuk썀 씮Forward“ (pirmyn) arba 씮Backward“ (atgal), patikrinkite atstum썀 iki
transporto priemon썞s ir dar kart썀
paspauskite mygtuk썀.
僅 I쏃maniojo rakto aptikimo diapazonas
gali skirtis priklausomai nuo aplinkos,
kuriai 쎊takos turi radijo bangos, tokios
kaip perdavimo bok쏃tas, transliavimo
stotis ir kt.
僅 Nuotoliniu b쏦du judant 쎊 priek쎊 pagal
(1) metod썀, jis atpa쏹쎊sta i쏃va쏹iavimo
situacij썀 ir transporto priemon썞 juda 4
m (13 p썞d쏧), kad patikrint쏧 p썞s썊iuosius, gyv쏦nus ar daiktus aplink transporto priemon썢. Po patvirtinimo
vairas valdomas atsi쏹velgiant 쎊 b쏦sim썀
b쏦kl썢.
6
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僅 Nuotoliniu b쏦du judant 쎊 priek쎊 pagal
(2) metod썀, jis atpa쏹쎊sta stov썞jimo
pad썞t쎊 ir nedelsdamas valdys vair썀
pagal b쏦sim썀 b쏦kl썢, kad pad썞t쏧 쎊va쏹iuoti 쎊 stov썞jimo viet썀 ir i쏃lyginti
transporto priemon썢. Ta썊iau veikimas
gali suma쏹썞ti priklausomai nuo p썞s썊i쏧j쏧, gyv쏦n쏧, daikt쏧, vietos ir pan.
aplink transporto priemon썢.
僅 Jei va쏹iuojate nuotoliniu b쏦du atbuline eiga, abu b쏦dai (1) ir (2) pirmiausia nukreipia vair썀, o tada transporto
priemon썞 juda tik tiesiai.

슢SP쉳JIMAS
僅 Naudodamiesi nuotolinio valdymo
funkcija 쎊sitikinkite, kad visi keleiviai
i쏃lipo i쏃 automobilio.
僅 Prie쏃 i쏃lipdami i쏃 automobilio, u쏹darykite langus ir stoglangius. Prie쏃 u쏹rakindami duris 쎊sitikinkite, ar
automobilis i쏃jungtas.
僅 Jei i쏃sikrauna automobilio akumuliatorius arba sutrinka i쏃maniosios
pagalbin썞s automobilio nuotolinio statymo sistemos veikimas siauroje stov썞jimo vietoje, nuotolinio valdymo
funkcija neveikia. Visada pastatykite
transporto priemon썢 pakankamai pla썊ioje erdv썞je, kad gal썞tum썞te 쎊lipti ar
i쏃lipti i쏃 transporto priemon썞s.
僅 Atminkite, kad i쏃 kai kuri쏧 stov썞jimo
viet쏧, 쎊 kurias 쎊va쏹iavote naudodamiesi nuotolinio valdymo funkcija,
i쏃va쏹iuoti galb쏦t negal썞site.
僅 Po prisiparkavimo aplinka gali pasikeisti d썞l aplinkini쏧 transporto priemoni쏧 jud썞jimo. Tokiu atveju
nuotolinio valdymo funkcija gali
neveikti.
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I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio
statymo sistemos veikimo b쏦sena
Veikimo b쏦sena

LED I쏃manusis rak- Pavojaus 쎊sp썞jimo
쎊jungimo mygtukas
tas

Kontroliuojama

쌰alia LED lemput썞
nuolat mirksi

-

Pauz썞

Raudona LED lemput썞 nuolat mirksi

Mirksi

I쏃jungta

Raudonas LED indikatorius 쏃vie썊ia 4
sekundes, tada i쏃sijungia

3 kartus mirksi ir
i쏃sijungia

Baigta

쌰alias LED indikatorius 쏃vie썊ia 4
sekundes, tada i쏃sijungia

1 kart썀 sumirksi ir
i쏃sijungia

PASTABA
僅 Remiantis j쏦s쏧 쏃alies nuostatomis,
veikimo b쏦sena naudojant pavojaus
signalo lemput썢 gali b쏦ti netaikoma.
僅 Jei i쏃maniojo rakto n썞ra ma쏹daug 4 m
(13 p썞d쏧) veikimo atstumu nuo automobilio, i쏃maniojo rakto 쏃viesos diodas ne쏃vie썊ia ir nemirksi. Naudokite
i쏃man쏧j쎊 rakt썀 veikimo diapazone.

Kaip i쏃jungti veikian썊i썀 nuotolinio
valdymo funkcij썀
僅 Paspauskite statymo / vaizdo ( )
mygtuk썀 arba perjunkite pavar썀,
i쏃skyrus 쎊 P (stov썞jimo) pad썞t쎊, kai
informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane vairuotojas instruktuojamas
pagal 2 b쏦d썀.
僅 Paspauskite statymo saugos ( )
mygtuk썀 arba informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Cancel (at쏃aukti).
僅 Kai automobilis valdomas naudojantis nuotolinio valdymo funkcija,
paspauskite i쏃maniojo rakto nuotolinio paleidimo mygtuk썀 ( ). Nuotoli-
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nio valdymo funkcija i쏃sijungs. Tokiu
atveju automobilis i쏃sijungs.
僅 슢lipkite 쎊 transporto priemon썢 naudodami i쏃man쏧j쎊 rakt썀. Nuotolinio valdymo funkcija i쏃sijungs. Tokiu atveju
automobilis liks 쎊jungtas.

Funkcija bus pristabdyta 쏃iomis
s썀lygomis, kai:
Kai nuotolinio valdymo funkcija pristabdoma, automobilis sustoja. Jei nebeliks
s썀lyg쏧, d썞l kuri쏧 funkcija buvo pristabdyta, funkcija gali v썞l veikti.
僅 Transporto priemon썞s va쏹iavimo
kryptimi yra p썞s썊iasis, gyv쏦nas ar
daiktas
僅 Durys ar baga쏹in썞s dangtis atidaryti
僅 Mygtukas 씮Forward“ (pirmyn) ( )
arba 씮Backward“ (atgal) ( ) n썞ra nuolat spaud쏹iamas
僅 Vienu metu paspauskite kelis i쏃maniojo rakto mygtukus
僅 I쏃manusis raktas neveikia esant iki 4
m (13 p썞d쏧) atstumui nuo automobilio
僅 Be veikian썊io i쏃maniojo rakto,
paspaud쏹iamas dar vieno i쏃maniojo
rakto mygtukas (i쏃skyrus paleidimo
mygtuk썀)
僅 Akl쏧j쏧 ta쏃k쏧 susid쏦rimo i쏃vengimo
pagalbin썞 priemon썞 arba Galinio
kry쏹minio eismo susid쏦rimo i쏃vengimo pagalbin썞 priemon썞 veikia, kai
transporto priemon썞 valdoma atbuline eiga.
僅 Esant 쎊jungtai nuotolinio valdymo
funkcijai, spaud쏹iant i쏃maniojo rakto
mygtuk썀 automobilis pava쏹iuoja 7 m
(22 p썞d쏧) (did쏹iausias va쏹iavimo atstumas vieno mygtuko paspaudimu).

Funkcija bus at쏃aukta 쏃iomis s썀lygomis, kai:
I쏃jungus nuotolinio valdymo funkcij썀
automobilis automati쏃kai sustabdomas,
쎊jungiama P (stov썞jimo) pavara ir 쎊jungiamas EPB (elektroninis stov썞jimo stabdys).
僅 Vairu yra vairuojama
僅 Pavara perjungiama, kol transporto
priemon썞 juda
僅 Transporto priemonei judant veikia
EPB
僅 Atidarytas variklio dangtis.
僅 Nuspaustas stabd쏹i쏧 arba akceleratoriaus pedalas., kai visos durys yra
u쏹darytos
僅 I쏃manusis raktas yra ne transporto
priemon썞je, kai nuspaud쏹iamas stabd쏹i쏧 pedalas ir vairuotojo durys atidarytos
僅 Atsiranda greitas pagreitis
僅 Transporto priemon썞 slysta
僅 Rat썀 u쏹strikdino kli쏦tis ir negali jud썞ti
僅 Nuo nuotolinio valdymo funkcijos veikimo prad쏹ios pra썞jo apie 3 minutes
50 sekund쏹i쏧
僅 Kelio nuolydis vir쏃ija darbin쎊 diapazon썀
僅 Funkcija pristabdyta ilgiau nei 1
minut썢
僅 Nuotolinio valdymo funkcijos veikimo
metu bendras automobilio nuva쏹iuotas atstumas vir쏃ija 14 m (45 ft.)
僅 Vairas, pavar쏧 perjungimo, stabdymo
ir va쏹iavimo valdikliai neveikia normaliai
僅 Kyla problem쏧 d썞l i쏃maniojo rakto
arba i쏃maniojo rakto baterija i쏃sikrauna
僅 ABS, TCS ar ESC sistema veikia d썞l slid쏹ios kelio dangos
6
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僅 Skamba vagyst썞s signalizacijos sistemos signalas
僅 Atidarytos 쎊krovimo lizdo durel썞s

I쏃manusis automobilio statymas,
nuotolinis i쏃manusis automobilio
statymas

mobilio statymo funkcija galite
naudotis 쎊jung썢 N (neutrali썀) pavar썀.

2. Automobilio stov썞jimo vietos
paie쏃ka

Naudojimo tvarka
Automobilio statymo funkcija veikia
toliau nurodyta tvarka:
1. Pasirengimas statyti automobil쎊
2. Automobilio stov썞jimo vietos paie쏃ka
3. Automobilio statymo tipo ir veikimo
re쏹imo parinkimas
4. I쏃manusis automobilio statymas
5. Nuotolinis i쏃manusis automobilio statymas

1. Pasirengimas statyti automobil쎊

OCV051092L

1. Esant 쎊jungtam automobiliui,
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir 쎊junkite
D (va쏹iavimo) arba N (neutrali썀)
pavar썀.
2. I쏃maniajai pagalbinei automobilio
nuotolinio statymo sistemai 쎊jungti
paspauskite ir palaikykite automobilio
statymo / vaizdo mygtuk썀 ( ).

PASTABA
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane reikia pasirinkti nuostat썀
Agree (sutinku) ir turi tinkamai veikti
informacijos bei pramog쏧 sistema.
僅 Jei 쎊jung썢 automobil쎊 va쏹iuojate didesniu nei 5 km/h (3 mph) grei썊iu, auto6
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A: Automobilio stov썞jimo vietos
paie쏃ka
1 I쏃 l썞to va쏹iuokite 쎊 priek쎊 (ma쏹esniu
nei 20 km/h grei썊iu).
L썞tai va쏹iuokite 쎊 priek쎊, i쏃laikydami ma쏹daug 100 cm (40 coli쏧) atstum썀 iki
pastatyt쏧 transporto priemoni쏧. Automobilis ie쏃kos stov썞jimo vietos i쏃 pastatytos transporto priemon썞s 쏃ono arba
priekio / galo.
Kai stov썞jimo vietos paie쏃ka baigiama,
apie tai prane쏃a informacijos ir pramog쏧
sistemos ekrane pasirodantis prane쏃imas. Pasirodys prane쏃imas 씮Select
parking type“ (pasirinkite automobilio
statymo tip썀) ir erdvinio vaizdo monitoriaus vaizdo i쏃 vir쏃aus ekrane bus
rodoma pasirinkta stov썞jimo vieta.

PASTABA
僅 Nuotolin썞 pagalbin썞 i쏃manioji automobilio statymo funkcija stov썞jimo
viet쏧 ie쏃ko greta pastatyt쏧 automobili쏧 arba toki쏧 viet쏧, kuriose automobiliai stov썞t쏧 priekyje arba gale.
僅 Jei stov썞jimo vietos paie쏃kos metu
automobilio greitis bus didesnis kaip
20 km/h (12 mph), informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane atsiras prane쏃imas, nurodantis suma쏹inti greit쎊. Jei
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automobilio greitis bus didesnis nei
30 km/h (18 mph), automobilio statymo funkcija i쏃sijungs.
僅 Stov썞jimo vietos paie쏃ka bus baigta,
jeigu atstumo pakaks ne tik automobiliui pastatyti, bet ir manevruoti.
僅 Atsi쏹velgiant 쎊 aplink썀 paie쏃k썀 galima
tuoj pat nutraukti, net jei skamba garsinis signalas, prane쏃damas apie stov썞jimo vietos paie쏃kos pabaig썀.

3. Automobilio statymo tipo ir
veikimo re쏹imo parinkimas
1. Automobilio statymo tipas –
statmenasis atbulomis (kair썞je /
de쏃in썞je), lygiagretusis atbulomis (kair썞je / de쏃in썞je)

PASTABA
僅 Kai atstumas nesiekia 50 cm (20
coli쏧) arba vir쏃ija 150 cm (59 coli쏧),
gali b쏦ti, kad i쏃manioji pagalbin썞
automobilio nuotolinio statymo sistema negal썞s ie쏃koti stov썞jimo vietos.

OCV051093L

[A]: automobilio stov썞jimo vietos
paie쏃ka
僅 Jei nesilaikysite tam tikro atstumo nuo
pastatyt쏧 transporto priemoni쏧, stov썞jimo vietos paie쏃kos efektyvumas
gali suma쏹썞ti.
僅 Vis d썞lto, pagalbiniai automobilio statymo manevrai neatliekami 쎊prastai,
net jei surandama vieta automobiliui
pastatyti 쎊stri쏹ai.
僅 Jei ultragarsinis jutiklis veiks prastai
arba jam trukdys aplinka, automobilio
statymo funkcijai gali nepavykti
surasti stov썞jimo vietos, net jei ji bus
laisva, arba ji gali surasti toki썀 viet썀,
kuri netiks automobiliui pastatyti.

OCV041153L

A: Pasirinkti stov썞jimo statymo tip썀
1 Automobilio statymo tip썀 galima
pasirinkti tik stovint.
Kai spausdami stabd쏹i쏧 pedal썀 sustabdysite automobil쎊, paliesdami informacijos ir pramog쏧 sistemos ekran썀
pasirinkite pageidaujam썀 automobilio
statymo tip썀.

6

PASTABA
僅 Jei ekrane pasirod쏹ius automobilio
statymo tipo parinkimo rodiniui nesustosite, i쏃manioji pagalbin썞 automobilio nuotolinio statymo sistema sugr쎊쏃 쎊
ankstesn쎊 etap썀 ir ie쏃kos automobilio
stov썞jimo vietos.
僅 Jei automobilio statymo funkcija nety썊ia i쏃jungiama paspaud쏹iant automobilio statymo / vaizdo mygtuk썀 ( ),
kol automobilio statymo tipas neparinktas, 쎊 automobilio statymo tipo
parinkimo etap썀 galima gr쎊쏹ti dar
kart썀 paspaud쏹iant ir palaikant mygtuk썀, kol automobilis stovi.

슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 parinkdamas automobilio statymo
tip썀 vairuotojas privalo 쎊sitikinti, ar stov썞jimo vieta yra tinkama.
6
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Jei i쏃maniosios pagalbin썞s automobilio
nuotolinio statymo sistemos surasta stov썞jimo vieta yra siaura arba netinkama
automobiliui pastatyti, automobilio statymo tipo nesirinkite – va쏹iuodami toliau
t썢skite stov썞jimo vietos paie쏃k썀.

2. Veikimo re쏹imas – 씮Remote
Parking“ (nuotolinis automobilio
statymas), 씮Smart Parking“ (i쏃manusis automobilio statymas)

OCV041154L

A: Valdymo instrukcijos
1 씮REMOTE Parking“ (nuotolinis statymas)
2 씮SMART Parking“ (i쏃manusis statymas)
Parinkus automobilio statymo tip썀 informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pereinama prie nuotolin썞s i쏃maniosios
automobilio statymo funkcijos arba
i쏃maniosios automobilio statymo funkcijos parinkimo. Vykdykite i쏃maniosios
pagalbin썞s automobilio nuotolinio statymo sistemos naudojimo nurodymus.

PASTABA

OCV041197L

A: I쏃manusis statymas
1 Patraukite rankas nuo vairo.
2 Paspauskite ir palaikykite nuspaud썢
PARKING (statymo) mygtuk썀.
Jei i쏃manioji pagalbin썞 automobilio nuotolinio statymo sistema nuotolin썞s i쏃maniosios automobilio statymo funkcijos
쎊jungti negali, informacijos ir pramog쏧
sistemos ekrane bus teikiami tik i쏃maniosios automobilio statymo funkcijos
nurodymai.

4. I쏃manusis automobilio statymas

OCV041198L

PASTABA
僅 Kiekvienos parinktos pageidaujamos
funkcijos naudojimo nurodymai pateikiami ekrane.
僅 Kol rodomi automobilio statymo funkcijos nurodymai, stabd쏹i쏧 pedalo
neatleiskite. Jei automobilis prad썞s
ried썞ti, i쏃manioji pagalbin썞 automobilio nuotolinio statymo sistema i쏃sijungs.

6
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1. Kai automobil쎊 sustabdysite paspausdami stabd쏹i쏧 pedal썀, paspauskite
automobilio statymo / vaizdo mygtuk썀 ( ).
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2. Laikydami nuspaust썀 statymo /
vaizdo ( ) mygtuk썀, atleiskite stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 I쏃manioji pagalbin썞 automobilio
nuotolinio statymo sistema automati쏃kai valdo vair썀, automobilio
greit쎊 ir perjungia pavaras.
僅 Atleidus statymo / vaizdo mygtuk썀,
automobilis sustos ir funkcijos valdymas bus pristabdytas. Funkcija
v썞l veiks dar kart썀 paspaudus ir
palaikius automobilio statymo /
vaizdo mygtuk썀.
3. Palaikykite nuspaud썢 statymo /
vaizdo ( ) mygtuk썀, kol automobilis
pasieks numatyt썀 stov썞jimo viet썀.
僅 Informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirodo prane쏃imas, informuojantis, jog automobilio statymo
operacija yra baigta. Automobilis
automati쏃kai 쎊jungs P (stov썞jimo)
pavar썀 ir stov썞jimo stabd쎊.
4. Jei reikia pakeisti automobilio pad썞t쎊
arba viet썀, automobil쎊 pastatykite
patys.

PASTABA
僅 I쏃manioji automobilio statymo funkcija neveiks, jei durys bus neu쏹darytos
arba saugos dir쏹as bus neprisegtas.
僅 Erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane
rodomas stov썞jimo vietos indikatorius.
Jis nedingsta, kol i쏃maniosios automobilio statymo funkcijos valdomas
automobilis pirm썀 kart썀 ne쎊va쏹iuoja 쎊
stov썞jimo viet썀.
僅 Kol i쏃manioji automobilio statymo
funkcija veikia, automobilio greit쎊
galima koreguoti spaud쏹iant stabd쏹i쏧
pedal썀. Vis d썞lto, automobilio greitis
nedidinamas, net jei spaud쏹iamas
akceleratoriaus pedalas.

僅 Jei tam tikrose stov썞jimo aik쏃tel썞se
automobilis atsiremia 쎊 rat쏧 atram썀,
automobilio statymo manevras gali
b쏦ti baigtas.

5. Nuotolinis i쏃manusis automobilio statymas

OCV041521L

A: Nuotolinis statymas
1 1. Atsekite vairuotojo saugos dir쏹썀.
2 2. I쏃lipkite i쏃 automobilio (tur썞dami
raktel쎊) ir u쏹darykite duris.
3 3. Paspauskite ir palaikykite
nuspaud썢 ant automobilio rakto
esant쎊 mygtuk썀 PARKING (statymas).
1. Perjunkite pavar썀 쎊 P (stov썞jim썀).
2. I쏃lipkite i쏃 automobilio ne쏃damiesi
i쏃man쏧j쎊 rakt썀 ir u쏹darykite visas
duris.
3. Paspauskite ir laikykite paspaud썢
vien썀 i쏃maniojo rakto mygtuk썀 씮Forward“ (pirmyn) ( ) arba 씮Backward“
(atgal) ( ).
僅 I쏃manioji pagalbin썞 automobilio
nuotolinio statymo sistema automati쏃kai valdo vair썀, automobilio
greit쎊 ir perjungia pavaras.
僅 Atleidus jud썞jimo 쎊 priek쎊 ( ) ar
atgal ( ) mygtuk썀, automobilis
sustoja ir funkcijos valdymas pristabdomas. Funkcija v썞l prad썞s
veikti, kai dar kart썀 paspaud쏹iamas
mygtukas.

6
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4. Laikykite nuspaud썢 ant i쏃maniojo
rakto esant쎊 jud썞jimo 쎊 priek쎊 ( ) ar
atgal ( ) mygtuk썀, kol bus baigta statymo operacija.
僅 Automobiliui pasiekus numatyt썀j썀
stov썞jimo viet썀 informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pateikiamas prane쏃imas apie tai, kad
automobilio statymas yra baigtas.
Automati쏃kai 쎊jungiama P (stov썞jimo) pavara, 쎊jungiamas EPB (elektroninis stov썞jimo stabdys) ir
i쏃jungiamas automobilis.
5. Jei reikia pakeisti automobilio pad썞t쎊
arba viet썀, automobil쎊 pastatykite
patys.

僅 Jei tam tikrose stov썞jimo aik쏃tel썞se
automobilis atsiremia 쎊 rat쏧 atram썀,
automobilio statymo manevras gali
b쏦ti baigtas.

슢SP쉳JIMAS
僅 Naudodamiesi nuotoline i쏃mani썀ja
automobilio statymo funkcija 쎊sitikinkite, kad visi keleiviai i쏃lipo i쏃 automobilio.
僅 Baig썢 naudotis nuotolinio i쏃maniojo
statymo funkcija arba j썀 i쏃jung썢, prie쏃
i쏃lipdami i쏃 automobilio, u쏹darykite
langus ir stoglangius. Prie쏃 u쏹rakindami duris 쎊sitikinkite, ar i쏃jungtas
automobilis.

PASTABA
僅 Jei naudojate nuotolin썢 i쏃mani썀j썀
automobilio statymo funkcij썀, 쎊sitikinkite, kad n썞 vieno i쏃maniojo rakto
neliko automobilyje.
僅 Nuotolin썞 i쏃manioji automobilio statymo funkcija veiks tik tada, kai i쏃manusis raktas bus ne toliau kaip 4 m (13
p썞d쏧) atstumu nuo automobilio. Jei
spaud쏹iant i쏃maniajame rakte 쎊taisyt썀
nuotolinio va쏹iavimo 쎊 priek쎊 arba
atgal mygtuk썀 automobilis neva쏹iuoja, patikrinkite atstum썀 iki automobilio ir dar kart썀 paspauskite
mygtuk썀.
僅 I쏃maniojo rakto aptikimo diapazonas
gali skirtis priklausomai nuo aplinkos,
kuriai 쎊takos turi radijo bangos, tokios
kaip perdavimo bok쏃tas, transliavimo
stotis ir kt.
僅 Erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane
rodomas stov썞jimo vietos indikatorius.
Jis nedingsta, kol nuotolin썞s i쏃maniosios automobilio statymo funkcijos
valdomas automobilis pirm썀 kart썀
ne쎊va쏹iuoja 쎊 stov썞jimo viet썀.

6
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I쏃manioji automobilio statymo
funkcija
Veikimo b쏦sena
Kontroliuojama

Veikimo
b쏦sena

Pos쏦kio signalas
Automobilio statymo kryptimi esantis pos쏦kio signalas mirksi, kol nebaigiamas pirmasis atbulin썞s eigos manevras.

Pavojaus
쎊sp썞jimo
LED I쏃manu쎊junsis raktas
gimo
mygtukas

Pos쏦kio signalas

Automobilio statymo
kryptimi esantis pos쏦kio
signalas mirksi, kol
nebaigiamas pirmasis
atbulin썞s eigos manevras.

Kontroliuojama

쌰alia LED lemput썞 nuolat
mirksi

Pauz썞

Raudona LED
lemput썞 nuo- Mirksi
lat mirksi

-

I쏃jungta

Raudonas
LED indikatorius 쏃vie썊ia 4
sekundes,
tada i쏃sijungia

-

-

3 kartus
mirksi ir
i쏃sijungia
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Veikimo
b쏦sena

Baigta

Pavojaus
쎊sp썞jimo
LED I쏃manu쎊junsis raktas
gimo
mygtukas
쌰alias LED
indikatorius
쏃vie썊ia 4
sekundes,
tada i쏃sijungia

1 kart썀
sumirksi
ir i쏃sijungia
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PASTABA
Pos쏦kio signalas

-

PASTABA
僅 Remiantis j쏦s쏧 쏃alies nuostatomis,
veikimo b쏦sena naudojant pavojaus
signalo lemput썢 gali b쏦ti netaikoma.
僅 Jei i쏃maniojo rakto diapazonas n썞ra
nuo transporto priemon썞s ma쏹daug 4
m (13 p썞d쏧), i쏃maniojo rakto 쏃viesos
diodas ne쏃vie썊ia ir nemirksi. Naudokite i쏃man쏧j쎊 rakt썀 veikimo diapazone.

Automobilio statymo funkcijos
i쏃jungimas, kol ji veikia
僅 Jei norite funkcij썀 i쏃jungti, paspauskite statymo saugos ( ) mygtuk썀
arba informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite Cancel
(at쏃aukti).
僅 Stov썞jimo vietos paie쏃kos ir statymo
tipo pasirinkimo etape paspauskite
statymo saugos ( ) mygtuk썀.
僅 Stov썞jimo vietos paie쏃kos, statymo
tipo pasirinkimo ir veikimo re쏹imo
pasirinkimo etape 쎊junkite R (atbulin썞s
eigos) pavar썀.
僅 Veikiant i쏃maniojo statymo funkcijai,
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir
sustabdykite automobil쎊. 싩iuo atveju
EPB (elektroninis stov썞jimo stabdys)
ne쎊jungiamas.
僅 Veikiant i쏃maniojo statymo funkcijai,
paspauskite ant i쏃maniojo rakto
esant쎊 nuotolinio paleidimo ( ) mygtuk썀.

슢lipkite 쎊 transporto priemon썢 naudodami
i쏃man쏧j쎊 rakt썀. Nuotolinio i쏃maniojo statymo funkcija i쏃sijungs. Tokiu atveju
automobilis liks 쎊jungtas.

Automobilio statymo funkcijos
veikimo b쏦sena
Funkcija bus pristabdyta 쏃iomis
s썀lygomis, kai:
Kai automobilio statymo funkcija pristabdoma, automobilis automati쏃kai
sustabdomas. Jei nebeliks s썀lyg쏧, d썞l
kuri쏧 funkcija buvo pristabdyta, funkcija
gali v썞l veikti.
僅 I쏃manusis automobilio statymas
- Transporto priemon썞s va쏹iavimo
kryptimi yra p썞s썊iasis, gyv쏦nas ar
daiktas
- Durys ar baga쏹in썞s dangtis atidaryti
- Neprisegtas vairuotojo saugos dir쏹as
- Susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo pagalbin썞 sistema arba susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale
pagalbin썞 funkcija veikia, kai automobilis va쏹iuoja atbuline eiga.
- Automobilio statymo / vaizdo mygtukas ( ) nespaud쏹iamas nepertraukiamai
- Automobilis sustabdomas spaud쏹iant stabd쏹i쏧 pedal썀
僅 Nuotolinis i쏃manusis automobilio statymas
- Transporto priemon썞s va쏹iavimo
kryptimi yra p썞s썊iasis, gyv쏦nas ar
daiktas
- Durys ar baga쏹in썞s dangtis atidaryti
6
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- Mygtukas 씮Forward“ (pirmyn) ( )
arba 씮Backward“ (atgal) ( ) n썞ra
nuolat spaud쏹iamas
- Vienu metu paspauskite kelis i쏃maniojo rakto mygtukus
- I쏃manusis raktas neveikia esant iki
4 m (13 p썞d쏧) atstumui nuo automobilio
- Be veikian썊io i쏃maniojo rakto,
paspaud쏹iamas dar vieno i쏃maniojo rakto mygtukas
- Susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo pagalbin썞 sistema arba susid쏦rimo d썞l skersinio eismo gale
pagalbin썞 funkcija veikia, kai automobilis va쏹iuoja atbuline eiga.

Funkcija bus at쏃aukta 쏃iomis s썀lygomis, kai:
僅 I쏃manusis automobilio statymas
I쏃jungus i쏃mani썀j썀 automobilio statymo funkcij썀 automobilis automati쏃kai sustabdomas, 쎊jungiama P
(stov썞jimo) pavara ir 쎊jungiamas EPB
(elektroninis stov썞jimo stabdys).
- Vairu yra vairuojama
- Pavara perjungiama, kol transporto priemon썞 juda
- Transporto priemonei judant veikia
EPB
- Atidaromas variklio dangtis.
- Saugos dir쏹u neprisiseg썢s vairuotojas atidaro duris
- Atsiranda greitas pagreitis
- Transporto priemon썞 slysta
- Rat썀 u쏹strikdino kli쏦tis ir negali
jud썞ti
- Tuo pa썊iu metu transporto priemon썞s priekyje ir gale yra p썞s썊i쏧j쏧,
gyv쏦n쏧 ar daikt쏧
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- Nuo i쏃maniosios automobilio statymo funkcijos veikimo prad쏹ios
pra썞jo apie 3 minutes 50 sekund쏹i쏧
- Kelio nuolydis vir쏃ija darbin쎊 diapazon썀
- Funkcija pristabdyta ilgiau nei 1
minut썢
- Vairas, pavar쏧 perjungimo, stabdymo ir va쏹iavimo valdikliai neveikia normaliai
- ABS, TCS ar ESC sistema veikia d썞l
slid쏹ios kelio dangos
- Atidarytos 쎊krovimo lizdo durel썞s
僅 Nuotolinis i쏃manusis automobilio statymas
I쏃jungus nuotolin썢 i쏃mani썀j썀 automobilio statymo funkcij썀 automobilis
automati쏃kai sustabdomas, 쎊jungiama P (stov썞jimo) pavara ir 쎊jungiamas EPB (elektroninis stov썞jimo
stabdys).
- Vairu yra vairuojama
- perjungiama pavara
- Transporto priemonei judant veikia
EPB
- Atidaromas variklio dangtis.
- Nuspaustas stabd쏹i쏧 arba akceleratoriaus pedalas., kai visos durys
yra u쏹darytos
- I쏃manusis raktas yra ne automobilyje, kai paspaud쏹iamas stabd쏹i쏧
pedalas ir yra atidarytos vairuotojo
durys.
- Atsiranda greitas pagreitis
- Transporto priemon썞 slysta
- Rat썀 u쏹strikdino kli쏦tis ir negali
jud썞ti
- Tuo pa썊iu metu transporto priemon썞s priekyje ir gale yra p썞s썊i쏧j쏧,
gyv쏦n쏧 ar daikt쏧
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- Nuo nuotolin썞s i쏃maniosios automobilio statymo funkcijos veikimo
prad쏹ios pra썞jo apie 3 minutes 50
sekund쏹i쏧
- Kelio nuolydis vir쏃ija darbin쎊 diapazon썀
- Funkcija pristabdyta ilgiau nei 1
minut썢
- Vairas, pavar쏧 perjungimo, stabdymo ir va쏹iavimo valdikliai neveikia normaliai
- Kyla problem쏧 d썞l i쏃maniojo rakto
arba i쏃maniojo rakto baterija i쏃sikrauna
- ABS, TCS ar ESC sistema veikia d썞l
slid쏹ios kelio dangos
- Skamba vagyst썞s signalizacijos sistemos signalas
- Atidarytos 쎊krovimo lizdo durel썞s

I쏃manusis i쏃va쏹iavimas
Naudojimo tvarka
I쏃maniojo i쏃va쏹iavimo funkcija veikia
toliau nurodyta tvarka:
1. Pasirengimas i쏃va쏹iuoti
2. Atstum쏧 tikrinimas
3. I쏃va쏹iavimo krypties parinkimas
4. I쏃manusis i쏃va쏹iavimas

2. I쏃maniajai pagalbinei automobilio
nuotolinio statymo sistemai 쎊jungti
paspauskite ir palaikykite automobilio
statymo / vaizdo mygtuk썀 ( ).

PASTABA
僅 I쏃maniojo i쏃va쏹iavimo funkcija galima
naudotis tik tada, kai informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane pasirenkama nuostata Agree (sutinku) ir kai
tinkamai veikia informacijos bei pramog쏧 sistema.
僅 I쏃mani썀ja i쏃va쏹iavimo funkcija galima
naudotis, kai 쎊jungus automobil쎊
va쏹iuojama ma쏹esniu nei 5 km/h (3
mph) grei썊iu ir esant 쎊jungtai N (neutraliai) pavarai.
僅 Jei funkcija v썞l 쎊jungiama po to, kai
i쏃manioji pagalbin썞 automobilio nuotolinio statymo sistema pabaig썞 lygiagre썊iojo automobilio statymo
manevr썀, i쏃mani썀j썀 i쏃va쏹iavimo funkcij썀 galima naudoti.

2. Atstum쏧 tikrinimas

1. Pasirengimas i쏃va쏹iuoti
OCV041205L

OCV051092L

1. Esant 쎊jungtam automobiliui,
nuspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir 쎊junkite
P (stov썞jimo) arba N (neutrali썀)
pavar썀.

A: Atstum쏧 tikrinimas
1 Sustabdykite automobil쎊.
1. Kai automobilis sustabdomas paspaud쏹iant stabd쏹i쏧 pedal썀, automobilio
jutikliais i쏃matuojamas atstumas iki
artimiausi쏧 objekt쏧 ir apskai썊iuojama,
ar pakaks vietos i쏃va쏹iuoti.
2. Kai vietos patikra baigiama, apie tai
prane쏃ama informacijos ir pramog쏧
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sistemos ekrane pateikiamu prane쏃imu ir garsiniu signalu.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jei tikrinant, ar pakanka vietos, nustatoma, kad automobilio i쏃va쏹iavimo
kryptimi kyla pavojus susidurti su p썞s썊iuoju, gyv쏦nu ar negyvu objektu,
saugumui u쏹tikrinti i쏃manioji i쏃va쏹iavimo funkcija gali b쏦ti i쏃jungta.
僅 Net jei patikra baigiama, jutikliai
negali aptikti aklojoje zonoje esan썊i쏧
objekt쏧. Vairuotojas pats privalo patikrinti akl썀j썀 zon썀 ir tik tada t썢sti funkcijos naudojim썀.

PASTABA
Jei ultragarsinis jutiklis veiks prastai arba
jam trukdys aplinka, automobilio statymo funkcijai gali nepavykti surasti stov썞jimo vietos, net jei ji bus laisva, arba ji
gali surasti toki썀 viet썀, kuri netiks automobiliui pastatyti.

3. I쏃va쏹iavimo krypties parinkimas

OCV041200L

A: I쏃va쏹iavimo krypties pasirinkimas
1 I쏃va쏹iavimo krypt쎊 galima pasirinkti
tik stovint.
1. Kai spausdami stabd쏹i쏧 pedal썀
sustabdysite automobil쎊, informacijos
ir pramog쏧 sistemos ekrane bus rodomos galimos lygiagre썊iojo i쏃va쏹iavimo
kryptys.
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2. Paliesdami informacijos ir pramog쏧
sistemos ekran썀 pasirinkite pageidaujam썀 i쏃va쏹iavimo krypt쎊.

슢SP쉳JIMAS
Prie쏃 parinkdamas i쏃va쏹iavimo krypt쎊
vairuotojas privalo 쎊sitikinti, ar vieta yra
tinkama i쏃va쏹iuoti. Jei i쏃maniosios
pagalbin썞s automobilio nuotolinio statymo sistemos surasta i쏃va쏹iavimo vieta
yra siaura arba netinkama (greta esantys automobiliai pastatyti vertikaliai ar
pan.), i쏃maniosios i쏃va쏹iavimo funkcijos
nenaudokite.

4. I쏃manusis i쏃va쏹iavimas

OCV041201L

A: I쏃manusis i쏃va쏹iavimas
1 1. Patraukite rankas nuo vairo.
2 2. Paspauskite ir palaikykite
nuspaud썢 PARKING (statymo) mygtuk썀.
1. Kai automobil쎊 sustabdysite paspausdami stabd쏹i쏧 pedal썀, paspauskite
automobilio statymo / vaizdo mygtuk썀 ( ).
僅 Atleidus stabd쏹i쏧 pedal썀 i쏃manioji
pagalbin썞 automobilio nuotolinio
statymo sistema automati쏃kai valdys vair썀, automobilio greit쎊 ir perjungs pavaras.
僅 Jei veikiant i쏃maniajai i쏃va쏹iavimo
funkcijai nepaspausite ir nepalaikysite automobilio statymo / vaizdo
mygtuko, automobilis sustos ir
funkcijos valdymas bus pristabdy-
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tas. Funkcija v썞l veiks dar kart썀
paspaudus ir palaikius automobilio
statymo / vaizdo mygtuk썀.
2. Palaikykite nuspaud썢 statymo /
vaizdo ( ) mygtuk썀, kol automobilis
pasieks numatyt썀 i쏃va쏹iavimo viet썀.
Automobiliui pasiekus numatyt썀j썀
i쏃va쏹iavimo viet썀 informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pateikiamas
prane쏃imas apie tai, kad automobilio
i쏃va쏹iavimas yra baigtas.
僅 Automobiliui pasiekus numatyt썀j썀
i쏃va쏹iavimo viet썀 informacijos ir
pramog쏧 sistemos ekrane pateikiamas prane쏃imas apie tai, kad automobilio i쏃va쏹iavimas yra baigtas.

PASTABA
僅 I쏃manioji i쏃va쏹iavimo funkcija neveiks,
jei durys bus neu쏹darytos arba saugos dir쏹as bus neprisegtas.
僅 Kol i쏃manioji i쏃va쏹iavimo funkcija veikia, automobilio greit쎊 galima koreguoti spaud쏹iant stabd쏹i쏧 pedal썀. Vis
d썞lto, automobilio greitis nedidinamas, net jei spaud쏹iamas akceleratoriaus pedalas.
僅 Jei i쏃va쏹iavimas baigiamas stabd쏹i쏧
pedalo paspaudimu, i쏃manioji i쏃va쏹iavimo funkcija, baigusi veikti, palieka
쎊jungt썀 D (va쏹iavimo) pavar썀.
僅 Jei i쏃va쏹iavimas baigiamas akceleratoriaus pedalo paspaudimu, akceleratoriaus pedalas veiks tik po to, kai nuo
jo atitrauksite koj썀.
僅 Jei baigus i쏃va쏹iavimo manevr썀 per 4
sekundes neatliekamas joks automobilio valdymo veiksmas, pavyzd쏹iui,
nenuspaud쏹iamas stabd쏹i쏧 ar akceleratoriaus pedalas, automati쏃kai 쎊jungiama P (stov썞jimo) pavara ir
쎊jungiamas EPB (elektroninis stov썞jimo stabdys).

僅 Kai i쏃va쏹iavimo funkcijos manevras
baigiamas, prie쏃 va쏹iuodami b쏦tinai
apsidairykite.

I쏃maniosios i쏃va쏹iavimo funkcijos veikimo b쏦sena
Veikimo b쏦sena
Kontroliuojama

Pos쏦kio signalas
Pos쏦kio signalas i쏃va쏹iavimo kryptimi
mirksi tol, kol baigiamas i쏃va쏹iavimo
manevras arba kol i쏃jungiama i쏃manioji
i쏃va쏹iavimo funkcija.

I쏃maniosios funkcijos i쏃jungimas,
kol ji veikia
僅 Paspauskite automobilio statymo /
vaizdo mygtuk썀 ( ) toliau nurodyto
etapo metu:
- Atstum쏧 tikrinimas
- I쏃va쏹iavimo krypties parinkimas
僅 슢junkite R (atbulin썞s eigos) pavar썀
toliau nurodyto etapo metu:
- Atstum쏧 tikrinimas
- I쏃va쏹iavimo krypties parinkimas
僅 Nor썞dami i쏃jungti i쏃va쏹iavimo funkcij썀, paspauskite statymo saugos ( )
mygtuk썀 arba informacijos ir pramog쏧 sistemos ekrane pasirinkite
Cancel (at쏃aukti).
僅 Jei i쏃maniosios i쏃va쏹iavimo funkcijos
veikimo metu automobilis sustabdomas nuspaud쏹iant stabd쏹i쏧 pedal썀 ir
perjungiama pavara, i쏃va쏹iavimo
funkcija i쏃jungiama. 싩iuo atveju EPB
(elektroninis stov썞jimo stabdys) ne쎊jungiamas.

Funkcija bus pristabdyta 쏃iomis
s썀lygomis, kai:
Kai i쏃va쏹iavimo funkcija pristabdoma,
automobilis sustoja. Jei nebeliks s썀lyg쏧,

6

181

6

Automobilio vairavimas

I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos (RSPA)

d썞l kuri쏧 funkcija buvo pristabdyta,
funkcija gali v썞l veikti.
僅 Transporto priemon썞s va쏹iavimo
kryptimi yra p썞s썊iasis, gyv쏦nas ar
daiktas
僅 Durys ar baga쏹in썞s dangtis atidaryti
僅 Neprisegtas vairuotojo saugos dir쏹as
僅 Susid쏦rimo aklojoje zonoje i쏃vengimo
pagalbin썞 sistema arba susid쏦rimo
d썞l skersinio eismo gale pagalbin썞
funkcija veikia, kai automobilis
va쏹iuoja atbuline eiga.
僅 Automobilio statymo / vaizdo mygtukas ( ) nespaud쏹iamas nepertraukiamai
僅 Automobilis sustabdomas spaud쏹iant
stabd쏹i쏧 pedal썀

Funkcija bus at쏃aukta 쏃iomis s썀lygomis, kai:
I쏃jungus i쏃mani썀j썀 i쏃va쏹iavimo funkcij썀
automobilis automati쏃kai sustabdomas,
쎊jungiama P (stov썞jimo) pavara ir 쎊jungiamas EPB (elektroninis stov썞jimo stabdys).
僅 I쏃manusis i쏃va쏹iavimas
- Vairu yra vairuojama
- Pavara perjungiama, kol transporto priemon썞 juda
- Transporto priemonei judant veikia
EPB
- Atidaromas variklio dangtis.
- Saugos dir쏹u neprisiseg썢s vairuotojas atidaro duris
- Atsiranda greitas pagreitis
- Transporto priemon썞 slysta
- Rat썀 u쏹strikdino kli쏦tis ir negali
jud썞ti
- Tuo pa썊iu metu transporto priemon썞s priekyje ir gale yra p썞s썊i쏧j쏧,
gyv쏦n쏧 ar daikt쏧
6
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- Nuo i쏃maniosios i쏃va쏹iavimo funkcijos veikimo prad쏹ios pra썞jo apie 3
minutes 50 sekund쏹i쏧
- Kelio nuolydis vir쏃ija darbin쎊 diapazon썀
- Funkcija pristabdyta ilgiau nei 1
minut썢
- Vairas, pavar쏧 perjungimo, stabdymo ir va쏹iavimo valdikliai neveikia normaliai
- ABS, TCS ar ESC sistema veikia d썞l
slid쏹ios kelio dangos
- Atidarytos 쎊krovimo lizdo durel썞s

I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio
statymo sistemos triktys ir apribojimai
I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio
statymo sistemos triktys
I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio
statymo sistemos patikra

OCV041207L

A: Patikrinkite pagalbin썢 statymo sistem썀
1 Apsilankykite artimiausiame technin썞s prie쏹i쏦ros centre.
Kai pagalbin썞 i쏃manioji nuotolinio automobilio statymo sistema tinkamai neveikia, informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane pasirodo 쎊sp썞jamasis prane쏃imas
Check Parking Assist (patikrinkite
pagalbin썢 statymo sistem썀). Jeigu rodomas prane쏃imas, nebesinaudokite funkcija. Rekomenduojama, kad funkcij썀
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patikrint쏧 쎊galiotasis 씮Kia“ atstovas /
remonto partneris.

I쏃manioji pagalbin썞 nuotolinio
statymo sistema i쏃jungta

OCV041208L

A: Pagalbin썞 statymo sistema i쏃jungta
1 쌰r. naudotojo vadov썀.
Veikianti pagalbin썞 i쏃manioji nuotolinio
automobilio statymo funkcija gali b쏦ti
i쏃jungta; prane쏃imas Parking Assist
Cancelled. (pagalbin썞 statymo sistema
i쏃jungta) gali pasirodyti nepriklausomai
nuo statymo tvarkos. Kiti prane쏃imai gali
b쏦ti rodomi atsi쏹velgiant 쎊 situacijas. Statydami automobil쎊 su i쏃maniojo nuotolinio statymo pagalbine sistema
vadovaukit썞s instrukcijomis, pateiktomis informacijos ir pramog쏧 sistemos
ekrane. Naudodamiesi funkcija visada
steb썞kite aplink썀 ir b쏦kite atid쏦s.

I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio
statymo sistemos parengties re쏹imas

OCV041209L

A: Pagalbin썞s statymo sistemos veikimo s썀lygos yra tinkamos
1 쌰r. naudotojo vadov썀.

Kai pasirodo prane쏃imas Parking Assist
conditions not met (netinkamos pagalbin썞s statymo sistemos veikimo s썀lygos), paspaudus ir palaikius nuspaust썀
statymo / vaizdo ( ) mygtuk썀, pagalbin썞 i쏃manioji nuotolinio automobilio
statymo sistema veikia bud썞jimo re쏹imu.
Po kurio laiko dar kart썀 paspauskite ir
palaikykite statymo / vaizdo ( ) mygtuk썀, kad pamatytum썞te, ar sistema veikia.
Prane쏃imas pasirodo net tada, kai i쏃maniojo rakto baterija senka. Patikrinkite
i쏃maniojo rakto baterijos lyg쎊.

I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio
statymo sistemos apribojimai
Esant tokioms aplinkyb썞ms, galimyb썞s
pastatyti automobil쎊 arba i쏃 jo i쏃lipti gali
b쏦ti ribotos, gali kilti susid쏦rimo pavojus
arba gali i쏃sijungti i쏃maniojo nuotolinio
statymo pagalbin썞 sistema. Jei reikia,
pastatykite arba i쏃lipkite i쏃 transporto
priemon썞s rankiniu b쏦du.
僅 Prie vairo pritvirtintas daiktas
僅 Transporto priemonei montuojama
sniego grandin썞, atsargin썞 padanga
ar skirtingo dyd쏹io ratas
僅 Padang쏧 sl썞gis yra ma쏹esnis arba
didesnis u쏹 standartin쎊 sl썞g쎊
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞je yra ilgesni
ar platesni kroviniai, nei j쏦s쏧 transporto priemon썞, arba prie jos yra prijungta priekaba
僅 Netinkamas rat쏧 suvedimo reguliavimas
僅 J쏦s쏧 automobilis smarkiai pasvir썢s 쎊
vien썀 pus썢
僅 J쏦s쏧 transporto priemon썞 turi priekabos kabl쎊
僅 Valstybinio numerio 쏹enklas neoriginalioje vietoje
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I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos (RSPA)

僅 Vir쏃 ar po ultragarso jutikliu yra
asmuo, gyv쏦nas ar daiktas, kai aktyvuota Nuotolinio i쏃maniojo parkavimo asistentas
僅 Parkavimo vieta yra i쏃lenkta arba
쎊stri쏹a
僅 Netoli stov썞jimo vietos yra kli쏦tis, pvz.,
asmuo, gyv쏦nas ar daiktas (쏃iuk쏃liad썞쏹썞, dviratis, motociklas, krep쏃elis,
siauras stulpas ir t.t.)
僅 Netoli parkavimo vietos yra apvalus
stulpas arba siauras stulpelis, arba
daikt쏧 (kaip antai ugnies gesintuv쏧 ir
pan.) apsuptas stulpas
僅 Kelio danga yra nelygi (bordi쏦ras,
grei썊io l썞tintojai ir tt)
僅 Kelias yra slidus
僅 Parkavimo vieta yra 쏃alia transporto
priemon썞s, kurios pro쏃vaisa yra
didesn썞, pavyzd쏹iui, sunkve쏹imio ir
pan.
僅 Vieta automobiliui yra pasvirusi
僅 Yra stiprus v썞jas
僅 Naudojantis i쏃mani썀ja pagalbine nuotolinio statymo sistema va쏹iuojant
nelygiais keliais, 쏹vyrkeliais, mi쏃ko
takais ir pan.
僅 Ultragarso jutiklio veikim썀 veikia ypa썊
kar쏃tas ar 쏃altas oras
僅 Ultragarsinis jutiklis yra padengtas
sniegu ar vandeniu
僅 Netoliese yra objektas, generuojantis
ultragarso bangas
僅 Belaidis 쎊renginys su perdavimo funkcija veikia 쏃alia ultragarso jutikli쏧
僅 J쏦s쏧 automobil쎊 veikia kitos transporto priemon썞s 쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant funkcija
僅 Jutiklis pritvirtintas arba neteisingai
u쏹d썞tas d썞l sm쏦gio 쎊 bufer쎊
僅 Kai ultragarsinis jutiklis negali aptikti
쏃i쏧 objekt쏧: plon쏧 ar smulki쏧 kli쏦썊i쏧,
6
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toki쏧 kaip lynai, grandin썞s ar ma쏹i
kuoliukai
僅 쌰emesni nei 100 cm (40 coli쏧) ir siauresni nei 14 cm (6 coli쏧) skersmens
objektai
僅 Kli쏦tys, kurios gali sugerti jutiklio skleid쏹iamas bangas, tokios kaip audiniai,
kor썞ta med쏹iaga ar sniegas.
Nuotolinis i쏃manusis parkavimo pagalbininkas gali neveikti normaliai 쏃iomis
aplinkyb썞mis:
僅 Statymas kelyje su nuolyd쏹iu

OCV051094L

Stovint ant 쏃lait쏧 statykite rankiniu
b쏦du.
僅 Statymas sningant

OCV051095L

Sniegas gali trukdyti jutikliui veikti,
arba Nuotolinis I쏃manusis parkavimo
asistentas gali b쏦ti at쏃auktas, jei stov썞jimo metu kelias yra slidus.
僅 Statymas nelygiame kelyje

OCV051096L

Nuotolinis i쏃manusis parkavimo
pagalbininkas gali b쏦ti at쏃aukiamas,
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kai transporto priemon썞 slysta arba
transporto priemon썞 negali jud썞ti d썞l
kelio s썀lyg쏧, pavyzd쏹iui, akmenuk쏧 ar
skaldos.
僅 Statymas u쏹 sunkve쏹imio
OCV051099L

OCV051097L

Nenaudokite Nuotolinio i쏃maniojo
parkavimo asistento kai aplink yra
transporto priemon썞s, kuriose yra
didesn썞 pro쏃vaisa, pavyzd쏹iui, autobusai, sunkve쏹imiai ir pan Tai gali
sukelti avarij썀.
僅 Parkavimas prie stulpo

Jei naudojama nuotolinio i쏃maniojo
parkavimo pagalbin썞 priemon썞, stov썞jimo aik쏃tel썞je, kurioje transporto
priemon썞 yra tik i쏃 vienos pus썞s, j쏦s쏧
transporto priemon썞 gali kirsti parkavimo linij썀, kad i쏃vengt쏧 priparkuotos
transporto priemon썞s.
僅 슢stri쏹as statymas

OCV051100L

OCV051098K

I쏃maniosios pagalbin썞s automobilio
nuotolinio statymo sistemos efektyvumas gali suma쏹썞ti arba automobilis
gali susidurti su kli쏦timi, jei greta stov썞jimo vietos yra siauras objektas,
apskritas stulpas, sta썊iabriaunis stulpas arba stulpas, prie kurio yra kit쏧
daikt쏧, pavyzd쏹iui, gesintuvas ar kt.
Vairuotojas automobil쎊 turi pastatyti
pats.
僅 Parkavimas stov썞jimo aik쏃tel썞je su
transporto priemone tik i쏃 vienos
pus썞s

Nuotolinis i쏃manusis parkavimo
pagalbininkas neveikia parkuojant
쎊stri쏹ai. Nenaudokite funkcijos, net jei
j쏦s쏧 automobilis gal썞jo 쎊va쏹iuoti 쎊 stov썞jimo viet썀, nes funkcija negali normaliai veikti.
僅 I쏃va쏹iavimas i쏃 stov썞jimo vietos greta
sienos arba siauros stov썞jimo vietos

OCV051101L

- I쏃va쏹iuojant i쏃 siauros arba greta
sienos esan썊ios stov썞jimo vietos,
i쏃manioji pagalbin썞 automobilio
nuotolinio statymo sistema gali tinkamai neveikti. I쏃va쏹iuodami kas
kart썀 apsidairykite, ar n썞ra p썞s썊i쏧j쏧, gyv쏦n쏧 ar negyv쏧 objekt쏧.
6
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I쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio statymo sistemos (RSPA)

- Kad b쏦t쏧 saugu, i쏃manioji pagalbin썞 automobilio nuotolinio statymo sistema stov썞jimo vietos
neie쏃ko, jei stov썞jimo viet쏧 plotis
yra ma쏹esnis u쏹 minimali썀 erdv썢,
kurios reikia automobiliui pastatyti.

슢SP쉳JIMAS
僅 Vairuotojas yra atsakingas u쏹 saug쏧
parkavim썀 ir i쏃va쏹iavim썀, kai naudojasi Nuotoliniu i쏃maniuoju parkavimo
asistentu
僅 Naudodamiesi Nuotolin쎊 i쏃man쏧j쎊 parkavimo pagalbinink썀, saugokit썞s
transporto priemon썞s va쏹iavimo kryptimi.
僅 Visada patikrinkite aplink썀, kai naudojate Nuotolin쎊 i쏃man쏧j쎊 parkavimo
asistent썀 Galite susidurti su p썞s썊iaisiais, gyv쏦nais ar daiktais, jei jie yra
쏃alia jutiklio arba jutiklio aklojoje
zonoje.
僅 Susid쏦rimas gali 쎊vykti, jei staiga pasirodo p썞s썊iasis, gyv쏦nas ar daiktas, kai
veikia nuotolinio i쏃maniojo parkavimo
pagalbin썞 priemon썞.
僅 Nenaudokite Nuotolinio i쏃maniojo
parkavimo sistemos b쏦dami apsvaig썢
nuo alkoholio.
僅 Neleiskite vaikams ar kitiems 쏹mon썞ms naudotis i쏃maniuoju raktu.
僅 Jei i쏃manioji pagalbin썞 automobilio
nuotolinio statymo sistema nuolat
naudojama ilg썀 laik썀, jos veikimo
efektyvumas gali suprast썞ti.
僅 Nuotolin썞 i쏃manioji parkavimo pagalbin썞 priemon썞 gali neveikti normaliai,
jei transporto priemonei reikia sureguliuoti rat쏧 pad썞t쎊, pavyzd쏹iui, kai
transporto priemon썞 pakreipiama 쎊
vien썀 pus썢. Automobil쎊 rekomenduojame patikrinti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
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僅 Triuk쏃m썀 gali gird썞ti stabdoma naudojant Nuotolin쎊 i쏃man쏧j쎊 parkavimo
asistent썀 arba vairuotojui paspaudus
stabd쏹i쏧 pedal썀.
僅 Nuotolinis i쏃manusis parkavimo
pagalbininkas gali staiga 쎊jungti
stabd쎊, kad i쏃vengt쏧 susid쏦rimo.
僅 I쏃mani썀j썀 pagalbin썢 automobilio nuotolinio statymo sistem썀 naudokite tik
pakankamai didel썞je stov썞jimo aik쏃tel썞je, kurioje pakaks vietos automobiliui saugiai manevruoti.

PASTABA
僅 Jei skamba 쎊sp썞jimo apie va쏹iavim썀
pirmyn / atgal 3 etapo 쎊sp썞jimas (nuolatinis pyptel썞jimas), kai veikia nuotolinio i쏃maniojo parkavimo pagalbin썞
priemon썞, tai rei쏃kia, kad aptikta kli쏦tis yra arti j쏦s쏧 transporto priemon썞s.
싩iuo metu Nuotolinio i쏃maniojo parkavimo asistentas laikinai nustos veikti.
슢sitikinkite, kad aplink j쏦s쏧 transporto
priemon썢 n썞ra p썞s썊i쏧j쏧, gyv쏦n쏧 ar
daikt쏧.
僅 Priklausomai nuo stabd쏹i쏧 veikimo,
transporto priemon썞s va쏹iavimo metu
gali u쏹sidegti stabdymo 쏹ibintai.
僅 Jei nuotoliniu b쏦du paleid쏹iamas ilg썀
laik썀 쏃altyje stov썞j썢s automobilis,
pagalbin썞 i쏃manioji automobilio nuotolinio statymo sistema, priklausomai
nuo automobilio b쏦kl썞s, gali 쎊sijungti
pav썞luotai arba i쏃sijungti.
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Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija (jeigu
yra)
Radijo da쏹ni쏧 쎊rangos (priekinio
radiolokatoriaus) dalys atitinka:
Europai ir 쏃alims, kuriose taikomas CE sertifikatas

OGL3051240L
OGL3051237L

Australijai
6

OGL3051241L
OGL3051238L

Serbijai

Taivanui

OGL3051239L

OGL3051242L

CCAF19LP2840T0

6
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Omanui

Atitikties deklaracija

JAE

OGL3051243L
OGL3051247L

Moldovai
Brazilijai

OGL3051244L
OGL3051248L

Ukrainai
Ganai

OGL3051250L

Singap쏦rui

OGL3051245L
OGL3051249L

Rusijai

OGL3051246L

OGL3051251L

6
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Malaizijai

Atitikties deklaracija

Argentinai

OGL3051257L

Filipinams
OGL3051252L

Jordanui

OGL3051253L
OGL3051258L

Meksikai
Paragvajui

6

OGL3051259L

OGL3051254L

Uzbekistanui

Izraeliui
OGL3051255L

Marokui
OGL3051260L
OGL3051256L

6
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Beninui

Atitikties deklaracija

Ukrainai

OGL3051261L

Tailandui

OGL3051262L

OGL3051266L

Radijo da쏹ni쏧 쎊rangos (priekinio
kampinio radaro / galinio kampinio radaro) dalys atitinka: (jeigu
yra)
OGL3051267L

Meksikai
Ganai

OGL3051268L

Piet쏧 Afrikos Respublikai

OGL3051265L

OGL3051269L

6
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Japonijai

Atitikties deklaracija

Malaizijai

OGL3051270L
OGL3051273L

Serbijai
Singap쏦rui

OGL3051274L
OGL3051271L

Paragvajui

6
Europai ir CE sertifikuotoms
쏃alims

OGL3051275L
OGL3051272L

6
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Atitikties deklaracija

Taivanui

Tailandui

OGL3051239L

CCAF20LP2330T5

OGL3051276L

Izraeliui

OCV051235L
OGL3051277L

JAE
Brazilijai

OCV051236L
OCV051233L

Jordanui

OCV051237L
OCV051234L

6
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Ypatingos vairavimo s썀lygos
Kai va쏹iavimo s썀lygos pablog썞ja d썞l
prast쏧 oro ar kelio s썀lyg쏧, vairuodami
tur썞tum썞te b쏦ti dar atsargesni.

Pavojingos vairavimo s썀lygos
Pavojingomis va쏹iavimo s썀lygomis,
pavyzd쏹iui, kai va쏹iuojate per vanden쎊,
snieg썀, led썀, purv썀, sm썞l쎊 ar pana쏃iais
atvejais, laikykit썞s 쏃i쏧 atsargumo priemoni쏧:
僅 Vairuokite atsargiai ir palikite papildom썀 atstum썀 stabdyti.
僅 Staigiai nestabdykite ir nesukin썞kite
vairo.
僅 Automobilyje, kuriame yra ABS, intensyviai nespaudykite stabd쏹i쏧 pedalo.
僅 Sustoj썢 sniege, purve ar sm썞lyje, naudokite antr썀j썀 pavar썀. Nor썞dami
i쏃vengti varom쏧j쏧 rat쏧 persisukimo,
greitinkite i쏃 l썞to.
僅 Automobiliui 쎊strigus ant ledo, sniege
ar purve, naudokite sm썞l쎊, drusk썀 ar
kitas neslid쏹ias med쏹iagas, kad varomieji ratai geriau sukibt쏧 su pavir쏃iumi.

Perk썞limo rizikos ma쏹inimas
J쏦s쏧 universalioji keleivin썞 transporto
priemon썞 apibr썞쏹iama kaip universalioji
sportin썞 transporto priemon썞 (SUV).
Eksploatacini쏧 transporto priemoni쏧
apsivertimo rodiklis yra gerokai didesnis
nei kit쏧 tip쏧 transporto priemoni쏧. Visureigiai turi didesn썢 pro쏃vais썀 ir siauresn썢
tarpv썞쏹썢, tod썞l gali 쎊veikti 쎊vairias bekel썞s s썀lygas.
D썞l specifini쏧 konstrukcini쏧 savybi쏧
automobilio svorio centras yra auk쏃썊iau
negu 쎊prastini쏧 automobili쏧. Didesn썞s
pro쏃vaisos privalumas yra geresnis kelio

Ypatingos vairavimo s썀lygos

matomumas – tai leid쏹ia i쏃vengti problem쏧.
Tokie automobiliai n썞ra skirti pos쏦kiuose
va쏹iuoti tokiu pa썊iu grei썊iu, kaip 쎊prastiniai keleiviniai automobiliai, kaip ir sportiniai ma쏹os pro쏃vaisos automobiliai,
skirti va쏹iuoti bekele. D썞l 쏃ios rizikos vairuotojui ir keleiviams primygtinai rekomenduojama prisisegti saugos dir쏹us.
Apsivertus automobiliui tikimyb썞 쏹쏦ti
neprisisegus yra gerokai didesn썞 nei
saugos dir쏹썀 d썞vin썊io asmens. Vairuotojas gali imtis atsargumo priemoni쏧, kad
i쏃vengt쏧 apvirtimo pavojaus.
Jei 쎊manoma, venkite staigi쏧 pos쏦ki쏧 ar
manevr쏧, nekraukite ant stogo sunki쏧
krovini쏧 ir niekada nemodifikuokite
automobilio.

슢SP쉳JIMAS
僅 J쏦s쏧 automobilyje sumontuotos
padangos, skirtos u쏹tikrinti saug쏧
va쏹iavim썀 ir keliam썀j썀 gali썀. Nenaudokite padang쏧 ir rat쏧, kuri쏧 dydis ir
tipas skiriasi nuo t쏧, kurie i쏃 prad쏹i쏧
buvo sumontuoti j쏦s쏧 automobilyje.
Tai gali tur썞ti 쎊takos transporto priemon썞s saugai ir veikimui, d썞l to gali
sugesti vairavimas arba ji gali apvirsti
ir sunkiai su쏹aloti. Keisdami padangas 쎊sitikinkite, kad ant vis쏧 keturi쏧
padang쏧 yra to paties dyd쏹io, tipo,
protektoriaus, prek썞s 쏹enklo ir keliamosios galios padangos ir ratai.
僅 Kaip ir vairuojant kitas universali썀sias
sportines transporto priemones (SUV),
netinkamai eksploatuojant automobil쎊
galima prarasti jo kontrol썢, gali 쎊vykti
eismo 쎊vykis ir automobilis gali apsiversti.
- Eksploatacini쏧 transporto priemoni쏧 apsivertimo rodiklis yra gerokai
didesnis nei kit쏧 tip쏧 transporto
priemoni쏧.
6
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- D썞l specifini쏧 konstrukcini쏧 savybi쏧
(didesn썞s pro쏃vaisos, ma쏹esnio
plo썊io tarp rat쏧 ir kt.), automobilio
svorio centras yra auk쏃썊iau negu
쎊prastini쏧 automobili쏧.
- SUV n썞ra skirta va쏹iuoti pos쏦kyje
tokiu pa썊iu grei썊iu, kaip 쎊prastiniai
automobiliai.
- Venkite staigi쏧 pos쏦ki쏧 ir staigi쏧
manevr쏧.
- Apsivertus automobiliui tikimyb썞
쏹쏦ti neprisisegus yra gerokai
didesn썞 nei saugos dir쏹썀 d썞vin썊io
asmens. Pasir쏦pinkite, kad visi
automobilyje b쏦t쏧 prisiseg썢.

Automobilio 쎊si쏦bavimas
Jei reikia 쎊si쏦buoti sniege, sm썞lyje ar
purve 쎊strigus쎊 automobil쎊, pirmiausia
pasukite vair썀 쎊 de쏃in썢 ir 쎊 kair썢, kad priekiniai ratai b쏦t쏧 laisvesni. Tada kelis kartus 쎊junkite R (atbulin썞s eigos) ir bet
kuri썀 va쏹iavimo 쎊 priek쎊 pavar썀.
Pernelyg nedidinkite automobilio s쏦ki쏧,
pasir쏦pinkite, kad ratai sukt쏧si kuo
l썞썊iau. Jei nepavyksta i쏃va쏹iuoti po keli쏧
bandym쏧, automobil쎊 reikia i쏃traukti kitu
automobiliu, kad jis neperkaist쏧 ir nesugest쏧 jo redukcin썞 pavara.

슢SP쉳JIMAS
Nem썞ginkite 쎊si쏦buoti automobilio, jei
쏃alia jo yra 쏹moni쏧 ar daikt쏧. I쏃tr쏦k썢s
automobilis gali staiga 쏃okti 쎊 priek쎊 arba
atgal.

D쉳MESIO
僅 D썞l pernelyg ilgo si쏦bavimo automobilis gali perkaisti, taip pat gali b쏦ti
pa쏹eista ar sugadinta redukcin썞
pavara ir apgadintos padangos.
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僅 Nesukite rat쏧, ypa썊 didesniu nei 56
km/h (35 mph) grei썊iu. Stovin썊io automobilio rat쏧 sukimasis dideliu grei썊iu
gali perkaitinti ir pa쏹eisti padangas, o
besisukantys ratai gali nuskristi ir
su쏹aloti greta esan썊ius asmenis.

PASTABA
Prie쏃 imant si쏦buoti automobil쎊, reikia
i쏃jungti elektronin썢 stabilumo kontrol썢
(ESC).

Sklandus pos쏦kis
Nestabdykite ir neperjungin썞kite pavar쏧
atlikdami pos쏦kius, ypa썊 kai 쏃lapia kelio
danga. Geriausia pos쏦k쎊 쎊veikti palengva
didinant greit쎊. Laikydamiesi 쏃i쏧 rekomendacij쏧, iki minimumo suma쏹insite
padang쏧 d썞v썞jim썀si.

Vairavimas nakt쎊
Nakt쎊 va쏹iuoti yra pavojingiau nei dien썀,
tod썞l svarbu prisiminti 쏃iuos kelis patarimus:
僅 Suma쏹inkite greit쎊 ir laikykit썞s didesnio atstumo iki kit쏧 transporto priemoni쏧, nes nakt쎊 matomumas yra
prastesnis, ypa썊 tose vietose, kur n썞ra
ap쏃vietimo.
僅 Susireguliuokite veidrod썞lius, kad kuo
ma쏹iau akint쏧 kit쏧 automobili쏧 priekiniai 쏹ibintai.
僅 Priekiniai 쏹ibintai turi b쏦ti 쏃var쏦s ir tinkamai sureguliuoti. (Taikoma automobiliams be automatinio priekini쏧
쏹ibint쏧 reguliavimo funkcijos.) D썞l
ne쏃vari쏧 ar netinkamai sureguliuot쏧
priekini쏧 쏹ibint쏧 matomumas nakt쎊
bus gerokai prastesnis.
僅 Stenkit썞s ne쏹i쏦r썞ti 쎊 prie쏃ais atva쏹iuojan썊i쏧 automobili쏧 쏹ibint쏧 쏃vies썀. Ji
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gali jus laikinai apakinti, ir prireiks
keli쏧 sekund쏹i쏧, kol j쏦s쏧 akys v썞l pripras prie tamsos.

Vairavimas lyjant
D썞l lietaus ir 쏃lapi쏧 keli쏧 vairuoti gali b쏦ti
pavojinga, ypa썊 jei nesate pasireng썢
va쏹iuoti slid쏹ia danga.
싩tai keli dalykai, 쎊 kuriuos reikia atkreipti
d썞mes쎊 va쏹iuojant per liet쏧:
僅 Stipri li쏦tis suma쏹ina matomum썀 ir
pailgina stabdymo keli썀, tod썞l sul썞tinkite.
僅 Pasir쏦pinkite, kad priekinio stiklo
valymo 쎊ranga b쏦t쏧 geros b쏦kl썞s.
Pakeiskite priekinio stiklo valytuv쏧
쏃luoteles, jei jiems dirbant ant stiklo
lieka dry쏹i쏧 arba nenuvalyt쏧 viet쏧.
僅 Jei j쏦s쏧 automobilio padangos n썞ra
geros b쏦kl썞s, staigiai stabdant 쏃lapiame kelyje automobilis gali prad썞ti
slysti ir sukelti avarij썀. Pasir쏦pinkite,
kad j쏦s쏧 padangos b쏦t쏧 geros b쏦kl썞s.
僅 슢junkite priekinius 쏹ibintus, kad
kitiems b쏦t쏧 lengviau jus pamatyti.
僅 Per greitai va쏹iuojant per dideles
balas gali su쏃lapti automobilio stabd쏹iai. Va쏹iuodami per balas sul썞tinkite
greit쎊.
僅 Jei manote, kad su쏃lapo stabd쏹iai,
va쏹iuodami lengvai juos spustel썞kite,
kol prad썞s tinkamai stabdyti.

Ypatingos vairavimo s썀lygos

gyliui, 쏹r. "Padang쏧 keitimas" puslapyje
8-17.

Vairavimas u쏹tvindytose vietov썞se
Venkite va쏹iuoti u쏹tvindytose vietov썞se,
jei nesate tikri, kad vandens lygis nepasieks automobilio rato stebul썞s apa썊ios.
Per vanden쎊 va쏹iuokite l썞tai. Laikykit썞s
saugaus atstumo, nes sudr썞k썢 stabd쏹iai
gali tinkamai neveikti.
Perva쏹iav썢 vanden쎊, i쏃d쏹iovinkite stabd쏹ius – automobiliui l썞tai judant, kelis
kartus atsargiai juos nuspauskite.
Kai sudr썞ksta stabd쏹i쏧 sistema ir suma쏹썞ja stabdymo efektyvumas arba stabdant da쏹nai girdisi tam tikras garsas,
perjungimo svirtele nustatykite regeneracinio stabdymo lyg쎊 ties 씮0“ ir kelis kartus lengvai paspauskite stabd쏹i쏧 pedal썀.
Laikykit썞s saugaus atstumo, kad neapkrautum썞te stabd쏹i쏧 sistemos ir ji gal썞t쏧
i쏃d쏹i쏦ti.
Nusta썊ius regeneracinio stabdymo sistemos lyg쎊 ties 씮0“ padala, kelis kartus
stabdant gali suma쏹썞ti sistemos efektyvumas, ta썊iau tai yra normalus rei쏃kinys.
V썞liau regeneracin썞 stabdymo sistema
veiks taip, kaip visada.

Vairavimas greitkelyje
Padangos

Slydimas 쏃lapiais pavir쏃iais
Jei kelias yra gana 쏃lapias, o j쏦s va쏹iuojate greitai, j쏦s쏧 automobilis gali prarasti
sukibim썀 su kelio danga ir fakti쏃kai
va쏹iuoti vandeniu. Geriausias patarimas
va쏹iuojant 쏃lapiu keliu – SUMA쌰INTI
GREIT슢.
Slydimo 쏃lapiais pavir쏃iais pavojus padid썞ja suma쏹썞jus padangos protektoriaus

Pakoreguokite padang쏧 prip쏦timo sl썞g쎊
atsi쏹velgdami 쎊 pateiktas specifikacijas.
쌰emas padang쏧 prip쏦timo spaudimas
sukels perkaitim썀 ir galim썀 쏹al썀 padangoms.
Nenaudokite nusid썞v썞jusi쏧 ar pa쏹eist쏧
padang쏧, nes j쏧 sukibimas gali suma쏹썞ti
arba jos gali b쏦ti visi쏃kai sugedusios.
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Niekada nevir쏃ykite did쏹iausio padang쏧
prip쏦timo spaudimo, kuris nurodomas
ant padang쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 Prie쏃 va쏹iuodami visada patikrinkite,
ar padangos tinkamai prip쏦stos. Pernelyg daug arba per ma쏹ai prip쏦stos
padangos gali privesti prie sud썞tingesnio automobilio valdymo, ir
padangos gali netik썞tai sprogti, sukeldamos eismo 쎊vykius, per kuriuos gali
b쏦ti sunkiai ar net mirtinai su쏹aloti
쏹mon썞s. Apie tinkam썀 padang쏧 sl썞g쎊
쏹r. "Padangos ir ratai" puslapyje 9-5.
僅 Prie쏃 va쏹iuodami visada patikrinkite
padang쏧 sl썞g쎊. D썞l nusid썞v썞jusi쏧
padang쏧 galite netekti automobilio
kontrol썞s. Nusid썞v썞jusias padangas
b쏦tina pakeisti kuo grei썊iau. Daugiau
informacijos apie protektoriaus ribojimus 쏹r. "Padangos ir ratai" puslapyje
8-15.

Au쏃inamasis skystis ir auk쏃tosios
쎊tampos akumuliatorius
Va쏹iuojant dideliu grei썊iu greitkelyje
sunaudojama daugiau energijos. Toks
va쏹iavimas yra ma쏹iau efektyvus nei
va쏹iavimas ma쏹esniu, vidutiniu grei썊iu.
Va쏹iuodami greitkeliu palaikykite vidutin쎊 greit쎊, kad b쏦t쏧 suvartojama ma쏹iau
energijos.
Prie쏃 va쏹iuodami patikrinkite au쏃inamojo skys썊io kiek쎊 ir elektros energijos
lyg쎊.
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Vairavimas 쏹iem썀
D썞l sud썞ting쏧 oro s썀lyg쏧 쏹iem썀 susid썞v썞jimas didesnis ir kyla kit쏧 problem쏧.
Kad va쏹in썞jant 쏹iem썀 kilt쏧 kuo ma쏹iau
problem쏧, vadovaukit썞s 쏃iais patarimais:
* Informacija apie 쏹iemines padangas ir
padang쏧 grandines valstybine kalba
(island쏧) pateikiama priede.

Apsnigta arba apled썞jusi danga
Norint va쏹iuoti per gil쏧 snieg썀, gali tekti
naudoti 쏹iemines padangas arba u쏹d썞ti
rat쏧 grandines.
Planuodami naudoti 쏹iemines padangas,
rinkit썞s sumontuot쏧 originali쏧 padang쏧
dyd쎊 ir tip썀 atitinkan썊ias padangas. Prie쏃ingu atveju negal썞site saugiai valdyti
automobilio. Grei썊io vir쏃ijimas, spartus
greit썞jimas, staigus stabdymas ir staig쏦s
pos쏦kiai yra labai pavojingi.
Stabdydami kuo daugiau stabdykite
varikliu. Staigiai stabdomas apsnigtame
ar apled썞jusiame kelyje automobilis gali
slysti. I쏃laikykite tinkam썀 atstum썀 iki
priekyje va쏹iuojan썊ios transporto priemon썞s. Be to, stabdykite atsargiai.
Atminkite, kad, ant automobilio rat쏧
u쏹d썞jus grandines, bus u쏹tikrinta
didesn썞 varomoji j썞ga, ta썊iau jos neapsaugos nuo 쏃oninio slydimo.

Vasarin썞s padangos (jeigu yra)
僅 Vasarin썞s padangos optimizuoja
va쏹iavimo charakteristikas va쏹iuojant
sausais keliais.
僅 Esant 쏹emesnei nei 7 °C temperat쏦rai
arba va쏹iuojant snieguotais ar apled썞jusiais keliais, vasarin썞s padangos
praranda stabdymo efektyvum썀 ir
trauk썀 – j쏧 sukibimas gerokai suma쏹썞ja.
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僅 Esant 쏹emesnei nei 7 °C temperat쏦rai
arba va쏹iuojant snieguotais ar apled썞jusiais keliais, saugumui u쏹tikrinti
vasarin썞s padangos turi b쏦ti pakeistos 쏹iemin썞mis arba universaliomis
padangomis. J쏧 dydis turi b쏦ti toks
pat, kaip ir standartini쏧 automobilio
padang쏧. 쌰iemin썞s ir universalios
padangos 쏹ymimos M+S 쏹enklu.
僅 Jei norite naudoti M+S padangas, d썞l
saugumo naudokite to paties gamintojo padangas su tuo pa썊iu protektoriumi.
僅 Va쏹iuodami su M+S padangomis,
kuri쏧 maksimalus leistinas greitis yra
ma쏹esnis nei automobilio standartini쏧 vasarini쏧 padang쏧, stenkit썞s
nevir쏃yti M+S padangoms leistino
grei썊io.

쌰iemin썞s padangos
Jei savo automobilyje montuojate 쏹iemines padangas, b쏦tinai naudokite to
paties dyd쏹io ir apkrovos diapazono
radialines padangas, kaip ir originalios.
Sumontuokite 쏹iemines padangas ant
vis쏧 keturi쏧 rat쏧, kad gal썞tum썞te gerai
valdyti automobil쎊 bet kokiomis oro s썀lygomis. Atminkite, kad 쏹iemini쏧 padang쏧
sukibimas su sausa kelio danga gali b쏦ti
ma쏹esnis nei originali쏧 automobilio
padang쏧. Vairuoti tur썞tum썞te atsargiai
net tada, kai keliai tu쏃ti. Patikrinkite, kok쎊
did쏹iausi썀 greit쎊 rekomenduoja padang쏧
pardav썞jas.
Jei ketinate montuoti dygliuotas padangas, i쏃 prad쏹i쏧 i쏃siai쏃kinkite visas taikomas taisykles d썞l galim쏧 j쏧 naudojimo
apribojim쏧.

슢SP쉳JIMAS
쌰iemini쏧 padang쏧 dydis ir tipas tur썞t쏧
b쏦ti toks pat, kaip ir standartini쏧 auto-
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mobilio padang쏧. Prie쏃ingu atveju negal썞site saugiai valdyti automobilio.

Rat쏧 grandin썞s
Med쏹iaginio tipo

OCV051103L

싩onin썞s radialini쏧 padang쏧 sienel썞s yra
plonesn썞s, tod썞l u쏹d썞jus tam tikro tipo
sniego grandines padangas galima
pa쏹eisti. Tod썞l vietoj grandini쏧 rekomenduojama naudoti 쏹iemines padangas.
Negalima montuoti padang쏧 grandini쏧
ant transporto priemoni쏧 su lengvojo
lydinio ratlankiais; grandin썞s gali
pakenkti ratams.
J쏦s쏧 automobilio gamintojo garantija
neapima automobilio pa쏹eidim쏧, atsiradusi쏧 d썞l netinkamo sniego grandini쏧
naudojimo.
Jeigu naudojamos grandin썞s, jas reikia
tvirtinti prie varan썊i쏧j쏧 tokiu b쏦du.
僅 Galiniais ratais varomo automobilio
galiniai ratai veikia kaip galios 쏃altinis.
Tod썞l sniego grandines reik썞t쏧 d썞ti
ant galini쏧 padang쏧.
僅 Kai automobilis varomas visais ratais,
sniego grandin썞s dedamos tik ant
galini쏧 padang쏧. Tokiu atveju va쏹iuokite kuo trumpesn쎊 atstum썀, kad
nepa쏹eistum썞te vis쏧 varom쏧j쏧 rat쏧
sistemos.
僅 U쏹d썞j썢 sniego grandines, va쏹iuokite
l썞tai. Jei girdite padang쏧 lietimosi su
k썞bulu keliam썀 triuk쏃m썀, sul썞tinkite,
kol garsas i쏃nyks, ir nor썞dami i쏃vengti
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쏹alos, nuimkite grandin썢, kai tik prad썞site va쏹iuoti nuvalytais keliais.
僅 Netinkamo dyd쏹io grandin썞s arba
netinkamai u쏹d썞tos grandin썞s gali
sugadinti j쏦s쏧 automobilio stabd쏹i쏧
sistem썀, pakab썀, k썞bul썀 ir ratus. Tod썞l
d썞dami sniego grandines, laikykit썞s
gamintojo instrukcij쏧 ir kuo geriau jas
pritvirtinkite. Kai ant rat쏧 u쏹d썞tos
grandin썞s, stenkit썞s va쏹iuoti l썞tai, iki
30 km/h (20 mph) grei썊iu.
僅 Montuojamos rat쏧 grandin썞s turi atitikti kiekvienos padangos dyd쏹io
parametrus, kad b쏦t쏧 i쏃vengta automobilio pa쏹eidim쏧.
- 19 ir 20 coli쏧 padangoms naudojamos med쏹iagin썞s sniego grandin썞s.

D쉳MESIO
僅 슢sitikinkite, kad sniego grandin썞s yra
tinkamo dyd쏹io ir tipo j쏦s쏧 padangoms. Netinkamos sniego grandin썞s
gali sukelti 쏹al썀 j쏦s쏧 automobilio
k썞bului, o remonto i쏃laidos gali b쏦ti
nekompensuojamos pagal j쏦s쏧 automobilio gamintojo garantij썀. Be to,
sniego grandin썞s jungties kabliukai
gali b쏦ti pa쏹eisti d썞l lietimosi su automobilio detal썞mis, d썞l to sniego grandin썞s gali atsilaisvinti nuo padangos.
Naudokite SAE klas썞s 씮S“ sertifikuotas
sniego grandines.
僅 Nuva쏹iav썢 ma쏹daug 0,5 - 1 km (0,3 0,6 miles) patikrinkite, ar grandin썞s
tinkamai pritvirtintos, kad u쏹tikrintum썞te saug쏧 va쏹iavim썀. Priver쏹kite
arba v썞l pritvirtinkite grandines, jei jos
atsilaisvino.

Vairavimas 쏹iem썀

Patikrinkite akumuliatori쏧 ir laidus
쌰iem썀 akumuliatoriaus sistemai tenka
atlaikyti didesn썢 apkrov썀. Vizualiai
ap쏹i쏦r썞kite akumuliatori쏧 ir kabelius,
kaip apra쏃yta 8 skyriuje. J쏦s쏧 akumuliatoriaus 쎊krovimo lygis turi b쏦ti patikrintas
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

Saugokite u쏹raktus nuo u쏹쏃alimo
Nor썞dami apsaugoti u쏹raktus nuo u쏹쏃alimo, 쎊 rakto skylut썢 쎊pilkite tinkamo atitirpinimo skys썊io ar glicerino. Jei spyn썀
dengia ledas, nor썞dami j쎊 pa쏃alinti, u쏹pilkite patvirtinto ledo 쏃alinimo skys썊io. Jei
spyna u쏹쏃alusi i쏃 vidaus, veikiausiai gal썞site j썀 atrakinti pa쏃ildytu raktu. Nor썞dami i쏃vengti su쏹alojim쏧, pa쏃ildytu raktu
naudokit썞s atsargiai.

슢 lang쏧 ploviklio sistem썀 pilkite
tinkam썀 neu쏹쏃썀lant쎊 lang쏧 plovimo skyst쎊
Kad vanduo lang쏧 valymo sistemoje
neu쏹쏃alt쏧, 쎊pilkite neu쏹쏃썀lan썊io lang쏧
plovimo skys썊io pagal gamintojo nurodymus ant pakuot썞s. Neu쏹쏃썀lan썊io
lang쏧 valymo skys썊io galima 쎊sigyti i쏃 Kia
atstovo / paslaug쏧 partnerio ir beveik
visose automobili쏧 dali쏧 parduotuv썞se.
Nenaudokite au쏃inamojo skys썊io arba
kitos r쏦쏃ies antifrizo, nes jie gali pa쏹eisti
da쏹us.

Neleiskite stov썞jimo stabd쏹iui
u쏹쏃alti
Tam tikromis s썀lygomis 쎊jungtas stov썞jimo stabdys gali u쏹쏃alti. Taip gali atsitikti, kai aplink galinius stabd쏹ius ar 쏃alia
j쏧 yra sniego ar ledo sankaup쏧 arba jei
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stabd쏹iai 쏃lapi. Jei stov썞jimo stabdys gali
u쏹쏃alti, laikinai j쎊 쎊junkite nustat썢 P (stov썞jimo) pavar썀. I쏃 anksto u쏹blokuokite
galinius ratus, kad automobilis neried썞t쏧. Po to atleiskite stov썞jimo stabd쎊.

Pasir쏦pinkite, kad ledas ir sniegas
nesikaupt쏧 ant dugno
Tam tikromis s썀lygomis sniegas ir ledas
gali kauptis po sparnais ir trukdyti vairuoti. Taip nutinka va쏹iuojant at쏃iaurios
쏹iemos s썀lygomis, tod썞l tur썞tum썞te periodi쏃kai patikrinti automobilio dugn썀, kad
쎊sitikintum썞te, jog n썞ra ribojamas priekini쏧 rat쏧 bei vairo valdymo dali쏧 jud썞jimas.

Ve쏹iokit썞s avarines priemones
Priklausomai nuo oro s썀lyg쏧 sud썞tingumo, tur썞tum썞te ve쏹iotis atitinkam썀
avarin썢 쎊rang썀. Automobilyje patartina
tur썞ti rat쏧 grandines, lanks썊i썀 vilkt쎊 arba
grandin썢, 쏹ibintuv썞l쎊, signalines raketas,
sm썞lio, kastuv썀, laidus akumuliatoriui
쎊krauti, lang쏧 grandikl쎊, pir쏃tines, patiesal썀, kombinezon썀, antklod썢 ir kt.

Variklio skyriuje nelaikykite joki쏧
daikt쏧 ar med쏹iag쏧
Variklio skyriuje esantys daiktai ar
med쏹iagos gali sugadinti varikl쎊. Gamintojo garantijoje tokios 쏹alos kompensacija nenumatyta.

Priekabos vilkimas

Priekabos vilkimas (jeigu yra)
Jei savo automobiliu ketinate vilkti priekab썀, pirmiausia tur썞tum썞te susipa쏹inti
su savo 쏃alies teisiniais reikalavimais.
Kadangi 쎊statymai yra nevienodi, reikalavimai, taikomi velkamoms priekaboms,
automobiliams arba kitos r쏦쏃ies transporto priemon썞ms ar ma쏃inoms, gali
skirtis. Kia rekomenduoja klausti 쎊galiotojo Kia atstovo / remonto partnerio.
J쏦s쏧 automobilis gali vilkti priekab썀.
Nor썞dami nustatyti, kokie yra j쏦s쏧 automobilio priekabos vilkimo paj썞gumai, 쏹r.
"Priekabos svoris" puslapyje 6-204 toliau
쏃iame skyriuje.
Atminkite, kad velkant priekab썀 automobil쎊 reikia vairuoti kitaip. Velkant priekab썀, kei썊iasi automobilio valdymas,
d썞v썞jimasis ir energijos s썀naudos. Norint
saugiai vilkti priekab썀, b쏦tina tur썞ti tam
tikr썀 쎊rang썀 ir tinkamai j썀 naudoti.
싩iame skyriuje rasite daug prakti쏃k쏧
patarim쏧 ir svarbi쏧 rekomendacij쏧 bei
saugos taisykli쏧. Daugelis i쏃 j쏧 yra svarbios j쏦s쏧 ir keleivi쏧 saugumui. Prie쏃 vilkdami priekab썀, atid쏹iai perskaitykite 쏃쎊
skyri쏧.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jei naudosite netinkam썀 쎊rang썀 ir
va쏹iuosite netinkamai, vilkdami priekab썀 galite nesuvaldyti automobilio.
Pavyzd쏹iui, jei priekaba per sunki,
stabd쏹iai gali veikti netinkamai arba i쏃
viso neveikti. J쏦s ir j쏦s쏧 keleiviai galite
sunkiai ar net mirtinai susi쏹eisti. Vilkite
priekab썀 tik tada, jei 쎊vykd썞te visus
쏃ioje dalyje apra쏃ytus veiksmus.
僅 Prie쏃 vilkdami priekab썀 쎊sitikinkite,
kad bendras priekabos svoris, bendras automobilio su priekaba svoris,
bendras automobilio svoris, bendra
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a쏃ies apkrova ir priekabos gr썀쏹ulo
apkrova yra leid쏹iamame diapazone.

D쉳MESIO
僅 Mechaninis sukabinimo 쎊taisas neturi
u쏹dengti nei vienos galinio numerio
plok쏃tel썞s dalies ar automobilio
ap쏃vietimo 쎊tais쏧. Jei galinio numerio
plok쏃tel썢 ir (arba) ap쏃vietimo 쎊taisus i쏃
dalies u쏹dengia bet kuri mechaninio
sukabinimo prietaiso dalis, tuos
mechaninio sukabinimo prietaisus,
kuri쏧 lengvai atskirti ar kuri쏧 pad썞ties
pakeisti be 쎊ranki쏧, i쏃skyrus paprast썀
su mechaninio sukabinimo prietaisu
gamintojo tiekiam썀 atsukimo rakt썀 (t.
y. naudojam썀 ne didesne nei 20 Nm
j썞ga), ne쎊manoma, naudoti
draud쏹iama. Atkreipkite d썞mes쎊, kad
sumontuotus ir nenaudojamus
mechaninius sukabinimo prietaisus
visada reikia nuimti arba pakeisti j쏧
pad썞t쎊, jei jie nors kiek u쏹dengia galinio numerio plok쏃tel썢 ir (arba) galinius
automobilio ap쏃vietimo 쎊taisus.
僅 D썞l netinkamo priekabos vilkimo gali
kilti 쏹ala j쏦s쏧 automobiliui, d썞l ko reik썞s brangaus remonto, kuriam netaikoma garantija. Nor썞dami vilkti
priekab썀 tinkamai, laikykit썞s 쏃iame
skyriuje pateikt쏧 patarim쏧.

PASTABA
僅 Prikabinimo 쎊tais쏧 pritvirtinimo angos
yra abiejose pus썞se po k썞bulu u쏹 galini쏧 rat쏧.
僅 Europai
- Techni쏃kai leistin썀 maksimali썀 galin썞s (-i쏧) a쏃ies (-i쏧) apkrov썀 galima
vir쏃yti ne daugiau nei 15 %, o techni쏃kai leistin썀 maksimali썀 pakrauto
automobilio mas썢 – ne daugiau nei
10 % arba 100 kg (220,4 lbs), pri6
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klausomai nuo to, kuris dydis yra
ma쏹esnis. Tokiu atveju, va쏹iuodami
su did쏹iausia apkrova M1 kategorijos automobiliu, nevir쏃ykite 100
km/h (62,1 mph) grei썊io, o N1 kategorijos automobiliu – 80 km/h
(49,7 mph)
- Velkant priekab썀, papildoma priekabos prijungimo 쎊taiso apkrova
gali vir쏃yti did쏹iausi썀 leid쏹iam썀
padang쏧 apkrov썀 ne daugiau kaip
15 %. Tokiu atveju neva쏹iuokite
grei썊iau nei 100 km/h, ir galin썞s
padangos sl썞gis tur썞t쏧 b쏦ti bent 20
kPa (0,2 bar) didesnis nei normalus
rekomenduojamas padang쏧 sl썞gis
(t. y. be prikabintos priekabos).
* M1: keleivin썞 transporto priemon썞 (iki 9
s썞dim쏧 viet쏧)
* N1: komercin썞 transporto priemon썞 (iki
3,5 tonos)

Prikabinimo 쎊taisai
Svarbu tur썞ti tinkamus prikabinimo 쎊taisus. 싩oninis v썞jas, pro 쏃al쎊 va쏹iuojantys
dideli sunkve쏹imiai ir nelyg쏦s keliai t썞ra
kelios prie쏹astys, d썞l kuri쏧 reikia naudoti
tinkam썀 prikabinimo 쎊tais썀. 싩tai keletas
taisykli쏧, kuri쏧 reikia laikytis:
僅 Ar automobilio k썞bule reik썞s i쏃gr썢쏹ti
angas, per kurias prijungsite priekabos prikabinimo 쎊tais썀? Jei i쏃gr썢쏃ite
skyles, nu썞m썢 prikabinimo 쎊tais썀 sandariai jas u쏹denkite.
Jei j쏧 sandariai neu쏹dengsite, 쎊 automobilio vid쏧 gali patekti purvo ir vandens.
僅 Automobilio buferiai n썞ra skirti prikabinimo 쎊taisui tvirtinti. Netvirtinkite
prie j쏧 i쏃sinuomot쏧 vilkimo 쎊tais쏧 arba
kitokios prie buferi쏧 tvirtinamos 쎊rangos. Naudokite tik prie r썞mo, o ne prie
buferio tvirtinam썀 prikabinimo 쎊tais썀.
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僅 씮Kia“ priekabos tvirtinimo 쎊tais썀 galima
쎊sigyti i쏃 쎊galiotosios 씮Kia“ atstovyb썞s /
partnerio serviso.

Apsauginiai trosai
Tarp automobilio ir priekabos visada pritvirtinkite trosus. Apjuoskite priekabos
r썞m썀 apsaugine grandine, kad r썞mas
nenukrist쏧 ant kelio, jeigu atsikabint쏧
nuo kablio.
Instrukcijas apie apsauginius trosus gali
pateikti prikabinimo 쎊taiso gamintojas
arba priekabos gamintojas. Tvirtindami
apsauginius trosus laikykit썞s gamintojo
rekomendacij쏧. Visada palikite pakankamai laisvumo, kad gal썞tum썞te apsisukti
su priekaba. Apsauginiai lynai niekada
negali vilktis 쏹eme.

Priekabos stabd쏹iai
Jei priekaba komplektuojama su stabdymo sistema, 쎊sitikinkite, kad ji atitinka
쏃alies reikalavimus, yra tinkamai 쎊rengta
ir gerai veikia.
Jei j쏦s쏧 priekabos mas썞 vir쏃ija maksimali썀 leistin썀 mas썢 be priekabos stabd쏹i쏧, ji
turi tur썞ti atskirus tinkamus stabd쏹ius.
Perskaitykite priekabos stabd쏹i쏧 naudojimo instrukcijas ir j쏧 laikykit썞s, kad gal썞tum썞te tinkamai juos 쎊rengti, reguliuoti ir
pri쏹i쏦r썞ti.
僅 Nemodifikuokite automobilio stabd쏹i쏧 sistemos.

슢SP쉳JIMAS
Nenaudokite priekabos su atskira stabd쏹i쏧 sistema, jei nesate visi쏃kai tikri, kad
tinkamai j썀 prijung썞te. Tai n썞ra m썞g썞j쏧
darbas. 싩쎊 darb썀 reikia atlikti profesionaliose priekab쏧 technin썞s prie쏹i쏦ros dirbtuv썞se.

Priekabos vilkimas

Va쏹iavimas su priekaba
Priekabai vilkti reikia tam tikros patirties.
Prie쏃 leisdamiesi 쎊 kelion썢, turite ap쏹i쏦r썞ti priekab썀. I쏃bandykite, kaip valdyti ir
stabdyti automobil쎊, velkant쎊 priekab썀.
Niekada nepamir쏃kite, kad vairuojamas
automobilis dabar yra daug ilgesnis ir
reaguoja l썞썊iau.
Prie쏃 prad썞dami va쏹iuoti patikrinkite
priekabos tvirtinimo 쎊tais썀 ir platform썀,
apsauginius lynus, elektros jungtis, 쏹ibintus, padangas ir veidrod썞li쏧 nustatymo
pad썞t쎊. Jei priekaba turi elektroninius
stabd쏹ius, pava쏹iuokite automobiliu su
priekaba ir rankiniu b쏦du i쏃bandykite
priekabos stabd쏹i쏧 valdym썀, kad 쎊sitikintum썞te, ar veikia stabd쏹iai. Tokiu b쏦du
patikrinsite ir elektros jungt쎊.
Kelion썞s metu retkar썊iais patikrinkite, ar
krovinys saugiai pritvirtintas ir ar tebeveikia 쏹ibintai ir priekabos stabd쏹iai.

PASTABA
Kai aplinkos temperat쏦ra nesiekia 0 °C
(32 °F) ir yra 쏹emas auk쏃tosios 쎊tampos
akumuliatoriaus 쎊krovos lygis, gali suma쏹썞ti automobilio su priekaba galia. Tokiu
atveju gali kilti problem쏧 didinant greit쎊
arba suma쏹썞ti greitis va쏹iuojant 쎊kalne.
Velkant priekab썀, auk쏃tosios 쎊tampos
akumuliatori쏧 reikia 쎊krauti daugiau nei
50 proc., jei aplinkos temperat쏦ra yra
쏹emesn썞 nei 0 °C (32 °F).

Atstumas iki priekyje esan썊io
automobilio
Iki priekyje va쏹iuojan썊io automobilio
i쏃laikykite dvigubai didesn쎊 atstum썀, nei
va쏹iuodami be priekabos. Tai gali pad썞ti
i쏃vengti situacij쏧, kai reikia staigiai stabdyti ir staigiai pasukti.
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Lenkimas
Lenkiant su priekaba, reikia didesnio atstumo iki priekyje va쏹iuojan썊io automobilio. D썞l didesnio automobilio ilgio
aplenkus automobil쎊 reik썞s nuva쏹iuoti
didesn쎊 atstum썀 prie쏃 gr쎊쏹tant 쎊 savo
eismo juost썀.

Va쏹iavimas atbuline eiga
Viena ranka laikykite vair썀 u쏹 apa썊ios.
Tada, nor썞dami pasukti priekab썀 쎊 kair썢,
pasukite rank썀 쎊 kair썢. Nor썞dami pasukti
priekab썀 쎊 de쏃in썢, pasukite rank썀 쎊
de쏃in썢. Atbuline eiga visada va쏹iuokite
l썞tai. Jei 쎊manoma, papra쏃ykite, kad kas
nors pad썞t쏧 va쏹iuoti.

Priekabos vilkimas

retkar썊iais patikrinti, ar priekabos 쏹ibintai tebeveikia. Taip pat turite patikrinti
juos kiekvien썀 kart썀 atjung썢 ir v썞l prijung썢 laidus.
Nejunkite priekabos ap쏃vietimo sistemos
tiesiogiai prie savo automobilio ap쏃vietimo sistemos. Naudokite tik sertifikuot썀
priekabos laid쏧 sujungimo juost썀.
D썞l elektros laid쏧 instaliacijos kreipkit썞s 쎊
profesional쏧 servis썀.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
Jei laid쏧 sistemos nenaudosite tinkamai,
galite sugadinti automobilio elektros sistem썀 ir (arba) susi쏹aloti.

Pos쏦kiai
Atliekant pos쏦k쎊 su priekaba, reikia platesn썞s trajektorijos nei 쎊prastu atveju.
Va쏹iuokite taip, kad priekaba nekliudyt쏧
kelkra쏃썊i쏧, 쏃aligatvi쏧, kelio 쏹enkl쏧,
med쏹i쏧 ar kit쏧 objekt쏧. Staigiai nemanevruokite. Gerokai i쏃 anksto rodykite
signalus.

Pos쏦kio signalai tempiant priekab썀
Velkant priekab썀, automobiliui reikia
kitokio pos쏦kio signalo ir papildom쏧
laid쏧. 슢jungus pos쏦kio signal썀 ar persirikiuojant 쎊 kit썀 eismo juost썀, prietais쏧
skydelyje mirks썞s 쏹alios rodykl썞s. Tinkamai prijungti priekabos 쏹ibintai taip pat
mirks썞s, 쎊sp썞dami kitus vairuotojus, kad
rengiat썞s sukti, persirikiuoti ar sustoti.
Velkant priekab썀, 쏹alios rodykl썞s prietais쏧 skydelyje mirks썞s net ir tuo atveju,
kai priekabos 쏹ibint쏧 lemput썞s yra perdegusios. Taigi galite manyti, kad paskui
jus va쏹iuojantys vairuotojai mato j쏦s쏧
signalus, nors i쏃 ties쏧 nemato. Svarbu
6
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Va쏹iavimas nuolyd쏹iais
Prie쏃 leisdamiesi ilga arba sta썊ia nuokalne, suma쏹inkite greit쎊.
Va쏹iuodami ilga 쎊kalne, 쎊junkite 쏹emesn썢
pavar썀 ir suma쏹inkite greit쎊 iki ma쏹daug
70 km/h (45 mph), kad neperkaist쏧 variklis.

D쉳MESIO
僅 Nor썞dami apsaugoti varikl쎊 nuo perkaitimo:
Jei vilksite maksimalaus leistino svorio
priekab썀 esant maksimaliai automobilio apkrovai, gali perkaisti variklis.
Va쏹iuodami tokiomis s썀lygomis,
sustabdykite automobil쎊 ir palaukite,
kol jis atv썞s. Kai variklis pakankamai
atv썞s, galite t썢sti kelion썢.
Velkant priekab썀, j쏦s쏧 automobilio
greitis gali b쏦ti daug ma쏹esnis u쏹
bendro eismo srauto greit쎊, ypa썊
kylant sta썊ia 쎊kalne. Vilkdami priekab썀
쎊 sta썊i썀 쎊kaln썢, va쏹iuokite kra쏃tine
eismo juosta. Pasirinkite savo auto-

Automobilio vairavimas

mobilio greit쎊 pagal did쏹iausi썀 leid쏹iam썀 grei썊io apribojim썀
automobiliams su priekaba, pagal
nuolyd쏹io statum썀 ir priekabos svor쎊.
僅 Pasirinkite priekabos svor쎊 ir nuolyd쏹io laipsn쎊 atitinkant쎊 greit쎊, kad
neperkaist쏧 variklis.

Statymas kalnuotoje vietov썞je
Jei prie automobilio prikabinta priekaba,
netur썞tum썞te statyti jo ant kalvos. Automobiliui su priekaba netik썞tai prad썞jus
ried썞ti nuo kalno, jie gali b쏦ti apgadinti,
taip pat gali b쏦ti sunkiai ar mirtinai su쏹aloti 쏹mon썞s.
Vis d썞lto, jei kada nors tekt쏧 pastatyti
priekab썀 ant kalvos, atlikite 쏃iuos veiksmus:
1. 슢va쏹iuokite 쎊 stov썞jimo viet썀. Pasukite
vair썀 쎊 쏃aligatvio bortel쎊 (쎊 de쏃in썢 pus썢,
jei automobilio priekis nukreiptas 쎊
nuokaln썢, arba 쎊 kair썢 pus썢, jei priekis
nukreiptas 쎊 쎊kaln썢; jei vairuojate automobil쎊 su vairu de쏃in썞je pus썞je, pasukite 쎊 kair썞n, jei priekis nukreiptas 쎊
nuokaln썢, arba de쏃in썞n, jei priekis
nukreiptas 쎊 쎊kaln썢).
2. 슢junkite stov썞jimo stabd쎊 ir i쏃junkite
automobil쎊.
3. Po priekabos ratais nuokaln썞s pus썞je
pad썞kite atsparas.
4. U쏹veskite automobil쎊, nuspauskite ir
laikykite nuspaud썢 stabd쏹i쏧 pedal썀,
쎊junkite neutrali썀 pavar썀, atleiskite
stov썞jimo stabd쎊 ir i쏃 l썞to atleiskite
stabd쏹ius, kol priekaba atsirems 쎊
atsparas.
5. Dar kart썀 spauskite stabd쏹ius, stov썞jimo stabd쎊.
6. I쏃junkite automobil쎊 ir atleiskite stabd쏹ius, ta썊iau stov썞jimo stabd쎊 palikite
쎊jungt썀.

Priekabos vilkimas

슢SP쉳JIMAS
僅 Ant kalvos pastatytas automobilis su
priekaba gali b쏦ti labai ar net mirtinai
pavojingas, jei priekaba atsikabint쏧.
僅 Lipti i쏃 automobilio gali b쏦ti pavojinga,
jei stov썞jimo stabdys n썞ra tvirtai
u쏹trauktas. Jei paliekate dirbant쎊 varikl쎊, automobilis gali staiga pajud썞ti.
J쏦s ar kiti 쏹mon썞s galite sunkiai ar net
mirtinai susi쏹eisti.

Kai norite prad썞ti va쏹iuoti stov썞dami ant kalno
1. Nuspauskite ir laikykite nuspaud썢
stabd쏹i쏧 pedal썀 tol, kol:
僅 U쏹veskite automobil쎊.
僅 슢jungsite pavar썀.
僅 Atleiskite stov썞jimo stabd쎊.
2. L썞tai nukelkite koj썀 nuo stabd쏹i쏧
pedalo.
3. Va쏹iuokite l썞tai, kol priekaba nuva쏹iuos nuo atramini쏧 kai쏃썊i쏧.
4. Sustokite ir papra쏃ykite, kad kas nors
paimt쏧 atraminius kai쏃썊ius.

Prie쏹i쏦ra velkant priekab썀
Jei da쏹nai velkate priekab썀, reikia da쏹niau atlikti automobilio technin썞s prie쏹i쏦ros darbus. Ypating썀 d썞mes쎊 reikia
atkreipti 쎊 redukcin썞s pavaros skyst쎊,
a쏃ies alyv썀 ir au쏃inamosios sistemos
skyst쎊. Taip pat reikia da쏹nai tikrinti stabd쏹i쏧 b쏦kl썢. Visos temos aptartos 쏃iame
vadove, jas greitai rasite pasinaudoj썢
rodykle. Jei ketinate vilkti priekab썀, prie쏃
pradedant kelion썢 patartina per쏹i쏦r썞ti
쏃iuos skyrius.
Nepamir쏃kite patikrinti ir priekabos bei
jos prikabinimo 쎊taiso technin썞s b쏦kl썞s.
Laikykit썞s nustatyto priekabos technin썞s
prie쏹i쏦ros grafiko ir periodi쏃kai j썀 pati-
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krinkite. Geriausia ap쏹i쏦r썞ti priekab썀
prie쏃 kiekvien썀 kelion썢. Svarbiausia, kad
visi prikabinimo 쎊taiso var쏹tai ir ver쏹l썞s
b쏦t쏧 gerai priver쏹ti.

D쉳MESIO
僅 Kar쏃tu oru arba va쏹iuojant 쎊 kaln썀 nuo
didesn썞s apkrovos velkant priekab썀
gali perkaisti variklis.
僅 Vilkdami priekab썀 da쏹niau tikrinkite
redukcin썞s pavaros skyst쎊.

Jei nuspr썢site vilkti priekab썀
Nusprend썢 vilkti priekab썀, atkreipkite
d썞mes쎊 쎊 쏃iuos svarbius dalykus:
僅 Apsvarstykite galimyb썢 naudoti si쏦bavimo valdymo priemon썢. Apie si쏦bavimo valdym썀 galite paklausti
prikabinimo 쎊taiso pardav썞jo.
僅 Nevilkite priekabos automobiliu
va쏹iuodami pirmuosius 2000 km
(1200 myli쏧), kad variklis gal썞t쏧 tinkamai 쎊siva쏹iuoti. Jei nepaisysite 쏃io
쎊sp썞jimo, galite smarkiai sugadinti
varikl쎊.
僅 Jei ketinate vilkti priekab썀, Kia rekomenduoja pasikonsultuoti su 쎊galiotu
Kia tarpininku / paslaug쏧 partneriu
apie papildomus reikalavimus, tokius
kaip vilkimo komplektas ir kt.
僅 Visada va쏹iuokite vidutiniu grei썊iu (iki
100 km/h (60 mph)).
僅 Priekabos forma ir svoris gali tur썞ti
쎊takos nuva쏹iuojamam elektromobilio
atstumui. Priklausomai nuo priekabos,
nuva쏹iuojamas atstumas gali suma쏹썞ti iki 50 proc.
僅 Ilgoje 쎊kaln썞je nevir쏃ykite 70 km/h (45
mph) grei썊io arba nurodyto leistino
vilkimo grei썊io (priklausomai nuo to,
kuris i쏃 쏃i쏧 apribojim쏧 yra ma쏹esnis).
僅 Lentel썞je pateikiami svarb쏦s duomenys apie svor쎊:
6
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Europai
Elementas

Did쏹iausia
leid쏹iama
priekabos
mas썞

Su stabd쏹i쏧 sistema

Svoris
Svoris
(standarti- (i쏃pl썞stinis
tipas)
nis tipas)
750 kg
(1653 lbs)

1600 kg
(3527 lbs)

Be stabd쏹i쏧 sistemos

750 kg
(1653 lbs)

Did쏹iausia leid쏹iama statin썞 vertikali
velk썞s apkrova

100 kg
(220 lbs)

Rekomenduojamas atstumas nuo
galini쏧 rato centro iki sukabinimo
vietos

1025 mm (40,4 col.)

Australijai ir Naujajai Zelandijai
Elementas

Did쏹iausia
leid쏹iama
priekabos
mas썞

Su stabd쏹i쏧 sistema

Svoris
Svoris
(standarti- (i쏃pl썞stinis
tipas)
nis tipas)
750 kg
(1653 lbs)

1600 kg
(3527 lbs)

Be stabd쏹i쏧 sistemos

750 kg
(1653 lbs)

Did쏹iausia leid쏹iama statin썞 vertikali
velk썞s apkrova

100 kg
(220 lbs)

Rekomenduojamas atstumas nuo
galini쏧 rato centro iki sukabinimo
vietos

1025 mm (40,4 col.)

Priekabos svoris
Kokia did쏹iausia saugi priekabos mas썞?
Ji niekada netur썞t쏧 vir쏃yti did쏹iausios
leid쏹iamos priekabos su stabd쏹iais
mas썞s. Bet net ir tokia mas썞 gali b쏦ti per
didel썞.
Tai priklauso nuo to, kaip ketinate naudoti savo priekab썀. Pavyzd쏹iui, reikia
쎊vertinti greit쎊, auk쏃t쎊, kelio nuolyd쎊, lauko
temperat쏦r썀, taip pat automobilio naudojimo priekabai vilkti da쏹num썀. Idealus
priekabos svoris taip pat gali priklausyti
nuo bet kokios j쏦s쏧 automobilyje esan썊ios specialios 쎊rangos.
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Automobilio mas썞

Priekabos gr썀쏹ulo svoris

Automobilio mas썞

Bet kokios priekabos gr썀쏹ulo svoris yra
svarbus, nes jis prisideda prie bendro
j쏦s쏧 automobilio svorio. Svoris apima
automobilio svor쎊 be keleivi쏧 ir baga쏹o,
bet kok쎊 j쏦s쏧 gabenam썀 krovin쎊 ir keleivius, kurie va쏹iuos automobiliu. Jei velkate priekab썀, privalote priskai썊iuoti ir
gr썀쏹ulo svor쎊, nes ir jis teks j쏦s쏧 automobiliui.
Priekabos gr썀쏹ulas tur썞t쏧 sverti ne daugiau kaip 10 % bendro pakrautos priekabos svorio ir nevir쏃yti did쏹iausios
leid쏹iamos priekabos gr썀쏹ulo apkrovos
rib쏧.
Pakrov썢 priekab썀, j썀 ir gr썀쏹ul썀 pasverkite atskirai, kad matytum썞te, ar svoris
yra tinkamas. Jei svoris netinkamas, j쎊
galima pakoreguoti tiesiog perstumdant
kai kuriuos daiktus priekaboje.

싩iame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, kaip tinkamai pakrauti automobil쎊,
kad pakrauto automobilio svoris atitikt쏧
numatytas technines s썀lygas. Tinkama
automobilio apkrova u쏹tikrins maksimal쏧 jo na쏃um썀. Prie쏃 pakraudami automobil쎊, susipa쏹inkite su toliau pateiktais
transporto priemon썞s svorio matavimo
terminais, nurodytais transporto priemon썞s specifikacijose bei atitikties etiket썞je:

슢SP쉳JIMAS
僅 Niekada nekraukite krovinio taip, kad
priekabos galas b쏦t쏧 sunkesnis u쏹
priek쎊. Priekyje tur썞t쏧 b쏦ti ma쏹daug
60 % bendro priekabos svorio, o gale
– ma쏹daug 40 % bendro priekabos
svorio.
僅 Niekada nevir쏃ykite did쏹iausios leid쏹iamos priekabos ar jos vilkimo 쎊rangos mas썞s rib쏧. D썞l netinkamos
apkrovos galite sugadinti automobil쎊 ir
(arba) susi쏹aloti. Patikrinkite svorius ir
apkrovas ant pramonini쏧 svarstykli쏧
arba greitkelio policijos punktuose,
kur yra svarstykl썞s.
僅 D썞l netinkamai prikabintos priekabos
galite netekti automobilio kontrol썞s.

Parengto automobilio mas썞
Tai automobilio su visa standartine
쎊ranga svoris. 슢 j썀 ne쎊trauktas keleivi쏧,
baga쏹o ar papildomos 쎊rangos svoris.

Automobilio mas썞
Tai automobilio su auk쏃tosios 쎊tampos
akumuliatoriumi ir visa standartine
쎊ranga svoris. 슢 j썀 ne쎊trauktas keleivi쏧,
baga쏹o ar papildomos 쎊rangos svoris.

Krovinio svoris
싩is skai썊ius apima vis썀 prie parengto
automobilio mas썞s prid썞t썀 svor쎊, 쎊skaitant krovin쎊 ir papildom썀 쎊rang썀.

Bendroji a쏃i쏧 apkrova (GAW)
Tai bendra abiem a쏃ims (priekinei ir galinei) tenkanti apkrova, 쎊skaitant automobilio mas썢 ir vis썀 nauding썀j썀 apkrov썀.

Did쏹iausia leistina a쏃i쏧 apkrova
(GAWR)
Tai did쏹iausia leid쏹iama vienai a쏃iai
(priekinei arba galinei) tenkanti apkrova.
싩ie skai썊iai nurodyti sertifikavimo etiket썞je.
Bendra kiekvienai a쏃iai tenkanti apkrova
niekada neturi vir쏃yti did쏹iausios leid쏹iamos a쏃ies apkrovos.
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Automobilio vairavimas

Bendrasis automobilio svoris
(GVW)

Automobilio mas썞

Padang쏧 etiket썞

Tai parengto automobilio mas썞 su faktiniu krovinio ir keleivi쏧 svoriu.

Did쏹iausias leid쏹iamas automobilio svoris (GVWR)
Tai maksimali leistina visi쏃kai pakrauto
automobilio mas썞 (쎊skaitant visus papildomus priedus, 쎊rang썀, keleivius ir krovin쎊). Did쏹iausia leid쏹iama automobilio
mas썞 nurodyta sertifikavimo etiket썞je
ant vairuotojo (ar priekinio keleivio) dur쏧
slenks썊io.

Per didel썞 apkrova
슢SP쉳JIMAS
Automobilio mas썞
Did쏹iausia leistina a쏃ies apkrova (GAWR)
ir did쏹iausias leid쏹iamas automobilio
svoris (GVWR) nurodyti atitikties etiket썞je ant vairuotojo (arba priekinio keleivio) dur쏧 r썞mo. Vir쏃ijus 쏃ias apkrovas
gali kilti avarija arba sugesti automobilis.
Savo krovinio svor쎊 galite apskai썊iuoti
pasv썞r썢 쎊 automobil쎊 kraunamus daiktus
(ir 쏹mones). Neperkraukite automobilio.

Automobilio pakrovimas – skirta
Australijai (jeigu yra)
Atitikties etiket썞

OCV081003L
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Atitikties / padang쏧 etiket썢 galima rasti
ant priekinio de쏃iniojo (arba kairiojo) B
statrams썊io kra쏃to. Etiket썞je nurodytas
originali쏧 padang쏧 dydis ir oro sl썞gis
automobilio bendrajam leistinam svoriui
pasiekti.
Tai vadinama did쏹iausiu leistinu automobilio svoriu (GVWR). GVWR apima
automobilio, vis쏧 keleivi쏧 ir krovinio
svor쎊. Atitikties / padang쏧 etiket썞je taip
pat nurodytas maksimalus priekin썞s ir
galin썞s a쏃i쏧 svoris, vadinamoji did쏹iausia
leistina a쏃i쏧 apkrova (GAWR).
Niekada nevir쏃ykite did쏹iausio leistino
automobilio svorio ar did쏹iausios leistinos a쏃i쏧 (tiek priekin썞s, tiek galin썞s)
apkrovos. Jei gabenate sunk쏧 krovin쎊,
paskirstykite jo svor쎊.
Garantija neapima dali쏧 ar komponent쏧
pa쏹eidim쏧 d썞l perkrovimo.
Gabendami krovinius automobiliu, 쏹i쏦r썞kite, kad nevir쏃ytum썞te did쏹iausio leistino automobilio svorio ar maksimalios
leistinos priekin썞s ir galin썞s a쏃i쏧 apkrovos. Nesilaikant 쏃io nurodymo, gali pasikeisti automobilio eksploatacin썞s
charakteristikos ar jo valdymas. D썞l 쏃ios
prie쏹asties galite prarasti automobilio
kontrol썢. Be to, d썞l per didel썞s apkrovos
gali sutrump썞ti transporto priemon썞s
eksploatavimo trukm썞.

Kaip elgtis nenumatytomis 7
aplinkyb썞mis
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Kelio 쎊sp썞jimas

Kaip elgtis nenumatytomis
aplinkyb썞mis

Susidarius avarinei situacijai
vairuojant

Kelio 쎊sp썞jimas

Jeigu vairuojant u쏹g썢sta variklis

Avarinis 쏃viesos signalas

OCV061005L

S썀lygos
僅 Susidarius avarinei situacijai kelyje
僅 Sustojus kelkra쏃tyje

Veikimas
僅 Paspauskite avarini쏧 쏃vies쏧 jungikl쎊.

Veikimas
僅 Suma쏹inkite greit쎊 ir stenkit썞s va쏹iuoti
tiesiai.
僅 Sustabdykite automobil쎊 saugioje vietoje.
僅 슢junkite avarin쎊 쏃viesos signal썀.
僅 U쏹veskite automobil쎊 i쏃 naujo.
Jei automobilis neu쏹siveda, kreipkit썞s 쎊
profesionalias dirbtuves arba ie쏃kokite
kitos kvalifikuotos pagalbos. Kia rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 Kia atstov썀 /
serviso partner쎊.

Jeigu variklis u쏹g썢sta sankry쏹oje
arba gele쏹inkelio perva쏹oje.
Veikimas
僅 슢junkite N (neutrali썀) pavar썀.
僅 Nustumkite automobil쎊 쎊 saugi썀 viet썀.

Jeigu vairuojant praki쏦ra
padanga
Veikimas
僅 Pama쏹u suma쏹inkite greit쎊 ir stenkit썞s
va쏹iuoti tiesiai.
僅 Sustabdykite automobil쎊 saugioje lygioje
vietoje, atokiau nuo kelio.
僅 슢junkite avarin쎊 쏃viesos signal썀.
僅 슢junkite stov썞jimo stabd쎊.
僅 슢junkite pavar쏧 perjungimo svirt쎊 쎊 pad썞t쎊 P
(stov썞jimas).
僅 Visiems keleiviams liepkite i쏃lipti i쏃 automobilio ir pasitraukti toliau nuo kelio.
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쌰r. "Jei va쏹iuojant nuleido padang썀 (ir
turite padang쏧 remonto rinkin쎊)" puslapyje 7-9.

Jei variklis nepasileid쏹ia

Jei variklis nepasileid쏹ia
Patikrinkite, ar 쎊krovos matuoklis nerodo
ma쏹o EV akumuliatoriaus 쎊krovos lygio.
僅 슢sitikinkite, kad nustatyta P (stov썞jimo)
pavara. Automobilis 쎊sijungs tik nusta썊ius P (stov썞jimo) pavar썀.
僅 Patikrinkite 12 volt쏧 akumuliatoriaus
jungtis ir 쎊sitikinkite, kad jos 쏃varios ir
sandarios.
僅 슢junkite kolimatoriaus 쏃vies썀. Jei paleid쏹iant starter쎊 lemput썞 pritemsta arba
u쏹g썢sta, vadinasi, i쏃sikrov썞 12 V akumuliatorius.
Nebandykite u쏹vesti automobilio j쎊 stumdami arba vilkdami. Taip galite sugadinti
savo automobil쎊.
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Avarinis u쏹vedimas
U쏹vedimas naudojant paleidikl쎊
(12 V akumuliatori쏧)

OCV061006L

S썀lygos
僅 Kai automobilis ne쎊sijungia d썞l ma쏹os
akumuliatoriaus 쎊krovos

Veikimas
僅 Prijunkite paleidiklio laidus, kaip parodyta paveiksl썞lyje.
- I쏃sikrovusio akumuliatoriaus (1) ir
pagalbinio akumuliatoriaus (2) teigiamas (+) gnybtas.
- I쏃sikrovusio akumuliatoriaus (3)
neigiamas (-) gnybtas ir 쎊쏹eminimo
ta쏃kas (4).
僅 Kelias minutes junkite automobil쎊 naudodami pagalbin쎊 akumuliatori쏧.
僅 Pabandykite dar kart썀 쎊jungti automobil쎊 su i쏃sikrovusiu akumuliatoriumi.
僅 Jei automobilis 쎊sijungia, atjunkite
paleidiklio laidus toliau nurodyta
tvarka:
- Pagalbinio akumuliatoriaus (3) neigiamas (-) gnybtas
- Pagalbinio akumuliatoriaus (2) teigiamas (+) gnybtas
- I쏃sikrov썢s akumuliatorius (1)
Jei automobilis neu쏹siveda, kreipkit썞s 쎊
profesionalias dirbtuves arba ie쏃kokite
kitos kvalifikuotos pagalbos. Kia rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 Kia atstov썀 /
serviso partner쎊.
7
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Avarinis u쏹vedimas

슢SP쉳JIMAS
僅 Laikykite akumuliatori쏧 atokiai nuo
bet koki쏧 liepsn쏧 ar kibirk쏃썊i쏧. Akumuliatorius i쏃skiria vandenilio dujas,
kurios nuo liepsn쏧 ar kibirk쏃썊i쏧 gali
sprogti. Jei 쏃i쏧 instrukcij쏧 nesilaikoma
tiksliai, gali i쏃tikti sunkus k쏦no su쏹alojimas arba b쏦ti sugadintas automobilis! Jei nesate tikri, kaip atlikti 쏃i썀
proced쏦r썀, ie쏃kokite kvalifikuotos
pagalbos. Automobili쏧 akumuliatoriuose yra sieros r쏦g쏃ties. Ji nuodinga
ir labai 썞sdinanti. Kai u쏹vedate su
paleidikliu, naudokite apsauginius akinius ir saugokit썞s, kad r쏦g쏃ties neu쏹tik쏃t쏧 ant j쏦s쏧, ant drabu쏹i쏧 arba ant
automobilio.
僅 Nem썞ginkite u쏹vesti automobilio su
paleidikliu, jei i쏃sikrov썢s akumuliatorius yra u쏹쏃al썢s arba jei elektrolito
lygis ma쏹as, nes akumuliatorius gali
tr쏦kti arba sprogti.
僅 Neleiskite, kad jungiamieji kabeliai (+)
ir (-) liest쏧si. Gali kilti kibirk쏃tys.
僅 Niekada nem썞ginkite tikrinti elektrolito lygio akumuliatoriuje, nes akumuliatorius gali tr쏦kti arba sprogti,
sukeldamas sunkius su쏹alojimus.
僅 Kai u쏹vedate naudodami senkan썊i썀
arba u쏹쏃alusi썀 baterij썀, baterija gali
쎊tr쏦kti arba sprogti.
僅 Elektrin썞 paleidimo sistema veikia
esant auk쏃tai 쎊tampai. NIEKADA
nelieskite 쏃i쏧 komponent쏧, kai dega
READY indikatorius arba kai EV mygtukas yra pad썞tyje ON.

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

D쉳MESIO
Naudokite tik 12 volt쏧 paleidiklio sistem썀. Naudodami 24 volt쏧 maitinimo
쏃altin쎊 (arba du nuosekliai sujungtus 12
volt쏧 akumuliatorius ar 24 volt쏧 variklio
generatoriaus komplekt썀), galite nepataisomai sugadinti kitas elektrines dalis.

Sl썞gio padangose steb썞jimo sistema (TPMS)

Sl썞gio padangose steb썞jimo
sistema (TPMS)
Sl썞gio padangose tikrinimas

PASTABA
Nejunkite paleidiklio kabelio nuo pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo gnybto
prie i쏃sikrovusio akumuliatoriaus neigiamo gnybto. Tai padarius, i쏃sikrov썢s
akumuliatorius gali perkaisti ir suskilti, i쏃
jo gali imti tek썞ti r쏦g쏃tis. Svarbu, kad
vien썀 paleidiklio kabelio gal썀 prijungtum썞te prie pagalbinio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto, o kit썀 jo gal썀 – prie
metalinio ta쏃ko toliau nuo akumuliatoriaus.

U쏹vedimas stumiant
J쏦s쏧 automobilio su 쎊rengta redukcine
pavara negalima u쏹vesti stumiant.

슢SP쉳JIMAS
Niekada nem썞ginkite vilkti automobilio
tam, kad j쎊 u쏹vestum썞te. U쏹sived썢s automobilis gali staiga 쏃okti 쎊 priek쎊 ir trenktis
쎊 velkant쎊j쎊 automobil쎊.

OCV061007L_2

1 쌰emo sl썞gio padangose 쎊sp썞jamoji
lemput썞 / sl썞gio padangose steb썞jimo
sistemos (TPMS) trikties indikatorius
2 쌰emo padang쏧 sl썞gio signalin썞 lemput썞 - pad썞ties indikatorius

Veikimas
僅 Paspauskite ant vairo esant쎊 prietais쏧
skydelio meniu mygtuk썀 ( ).
僅 LCD ekrano re쏹im쏧 meniu pasirinkite
씮Information mode“ (informacijos re쏹imas).

INFORMACIJA
Informacija
僅 Padang쏧 sl썞gio matavimo vienetus
galima pakeisti prietais쏧 skydelyje
naudotojo nuostat쏧 re쏹imu.
- psi, kpa, bar (쏹r. "LCD ekrano re쏹imai" puslapyje 5-48.)
僅 Kiekvien썀 padang썀 reikia tikrinti kas
m썞nes쎊, kai jos 쏃altos, ir reikia prip쏦sti
iki gamintojo rekomenduojamo sl썞gio,
nurodyto automobilyje arba padang쏧
sl썞gio lentel썞je.
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Jeigu j쏦s쏧 automobilio padangos ne
tokio dyd쏹io, koks nurodytas automobilio technini쏧 duomen쏧 lipduke arba
padang쏧 sl썞gio prip쏦timo lipduke, reikia i쏃siai쏃kinti, koks padang쏧 prip쏦timo sl썞gis tinkamas turimoms
padangoms.
Saugumo sumetimais j쏦s쏧 automobilyje 쎊rengta padang쏧 sl썞gio steb썞jimo
sistema (TPMS), kuri 쎊jungia 쏹emo
padang쏧 sl썞gio signalin쎊 쎊tais썀, jeigu
vienos arba keli쏧 padang쏧 sl썞gis pastebimai suma쏹썞j썢s. Kai u쏹sidega 쏹emo
padang쏧 sl썞gio signalinis 쎊taisas, reikia sustabdyti automobil쎊, kuo grei썊iau patikrinti padangas ir prip쏦sti jas
iki reikiamo sl썞gio. Va쏹iuojant su
padangomis, kuri쏧 pernelyg 쏹emas
sl썞gis, jos perkaista, tod썞l gali prakiurti. Be to, kai padangos nepakankamai prip쏦stos, i쏃eikvojama daugiau
elektros energijos ir grei썊iau nudyla
padangos protektorius, tod썞l gali b쏦ti
sunkiau suvaldyti ir sustabdyti automobil쎊.
Atminkite, kad TPMS neatstoja tinkamos padang쏧 prie쏹i쏦ros. Vairuotojas
pats privalo pasir쏦pinti, kad sl썞gis
padangose b쏦t쏧 tinkamas, net jei d썞l
nepakankamo j쏧 prip쏦timo dar neu쏹sideg썞 TPMS 쏹emo sl썞gio padangose
쎊sp썞jamoji lemput썞.
J쏦s쏧 automobilis taip pat turi TPMS
trikties indikatori쏧, kuris rodo, kad
sutriko sistemos veikimas. TPMS trikties indikatorius yra 쎊rengtas kartu su
쏹emo padang쏧 sl썞gio signaliniu 쎊taisu.
Sistemai aptikus trikt쎊, signalinis 쎊taisas mirks썞s ma쏹daug 1 minut썢, o paskui 쏃vies nuolatos. V썞liau, kiekvien썀
kart썀 u쏹vedus automobil쎊, tai kartosis
tol, kol bus pa쏃alinta triktis. Jei TPMS
trikties indikatorius ma쏹daug 1 minut썢
pamirks썞j썢s lieka 쏃viesti, sistemai gali
7
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Sl썞gio padangose steb썞jimo sistema (TPMS)

nebepavykti aptikti ir signalizuoti apie
쏹em썀 padang쏧 sl썞g쎊 taip, kaip tur썞t쏧.
TPMS trik썊i쏧 gali pasitaikyti d썞l 쎊vairi쏧
prie쏹as썊i쏧, pavyzd쏹iui, u쏹d썞jus kitas
padangas arba ratus, d썞l kuri쏧 TPMS
negali veikti taip, kaip reikia. Pakeit썢
vien썀 arba kelias automobilio padangas arba ratus b쏦tinai patikrinkite, ar
neu쏹sideg썞 TPMS trikties signalinis
쎊taisas – taip 쎊sitikinsite, kad su naujomis padangomis ar ratais TPMS ir
toliau veikia tinkamai.

슢SP쉳JIMAS
D썞l akivaizd쏹iai 쏹emo padang쏧 sl썞gio
automobilis pasidaro nestabilus, tod썞l jo
galima nesuvaldyti, be to, padid썞ja jo
stabdymo atstumas.
Toliau va쏹iuojant automobiliu, kurio
padang쏧 sl썞gis suma쏹썞j썢s, padangos
gali perkaisti ir prakiurti.

D쉳MESIO
僅 쌰iem썀 arba 쏃altu oru 쏹emo padang쏧
sl썞gio signalinis 쎊taisas gali u쏹sidegti,
jeigu padang쏧 prip쏦timo sl썞gis yra
toks, koks rekomenduojamas 쏃iltu oru.
Tai nerei쏃kia, kad 쎊vyko TPMS triktis,
nes d썞l 쏹emesn썞s temperat쏦ros proporcingai suma쏹썞ja ir padang쏧 sl썞gis.
僅 Automobiliu i쏃 쏃ilto oro zonos atvykus
쎊 쏃alto oro zon썀 arba atvirk쏃썊iai arba
jeigu lauko temperat쏦ra yra kur kas
auk쏃tesn썞 arba 쏹emesn썞, patikrinkite
padang쏧 prip쏦timo sl썞g쎊 ir j쎊 pareguliuokite pagal rekomenduojam썀
padang쏧 prip쏦timo sl썞g쎊.
僅 Pu썊iant 쎊 padangas or썀, 쏹emo sl썞gio
signalo panaikinimo s썀lygos gali vis
tiek likti ne쎊vykdytos. Taip yra tod썞l,
kad padang쏧 p쏦timo kompresoriai
turi veikimo paklaid썀. 쌰emo sl썞gio

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

signalas i쏃sijungs tada, kai padangos
sl썞gis vir쏃ys rekomenduojam썀 padangos prip쏦timo sl썞g쎊.

PASTABA
Jei 쎊vyksta vienas i쏃 toliau nurodyt쏧
dalyk쏧, sistema turi b쏦ti patikrinta profesionaliame servise. 씮Kia“ rekomenduoja
apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.
1. 쌰emo sl썞gio padangose 쎊sp썞jamoji
lemput썞 / TPMS trikties indikatorius 3
sekundes ne쏃vie썊ia, kai automobilis
yra 쎊jungtas arba va쏹iuoja.
2. TPMS trikties indikatorius lieka 쏃viesti,
prie쏃 tai mirks썞j썢s ma쏹daug 1 minut썢.
3. Taip pat 쏃vie썊ia 쏹emo padang쏧 sl썞gio
pad썞ties signalinis 쎊taisas.

Kai u쏹sidega 쎊sp썞jamoji lemput썞

OCV041126L

A. Low tire pressure (쏹emas sl썞gis
padangoje)

S썀lygos
僅 Per ma쏹as sl썞gis vienoje ar keliose
padangose.

Veikimas
僅 U쏹sidegs atitinkamos pad썞ties lemput썞, nurodanti, kurioje padangoje
sl썞gis yra labai suma쏹썞j썢s.
僅 Suma쏹inkite greit쎊, venkite staigi쏧
pos쏦ki쏧 ir atminkite, kad stabdymo
atstumas bus padid썞j썢s.

Sl썞gio padangose steb썞jimo sistema (TPMS)

僅 Sustokite ir kuo grei썊iau patikrinkite
padangas.
僅 Prip쏦skite padangas iki nurodytos sl썞gio ribos.
僅 Jei ne쎊manoma, pakeiskite nepakankamai prip쏦st썀 padang썀 atsargine.

Padang쏧 sl썞gio steb썞jimo sistemos (TPMS) trikties indikatorius

S썀lygos
僅 Ma쏹daug 1 minut썢 mirksi
- Sutrinka sl썞gio padangose steb썞jimo sistemos veikimas.
Kreipkit썞s 쎊 profesionalias dirbtuves arba
ie쏃kokite kitos kvalifikuotos pagalbos.
Kia rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 Kia
atstov썀 / serviso partner쎊.

D쉳MESIO
僅 TPMS trikties indikatorius gali prad썞ti
쏃viesti, prie쏃 tai mirks썞s ma쏹daug
vien썀 minut썢, automobiliui atsid쏦rus
netoli elektros energijos tiekimo linij쏧
arba radijo si쏧stuv쏧, toki쏧 kaip policijos nuovados, valstybin썞s ir vie쏃osios
institucijos, radijo stotys, karin썞s
baz썞s, oro uostai, radijo ry쏃io arba
televizijos bok쏃tai ir kt. Tai gali trukdyti normaliai veikti padang쏧 sl썞gio
steb썞jimo sistemai (TPMS).
僅 TPMS gedimo indikatorius gali mirks썞ti ma쏹daug 1 minut썢 ir toliau 쏃viesti,
jei transporto priemon썞je naudojamos
sniego grandin썞s arba kai kurie atskiri
elektroniniai prietaisai, pvz., knyginis
kompiuteris, mobilusis 쎊kroviklis, nuotolinis starteris, navigacija ir t. t.
Tai gali trukdyti normaliai veikti
padang쏧 sl썞gio steb썞jimo sistemai
(TPMS).
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PASTABA
Jeigu 쎊vyko TPMS triktis, 쏹emo padang쏧
sl썞gio pad썞ties signalinis 쎊taisas neveiks,
net jeigu automobilio padangos bus
nepakankamai prip쏦stos.

Padangos su sl썞gio padangose
steb썞jimo sistema (TPMS) keitimas
Kreipkit썞s 쎊 profesionalias dirbtuves arba
ie쏃kokite kitos kvalifikuotos pagalbos.
Kia rekomenduoja kreiptis 쎊 쎊galiot썀j쎊 Kia
atstov썀 / serviso partner쎊.

INFORMACIJA
Vien pa쏹velgus 쎊 padang썀 gali b쏦ti
sunku nustatyti, kad jos sl썞gis yra suma쏹썞j썢s. Padang쏧 sl썞g쎊 visada tikrinkite
geros kokyb썞s padang쏧 sl썞gio matuokliu. Atminkite, kad sl썞gio 쎊kaitusioje (d썞l
va쏹iavimo) padangoje rodmuo bus
didesnis nei 쏃altoje padangoje (bent 3
valandas nejudan썊ios ir per 쏃쎊 3 valand쏧
laikotarp쎊 nuva쏹iavusios ma쏹iau nei 1,6
km).
Prie쏃 matuodami prip쏦timo sl썞g쎊 palaukite, kol padangos atv썞s. Prie쏃 prip쏦sdami padangas iki rekomenduojamo
sl썞gio b쏦tinai patikrinkite, ar jos 쏃altos.
싩alta padanga rei쏃kia, kad automobiliu
nebuvo va쏹iuojama 3 valandas ir kad
per t썀 3 valand쏧 laikotarp쎊 juo nebuvo
nuva쏹iuota ma쏹iau nei 1 mile.
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Sl썞gio padangose steb썞jimo sistema (TPMS)

슢SP쉳JIMAS
僅 TPMS negali 쎊sp썞ti apie rimt썀 ir staig쏧
padangos gedim썀 d썞l i쏃orini쏧 veiksni쏧, toki쏧 kaip vinys arba kelio nuolau쏹os.
僅 Jei pajutote, kad automobilis nestabilus, nedelsdami atitraukite koj썀 nuo
akceleratoriaus pedalo, palaipsniui
lengvai spauskite stabd쏹i쏧 pedal썀 ir
l썞tai va쏹iuokite 쎊 saugi썀 viet썀 쏃alikel썞je.
僅 Sugadinus, pakeitus arba i쏃jungus
padang쏧 sl썞gio steb썞jimo sistemos
(TPMS) komponentus gali nukent썞ti
sistemos funkcija 쎊sp썞ti vairuotoj썀
apie suma쏹썞jus쎊 padang쏧 sl썞g쎊 ir
(arba) TPMS triktis. Sugadinus, pakeitus arba i쏃jungus padang쏧 sl썞gio steb썞jimo sistemos (TPMS)
komponentus gali nustoti galioti tos
automobilio dalies garantija.

슢SP쉳JIMAS
Europai
僅 Nemodifikuokite automobilio; tai gali
trukdyti TPMS funkcijai.
僅 Rinkoje platinami ratai TPMS jutikli쏧
neturi. D썞l savo pa썊i쏧 saugumo naudokite i쏃 profesionalaus serviso 쎊sigytas atsargines dalis. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 Jei naudojate savo pa썊i쏧 nusipirktus
ratus, naudokite Kia 쎊galiotojo atstovo
aprobuot썀 TPMS jutikl쎊.
Jeigu j쏦s쏧 automobilyje TPMS jutiklis
ne쎊rengtas arba neveikia taip, kaip
tur썞t쏧, j쏦s쏧 automobilis gali nepereiti
j쏦s쏧 쏃alyje atliekamos periodin썞s
technin썞s ap쏹i쏦ros.

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

Jei va쏹iuojant nuleido padang썀 (ir turite padang쏧 remonto
rinkin쎊)

僅 Visos EUROPOS rinkoje toliau nurodytu laikotarpiu parduotos transporto
priemon썞s turi tur썞ti 쎊rengt썀 TPMS.
- Naujo modelio transporto priemon썞: nuo 2012 m. lapkri썊io 1 d.
- Dabartinio modelio transporto priemon썞: nuo 2014 m. lapkri썊io 1 d.
(priklausomai nuo transporto priemon썞s registracijos)

Jei va쏹iuojant nuleido
padang썀 (ir turite padang쏧
remonto rinkin쎊)

OCV061009L

D쉳MESIO
Rekomenduojame naudoti Kia patvirtint썀 hermetik썀, jei j쏦s쏧 transporto priemon썞je 쎊rengta sl썞gio padangose
steb썞jimo sistema. Skystas sandariklis
gali sugadinti padang쏧 sl썞gio jutiklius.

1 Kompresorius
2 Hermetiko flakonas
Padang쏧 taisymo rinkinys n썞ra sukurtas
ir skirtas naudoti kaip galutinio padangos taisymo priemon썞 ir turi b쏦ti naudojamas tik vienai padangai.
Sistema su kompresoriumi ir sandarinimo mi쏃iniu leid쏹ia u쏹sandarinti daugel쎊
vinimis ar pana쏃iais daiktais pradurt쏧
padang쏧 ir v썞l jas prip쏦sti. Ta썊iau didesni쏧 skyli쏧 arba 쏃onin썞s sienel썞s pa쏹eidim쏧 visi쏃kai u쏹sandarinti ne쎊manoma.
슢sitikin썢, kad padanga patikimai u쏹sandarinta, galite atsargiai va쏹iuoti toliau (iki
200 km(120 myli쏧)) ne didesniu kaip 80
km/h (50 mph) grei썊iu iki artimiausio
serviso ar padang쏧 prekybos vietos, kad
gal썞tum썞te pasikeisti padang썀.
Jei automobilis labai apkrautas arba
velka priekab썀, venkite staigi쏧 pos쏦ki쏧
ar kit쏧 vairavimo manevr쏧.
쌰r. "Saugus padang쏧 remonto rinkinio
naudojimas" puslapyje 7-13.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nenaudokite padang쏧 taisymo rinkinio pradurtoms padangos sienel썞ms
taisyti. D썞l to gali prakiurti padanga ir
쎊vykti avarija.
僅 Kuo skubiau u쏹taisykite padang썀.
Padangos, prip쏦stos naudojant
padang쏧 taisymo rinkin쎊, oro sl썞gis
bet kada gali suma쏹썞ti v썞l.
7
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Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

Jei va쏹iuojant nuleido padang썀 (ir turite padang쏧 remonto
rinkin쎊)

僅 Padang쏧 remonto rinkinio nenaudokite, jeigu padanga smarkiai apgadinta, nes visi쏃kai subliu쏃ko va쏹iuojant
arba d썞l nepakankamo oro sl썞gio. Su
padang쏧 remonto rinkiniu galima
u쏹sandarinti tik padang쏧 protektoriaus prad쏦rimus.
僅 Nenaudokite padang쏧 hermetiko
pasibaigus jo galiojimui (t. y. pra썞jus
ant hermetiko flakono nurodytai
galiojimo pabaigos datai). D썞l to
did썞ja rizika, kad padanga v썞l prakiurs.
僅 Laikykite hermetik썀 vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokit썞s, kad hermetiko nepatekt쏧 쎊 akis, ir nenurykite
jo.

D쉳MESIO
Prakiurus dviem padangoms ar daugiau,
padang쏧 taisymo rinkinio nenaudokite,
nes tinkamo padang쏧 taisymo rinkinio
hermetiko u쏹teks tik vienai prakiurusiai
padangai u쏹taisyti.

PASTABA

OCV041414L

Jei naudojami 20 coli쏧 ratlankiai, i쏃traukite i쏃 padang쏧 remonto rinkinio nu썞mimo 쎊rank쎊. 슢ki쏃kite 쎊rank쎊 쎊 ang썀 ir
nuimkite ratlankio dangt쎊.
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Jei va쏹iuojant nuleido padang썀 (ir turite padang쏧 remonto
rinkin쎊)

Padang쏧 remonto rinkinio sud썞tis

OCV061008_2

7

* Jungtys, kabeliai ir jungiamoji 쏹arnel썞 yra laikomi kompresoriaus korpuso viduje.
* Grie쏹tai paisykite nurodytos veiksm쏧 sekos, kitaip d썞l auk쏃to sl썞gio gali i쏃siver쏹ti
hermetikas.
1 Grei썊io ribojimo etiket썞
2 Hermetiko flakonas
3 Hermetiko flakono pripildymo 쏹arnel썞
4 Maitinimo lizdo jungtis
5 Hermetiko flakono laikiklis
6 Kompresorius
7 슢JUNGIMO / I싩JUNGIMO jungiklis
8 Padang쏧 prip쏦timo sl썞gio matuoklis
9 Padang쏧 prip쏦timo sl썞gio vo쏹tuvas
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Jei va쏹iuojant nuleido padang썀 (ir turite padang쏧 remonto
rinkin쎊)

Kaip naudotis padang쏧 taisymo
rinkiniu

僅 Patikrinkite, ar i쏃jungtas kompresorius.
僅 Prijunkite jungt쎊 prie maitinimo lizdo.

Veikimas
僅 Papurtykite hermetiko flakon썀.

OCV061012L
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僅 Nuimkite hermetiko flakono dangtel쎊
bei flakono laikiklio dangtel쎊 ir prisukite flakon썀 prie hermetiko flakono
laikiklio.

僅 슢junkite automobil쎊.
僅 슢junkite kompresori쏧 ir palikite j쎊 veikti
apie 5–7 minutes, kad b쏦t쏧 pripildyta
pakankamai hermetiko reikiamam
sl썞giui pasiekti.
僅 I쏃junkite kompresori쏧.
僅 Atjunkite pripildymo 쏹arnel썢 nuo
padangos ventilio.

Padang쏧 hermetiko paskirstymas

OCV061011L

僅 슢sitikinkite, kad u쏹fiksuotas kompresoriaus vo쏹tuvas ant pripildymo 쏹arnel썞s.

OCV061013L_2

Veikimas

OCV061014L

僅 Atsukite vo쏹tuvo dangtel쎊 ir prisukite
pripildymo 쏹arnel썢 prie padangos
ventilio.

OCV061015L
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僅 I쏃 karto nuva쏹iuokite apie 7~10 km
(4~6 myli쏧 arba pava쏹iuokite apie 10
minu썊i쏧), kad hermetikas tolygiai
pasiskirstyt쏧 padangoje.

슢SP쉳JIMAS
僅 Ilgam laikui nepalikite automobilio
u쏹vesto prastai v썞dinamoje vietoje.
Galima apsinuodyti anglies monoksidu ir u쏹dusti.
僅 Jei padangos sl썞gis ma쏹esnis nei 26
psi (180 kPa), neva쏹iuokite. D썞l tokios
padangos gali 쎊vykti avarija.

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

Jei va쏹iuojant nuleido padang썀 (ir turite padang쏧 remonto
rinkin쎊)

D쉳MESIO
僅 Gerai pritvirtinkite hermetiko u쏹pildymo 쏹arnel썢 prie ventilio. Kitaip hermetikas gali prad썞ti tek썞ti atgaline
kryptimi ir u쏹kim쏃ti u쏹pildymo 쏹arnel썢.
僅 Neva쏹iuokite didesniu nei 80 km/h
(50 mph) grei썊iu. Jeigu 쎊manoma,
neva쏹iuokite l썞썊iau nei 20 km/h (12
mph) Jeigu va쏹iuodami pasteb썞tum썞te ne쎊prast썀 vibracij썀, trukd쏹ius ar
triuk쏃m썀, suma쏹inkite greit쎊 ir va쏹iuokite labai atsargiai, iki gal썞site saugiai
sustoti 쏃alikel썞je. Skambinkite pagalbos kelyje arba vilkimo tarnybai. Kai
naudojate padang쏧 remonto rinkin쎊,
hermetikas gali i쏃tepti rat썀. Tod썞l hermetiku i쏃tept썀 rat썀 nuimkite ir pasir쏦pinkite, kad automobil쎊 patikrint쏧
profesionalus servisas. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

Padang쏧 prip쏦timo sl썞gio tikrinimas
Veikimas
僅 Nuva쏹iav썢 apie 7~10 km (4~6 myli쏧
arba pava쏹iav썢 apie 10 minu썊i쏧),
sustokite saugioje ir lygioje vietoje.
僅 Prijunkite pripildymo 쏹arnel썢 tiesiai
prie padangos ventilio.

- 슢junkite kompresori쏧, kad padidintum썞te prip쏦timo sl썞g쎊. Nor썞dami
patikrinti esam썀 prip쏦timo sl썞g쎊,
trumpai i쏃junkite kompresori쏧.
- Prip쏦timo sl썞gis suma쏹inamas
pasukus vo쏹tuv썀.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nepalikite kompresoriaus 쎊jungto
ilgiau nei 10 minu썊i쏧, kitaip jis gali
perkaisti ir sugesti.
僅 Padangos turi b쏦ti prip쏦stos iki tinkamos sl썞gio ribos (쏹r. "Padangos ir
ratai" puslapyje 9-5). Jeigu jis ne toks,
toliau neva쏹iuokite. Skambinkite
pagalbos kelyje arba vilkimo tarnybai.

D쉳MESIO
僅 Jeigu reikiamas padangos sl썞gis nei쏃silaiko, pava쏹iuokite automobiliu dar
kart썀, 쏹r. "Padang쏧 hermetiko paskirstymas" puslapyje 7-12. Tada pakartokite 1–4 veiksmus.
僅 Jei padangos pa쏹eidimas didesnis nei
ma쏹daug 4 mm (0,16 coli쏧), jos gali
nepavykti pataisyti naudojant
padang쏧 remonto rinkin쎊.
僅 Jeigu po taisymo su padang쏧
remonto rinkiniu padanga vis tiek
netinka va쏹iuoti, rekomenduojama
kreiptis 쎊 profesional쏧 servis썀.

PASTABA
V썞l ant automobilio u쏹d썞jus pataisyt썀
arba pakeist썀 padang썀 ir rat썀, rato var쏹tai turi b쏦ti u쏹ver쏹ti 11–13 kgf/m u쏹ver쏹imo j썞ga.
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僅 Prijunkite jungt쎊 prie maitinimo lizdo.
僅 Pareguliuokite padang쏧 prip쏦timo
sl썞g쎊 iki nustatytos ribos.

Saugus padang쏧 remonto rinkinio naudojimas
僅 Sustabdykite automobil쎊 saugioje
lygioje vietoje, atokiau nuo kelio.
7
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Jei va쏹iuojant nuleido padang썀 (ir turite padang쏧 remonto
rinkin쎊)

僅 슢junkite stov썞jimo stabd쎊.
僅 Padang쏧 remonto rinkin쎊 naudokite
tik keleivinio automobilio padangoms
sandarinti / prip쏦sti.
僅 Nenuimkite nuo padangos joki쏧 pa쏃alini쏧 daikt쏧.
僅 Prie쏃 naudodami padang쏧 remonto
rinkin쎊, perskaitykite ant hermetiko
flakono pateikt썀 informacij썀 apie
atsargumo priemones.
僅 Palikite automobil쎊 쎊jungt썀. Naudojant
padang쏧 remonto rinkin쎊 gali i쏃sikrauti
akumuliatorius.
僅 Naudojamo padang쏧 taisymo rinkimo jokiu b쏦du nepalikite be prie쏹i쏦ros.
僅 Nepalikite veikian썊io kompresoriaus
ilgiau nei ma쏹daug 10 minu썊i쏧, nes jis
gali perkaisti.
僅 Nenaudokite padang쏧 remonto rinkinio, kai aplinkos temperat쏦ra yra
쏹emesn썞 nei -30 °C (-22 °F).
僅 Nenaudokite padang쏧 remonto rinkinio esant pa쏹eistai padangai ar ratlankiui.
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Techniniai duomenys
僅
僅
僅
僅

Sistemos 쎊tampa: DC 12 V
Darbin썞 쎊tampa: DC 12 V
Ampera쏹o reitingas: maks. 15 A
Tinkama naudojimo temperat쏦ra: nuo
-30 iki 70 °C (-22 to 158 °F)
僅 Maks. darbinis sl썞gis: 7 bar (101 psi)
僅 Dydis
- Kompresorius: 150 x 130 x 60 mm
(5,9 x 5,1 x 2,4 col.)
- Hermetiko flakonas: 115,3 x 87,3 ø
mm (4.5 x 3.4 ø col.)
- Kompresoriaus svoris: 620 g (1.36
lbs.)
- Hermetiko t쏦ris: 400 ml (24,4 kub.
col.)
* Hermetiko ir atsargini쏧 dali쏧 galima 쎊sigyti ir jas pakeisti pas 쎊galiot썀j쎊 automobili쏧 arba padang쏧 atstov썀. Tu쏃썊ias
hermetiko talpas galima i쏃mesti kaip
buitines atliekas. Skysto hermetiko
liku썊ius tur썞t쏧 likviduoti automobilio
arba padang쏧 atstovas arba tai reik썞t쏧
daryti pagal vietines likvidavimo taisykles.

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

Vilkimas

Vilkimas avariniu atveju

Vilkimas

Galin썞s

Vilkimo tarnyba

OCV061018L
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Priekin썞s

Veikimas
僅 Automobil쎊 vilkite ant platformos,
pak썞l썢 visus ratus nuo 쏹em썞s.

INFORMACIJA
Jeigu kritiniu atveju b쏦tinas vilkimas,
rekomenduojama tai patik썞ti 쎊galiotajam Kia atstovui arba komercinei vilkimo
tarnybai.

D쉳MESIO
僅 Nevilkite automobilio priekiu galiniams ratams remiantis 쎊 쏹em썢, nes
automobilis gali b쏦ti apgadintas.
僅 Nevilkite priri쏃썢 lynu ar pan. Naudokite rat쏧 pak썞limo 쎊rang썀 arba platform썀.
僅 AWD tipo automobilius reikia vilkti
taip, kad jie ratais 쏹em썞s neliest쏧.
Nepaisant 쏃io nurodymo kyla pavojus
smarkiai pa쏹eisti automobil쎊 arba vis쏧
varom쏧j쏧 rat쏧 sistem썀.

OCV061017L

Veikimas
僅 Angos dangtel쎊 nuimkite paspaud썢
apatin썢 dangtelio dal쎊 ant buferio.
僅 Sukdami pagal laikrod쏹io rodykl썢
angoje pritvirtinkite vilkimo kabl쎊, kol
jis u쏹sifiksuos.
僅 Panaudoj썢 nuimkite vilkimo kabl쎊 ir
u쏹d썞kite dangtel쎊.

INFORMACIJA
Tokiu b쏦du vilkti galima tik keliu kieta
danga, nedidel쎊 atstum썀 ir labai l썞tai. Be
to, automobilio ratai, a쏃ys, va쏹iuokl썞, vairas ir stabd쏹iai turi b쏦ti geros b쏦kl썞s.
僅 U쏹 vilkimo kablio netraukite transporto priemon썞s, jeigu ji 쎊klimpo
purve, sm썞lyje arba esant kitoms
aplinkyb썞ms, kuriomis transporto
priemonei neu쏹tenka savo pa썊ios
galios.
僅 Venkite lengvesne transporto priemone vilkti sunkesn썢 transporto priemon썢.
僅 Abiej쏧 transporto priemoni쏧 vairuotojai turi palaikyti ry쏃쎊.
7
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Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

僅 Prie쏃 vilkim썀 patikrinkite, ar nesul쏦쏹썢s
arba neapgadintas vilkimo kablys.
僅 Prie kablio gerai pritvirtinkite vilkimo
lyn썀 arba grandin썢.
僅 Netraukite kablio staigiu judesiu.
Darykite tai vienodai, neskub썞dami.
僅 Kad nepa쏹eistum썞te kablio, netraukite i쏃 쏃ono arba vertikaliu kampu.
Visada vilkite tiesiai 쎊 priek쎊.
僅 Nustatykite EV mygtuk썀 쎊 ACC re쏹im썀,
kad vairas neb쏦t쏧 u쏹rakintas.
僅 Pasukite pavar썀 쎊 N (neutrali썀).
僅 Atleiskite stov썞jimo stabd쎊.
僅 Vilkdami va쏹iuokite ne didesniu nei 15
km/h (10 mph) grei썊iu ir ne toliau nei
1,5 km (1 myli썀), kad pernelyg nepa쏹eistum썞te pavaros.
僅 Stabd쏹i쏧 pedal썀 spauskite stipriau nei
paprastai, nes stabdymas bus ne toks
efektyvus.
僅 Reik썞s daugiau j썞gos ir vairuojant, nes
neveiks vairo stiprintuvas.
僅 Jei riedate ilga nuokalne, stabd쏹iai gali
perkaisti ir j쏧 efektyvumas suma쏹썞ti.
Da쏹nai sustokite ir leiskite stabd쏹iams
atv썞sti.

7
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Vilkimas

슢SP쉳JIMAS
Automobil쎊 vilkite itin atsargiai.
僅 Venkite staiga pajud썞ti i쏃 vietos ir staigiai nemanevruokite, nes avarinis vilkimo kablys ir vilkimo lynas arba
grandin썞 d썞l to patirt쏧 didel썢 apkrov썀.
Kablys ir vilkimo lynas arba grandin썞
gali tr쏦kti ir sukelti rimt썀 su쏹alojim썀
arba materialin썢 쏹al썀.
僅 Jei sugedusio automobilio nepavyksta
i쏃judinti i쏃 vietos, nem썞ginkite vilkti jo
j썞ga. Rekomenduojame kreiptis
pagalbos 쎊 쎊galiot썀j쎊 Kia atstov썀 arba
komercin썢 vilkimo tarnyb썀.
僅 Stenkit썞s vilkti automobil쎊 kuo tiesesne linija.
僅 Vilkimo metu saugokit썞s velkamo
automobilio.

D쉳MESIO
僅 Prie vilkimo kablio prikabinkite vilkimo
dir쏹썀.
僅 M썞ginant vilkti u쏹kabinus u쏹 kitos
automobilio vietos nei vilkimo kablys,
galima pa쏹eisti automobilio korpus썀.
僅 Naudokite tik tok쎊 lyn썀 arba grandin썢,
kurie yra specialiai skirti transporto
priemon썞ms vilkti. Gerai pritvirtinkite
lyn썀 arba grandin썢 prie pateikto vilkimo kablio.
僅 Prad썞dami va쏹iuoti ir va쏹iuodami
automobilio greit쎊 didinkite ir ma쏹inkite laipsni쏃kai, tuo pa썊iu metu stengdamiesi i쏃laikyti vilkimo lyn썀 arba
grandin썢 쎊temptus, kitaip galima
sugadinti ir vilkimo kablius, ir automobilius.

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

Avariniai reikmenys (jeigu yra)
Gesintuvas
Jeigu kilo nedidelis gaisras, o j쏦s 쏹inote,
kaip naudotis gesintuvu, vadovaukit썞s
toliau pateiktais nurodymais.
1. I쏃traukite gesintuvo vir쏃uje esant쎊
apsaugin쎊 kai쏃t쎊, kuris neleid쏹ia, kad
b쏦t쏧 nety썊ia paspausta rankena.
2. Purk쏃tuv썀 nukreipkite 쎊 liepsnos apa썊i썀.
3. Atsistokite ma쏹daug 2,5 m (8 p썞dos)
nuo liepsnos ir suspauskite ranken썀,
kad prad썞tum썞te purk쏃ti. Jeigu atleisite ranken썀, pur쏃kimas bus sustabdytas.
4. Nukreipkite purk쏃tuv썀 atgal 쎊 liepsnos
apa썊i썀. Jeigu atrodys, kad liepsna
u쏹gesinta, kur쎊 laik썀 j썀 steb썞kite, nes ji
gali 쎊siliepsnoti v썞l.

Pirmosios medicinin썞s pagalbos
priemoni쏧 rinkinys
Rinkinyje yra 쏹irkl썞s, tvars썊iai, pleistras ir
kitos priemon썞s.

싩vies썀 atspindintis trikampis 쏹enklas
Pastatykite 쏃vies썀 atspindint쎊 trikamp쎊
쏹enkl썀 ant kelio, kad 쎊sp썞tum썞te atva쏹iuojan썊i쏧 transporto priemoni쏧 vairuotojus.

Padang쏧 sl썞gio matuoklis
1. Atsukite padangos ventilio gaubtel쎊.
2. Matuokl쎊 prispauskite prie padangos
ventilio ir taip laikykite.
3. Tvirtai prispaudus matuoklis 쎊sijungs ir
bus i쏃vengta per didelio nuot썞kio.

Avariniai reikmenys

4. Jei reikia, pareguliuokite padang쏧 prip쏦timo sl썞g쎊 iki nustatytos ribos.
5. V썞l u쏹sukite padangos ventilio gaubtel쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 슢vykus eismo 쎊vykiui pastatykite automobil쎊 saugioje vietoje. Nor썞dami
apsisaugoti nuo akumuliatoriaus
auk쏃tosios 쎊tampos i쏃junkite automobil쎊 ir auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatori쏧 atjunkite patraukdami auk쏃tosios
쎊tampos akumuliatoriaus jungiklio gelton썀 etiket썢. Be to, atjunkite pagalbin쎊
akumuliatori쏧 (12 V). B쏦tinai atjunkite
tiek (+), tiek (–) laid썀.
僅 Nelieskite neizoliuot쏧 laid쏧. Nelieskite
auk쏃tosios 쎊tampos laid쏧 (oran쏹ini쏧),
jung썊i쏧 ir kit쏧 elektros sistemos dali쏧.
僅 슢vykus eismo 쎊vykiui i쏃 pa쏹eisto auk쏃tosios 쎊tampos akumuliatoriaus gali
i쏃siver쏹ti mirtinai nuoding쏧 duj쏧 ir
skys썊io. Saugokit썞s min썞t쏧 duj쏧 ir
skys썊io. Jei degi쏧j쏧 arba nuoding쏧j쏧
duj쏧 patenka 쎊 automobilio vid쏧, atidarykite langus ir pasitraukite 쎊 saugi썀
viet썀. Jei i쏃siver쏹usio skys썊io patekt쏧 쎊
akis, plaukite jas 쏃variu vandeniu. Jei
skys썊io patekt쏧 ant odos, nuplaukite
j썀 vandeniniu druskos tirpalu. Po to
nedelsdami kreipkit썞s 쎊 medikus.
僅 Jei automobilis u쏹liejamas vandeniu,
nedelsdami j쎊 i쏃junkite ir pasitraukite 쎊
saugi썀 viet썀. Saugumo sumetimais
rekomenduojame i쏃kviesti prie쏃gaisrin썢 apsaugos tarnyb썀 arba apsilankyti 씮Kia“ 쎊galiotoje atstovyb썞je /
partnerio servise.
僅 Jei liepsna pasieks auk쏃tosios 쎊tampos
akumuliatori쏧, gali kilti dar vienas
gaisras. Tokiu atveju pasir쏦pinkite,
kad velkam썀 automobil쎊 lyd썞t쏧 ugniagesiai.
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Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

Europos pagalbos i쏃kvietos
sistema (jeigu yra)

Europos pagalbos i쏃kvietos sistema

reikia sustabdyti automobil쎊 ir
paspausti mygtuk썀 SOS. Skambinimo
metu sistema renka informacij썀 apie
automobil쎊 (i쏃 kurio skambinama) ir
sujungia automobil쎊 su bendrojo
pagalbos centro (BPC) pareig쏦nu, kad
b쏦t쏧 galima prane쏃ti apie pagalbos
skambu썊io prie쏹ast쎊.

씮eCall“ transporto priemon썞s sistemos apib쏦dinimas

OCV061019L

1 Keli쏧 eismo 쎊vykis
2 Bevielis tinklas
3 Visuomen썞s saugos pagalbos centras
(BPC)
4 Gelb썞ti
Automobilyje 쎊rengtas 쎊renginys*1,
sujungtas su visos Europos pagalbos
i쏃kvietos sistema, skirtas pagalbos
skambu썊iams reagavimo komandoms.
Visos Europos pagalbos i쏃kvietos sistema 씮eCall“ yra automatin썞 pagalbos
i쏃kvietos paslauga eismo 쎊vykio ar kit쏧*2
avarij쏧 Europos keliuose atveju. (tik
쏃alyse, kuriose 쏃i sistema reguliuojama)
Sistema leid쏹ia susisiekti su bendruoju
pagalbos centru 쎊vykus eismo 쎊vykiui
Europos keliuose (tik 쏃alyse, kuriose 쏃i
sistema reglamentuojama).
* 1. Kaip nurodyta naudotojo vadove,
automobilyje 쎊rengtas Europos pagalbos i쏃kvietos 쎊renginys, kuris u쏹tikrina
ry쏃쎊 su Europos pagalbos i쏃kvietos sistema.
* 2. 씮Kitos avarijos“ rei쏃kia bet kokias
avarijas Europos keliuose (tik tose
쏃alyse, kuriose taikoma 쏃i sistema), d썞l
kuri쏧 nukent썞jo 쏹mon썞s ir (arba) reik썞jo suteikti pagalb썀. Avarijos atveju
7

18

OCV061020L

1 SOS mygtukas
2 Avarijos signalas
3 Avarinio i쏃kvietimo sistema
4 Antena
5 Mikrofonas
6 Garsiakalbis
7 LED
Automobilyje montuojamos numeriu 112
grind쏹iamos 씮eCall“ i쏃kvietos sistemos,
jos veikimo ir funkcij쏧 ap쏹valga: 쏹r. 쏃쎊
skirsn쎊. Numeriu 112 grind쏹iamos 씮eCall“
i쏃kvietos paslauga yra pla썊iai prieinama
vie쏃oji paslauga, kuria galima naudotis
nemokamai.
Transporto priemon썞je montuojama
numeriu 112 grind쏹iamos "eCall" i쏃kvietos sistema, suaktyvinama pagal numatyt썀sias nuostatas. Sunkios avarijos
atveju jis automati쏃kai 쎊sijungia transporto priemon썞je esan썊iais jutikliais.
Sistema taip pat 쎊sijungia automati쏃kai,
kai automobilyje yra 쎊rengta TPS sistema, kuri neveikia 쎊vykus sunkiam
nelaimingam atsitikimui.

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

Prireikus automobilyje montuojam썀
numeriu 112 grind쏹iamos 씮eCall“ i쏃kvietos sistem썀 taip pat galima 쎊jungti rankiniu b쏦du. Instrukcijos, kaip rankiniu
b쏦du suaktyvinti sistem썀: 쏹r. 쏃쎊 skyri쏧.
Kritinio sistemos gedimo atveju, d썞l
kurio transporto priemon썞je b쏦t쏧
i쏃jungta numeriu 112 grind쏹iamos 씮eCall“
i쏃kvietos sistema, transporto priemon썞je esantiems asmenims bus duotas
toks 쎊sp썞jimas: 쏹r. 쏃쎊 skirsn쎊.

Informacija apie duomen쏧 tvarkym썀
Tvarkant asmens duomenis transporto
priemon썞je montuojama numeriu 112
grind쏹iamos 씮eCall“ i쏃kvietos sistema laikomasi asmens duomen쏧 apsaugos taisykli쏧, numatyt쏧 Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvose 95/46/EB [1] ir
2002/58/EB [2], vis쏧 pirma grind쏹iam쏧
b쏦tinybe apsaugoti gyvybinius asmen쏧
interesus pagal Direktyvos 95/46/EB [3]
7 straipsnio d punkt썀.
Tokie duomenys tvarkomi tik skubios
pagalbos i쏃kvietos telefono numeriu 112
tikslu.

Duomen쏧 tipai ir j쏧 gav썞jai
Transporto priemon썞je montuojama
numeriu 112 grind쏹iamos 씮eCall“ i쏃kvietos sistema gali rinkti ir apdoroti tik 쏃iuos
duomenis:
僅 Transporto priemon썞s identifikavimo
numeris
僅 Transporto priemon썞s tipas (keleivin썞
transporto priemon썞 arba lengvoji
komercin썞 transporto priemon썞)
僅 Transporto priemon썞s varymo sistemos laikymo tipas (benzinas/dyzelinas/SGD/SND/elektrinis/vandenilis)
僅 Naujausios automobilio vietos ir va쏹iavimo kryptis

Europos pagalbos i쏃kvietos sistema

僅 Automatinio sistemos suaktyvinimo
쏹urnalo failas ir jo laiko 쏹yma
僅 Bet kokie papildomi duomenys (jei taikoma): Netaikytina
Transporto priemon썞je montuojamos
numeriu 112 grind쏹iamos 씮eCall“ i쏃kvietos sistemos tvarkom쏧 duomen쏧 gav썞jai
yra atitinkami pagalbos centrai, kuriuos
paskyr썞 atitinkamos 쏃alies, kurios teritorijoje jie yra, vald쏹ios institucijos ir kurie
pirmiausia priima ir tvarko pagalbos
i쏃kvietas bendruoju Europos pagalbos
telefono numeriu 112. Papildomos informacijos rasite adresu: . Netaikoma
1. 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB
d썞l asmen쏧 apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir d썞l laisvo toki쏧
duomen쏧 jud썞jimo (OL L 281, 1995 11
23, p. 31).
2. 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/
EB d썞l asmens duomen쏧 tvarkymo ir
privatumo apsaugos elektronini쏧
ry쏃i쏧 sektoriuje (Direktyva d썞l privatumo ir elektronini쏧 ry쏃i쏧) (OL L 201,
2002 7 31, p. 37).
3. Direktyva 95/46/EB panaikinama
2016 m. baland쏹io 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2016/679 d썞l fizini쏧 asmen쏧 apsaugos tvarkant asmens duomenis d썞l
laisvo toki쏧 duomen쏧 jud썞jimo (Bendrasis duomen쏧 apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Reglamentas taikomas nuo 2018 m.
gegu쏹썞s 25 d.

Duomen쏧 tvarkymo tvarka
Transporto priemon썞je montuojama
numeriu 112 grind쏹iamos 씮eCall“ i쏃kvietos sistema suprojektuota taip, kad sistemos atmintyje esantys duomenys
neb쏦t쏧 prieinami u쏹 sistemos rib쏧 prie쏃
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Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

suaktyvinant 씮eCall“ i쏃kviet썀. Papildomos pastabos (jeigu yra): Netaikoma
Automobilyje montuojama numeriu 112
grind쏹iamos 씮eCall“ i쏃kvietos sistema
suprojektuota taip, kad jos neb쏦t쏧
galima atsekti ir ji neb쏦t쏧 nuolat stebima
쎊prasto veikimo metu. Papildomos pastabos (jeigu yra): Netaikoma
Automobilyje montuojama numeriu 112
grind쏹iamos 씮eCall“ i쏃kvietos sistema
suprojektuota taip, kad sistemos vidin썞je
atmintyje esantys duomenys b쏦t쏧 nuolat
automati쏃kai pa쏃alinami.
Automobilio vietos duomenys yra nuolat
perra쏃omi vidin썞je sistemos atmintyje,
kad visada b쏦t쏧 galima i쏃saugoti ne
daugiau nei tris naujausias automobilio
vietas tinkamam sistemos veikimui u쏹tikrinti.
Automobilyje montuojamos numeriu 112
grind쏹iamos 씮eCall“ i쏃kvietos sistemos
duomen쏧 쏹urnalas saugomas ne ilgiau,
nei b쏦tina skubios pagalbos i쏃kvietos
씮eCall“ paslaugai suteikti, ta썊iau visais
atvejais – ne ilgiau nei 13 valand쏧 nuo
skubios pagalbos i쏃kvietos 씮eCall“ inicijavimo momento. Papildomos pastabos
(jeigu yra): Netaikoma

Naudojimosi duomen쏧 subjekto
teis썞mis b쏦dai
Duomen쏧 subjektas (transporto priemon썞s savininkas) turi teis썢 susipa쏹inti su
duomenimis ir prireikus papra쏃yti i쏃taisyti, i쏃trinti ar u쏹blokuoti su juo susijusius duomenis, kuri쏧 tvarkymas
neatitinka Direktyvos 95/46/EB nuostat쏧. Visiems tretiesiems asmenims,
kuriems buvo atskleisti duomenys, turi
b쏦ti prane쏃ta apie tok쎊 i쏃taisym썀, i쏃trynim썀 arba blokavim썀, atlikt썀 laikantis
쏃ios direktyvos, i쏃skyrus atvejus, kai
paai쏃k썞ja, kad tai ne쎊manoma arba reikalauja neproporcing쏧 pastang쏧.
7
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Europos pagalbos i쏃kvietos sistema

Duomen쏧 subjektas turi teis썢 pateikti
skund썀 kompetentingai duomen쏧
apsaugos institucijai, jei mano, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pa쏹eistos jo teis썞s.
Kreipkit썞s 쎊 technin썞s prie쏹i쏦ros tarnyb썀,
atsaking썀 u쏹 prieigos pra쏃ym쏧 tvarkym썀
(jeigu yra): Netaikoma

Europos pagalbos i쏃kvietos sistema

OCV061021L

1 Mikrofonas
2 SOS mygtukas
3 싩viesos diod쏧 lemput썞
SOS mygtukas: vairuotojas / keleivis,
paspaud썢s mygtuk썀, paskambina pagalbos telefonu 쎊 bendr썀j쎊 pagalbos centr썀.
LED: kai automobilis 쎊jungiamas, 3
sekundes 쏃vie썊ia raudona ir 쏹alia LED
lemput썞s. Eksploatuojant automobil쎊
쎊prastu b쏦du jos i쏃sijungia.
Jei yra sutrik썢s sistemos veikimas, raudona LED lemput썞 쏃vie썊ia toliau.

Automatinis prane쏃imas apie
nelaimingus atsitikimus
1. Sistemos veikimas eismo 쎊vykio atveju

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

Europos pagalbos i쏃kvietos sistema

bios pagalbos skambut쎊 galima atlikti
rankiniu b쏦du paspaudus mygtuk썀 SOS.

D쉳MESIO

OCV061026L

2. Ry쏃ys su visuomen썞s saugumo pagalbos centru (PSAP)

Sistemos veikimas ne쎊manomas, jei n썞ra
judriojo ry쏃io perdavimo ir GPS bei Galileo signal쏧.

Rankinis prane쏃imas apie nelaimingus atsitikimus
1

OCV061027L

3. Avarin썞s tarnybos

OCV061026L

2

OCV061027L

3
OCV061028L

Europos pagalbos i쏃kvietos sistema
씮eCall“ automati쏃kai skambina 쎊 bendrosios pagalbos centr썀 (BPC), kad 쎊vykus
automobilio avarijai b쏦t쏧 prad썞tos atitinkamos gelb썞jimo operacijos.
Tinkamam pagalbos tarnyb쏧 reagavimui
ir pagalbai u쏹tikrinti Europos 씮eCall“ sistema automati쏃kai perduoda eismo 쎊vykio duomenis bendrosios pagalbos
centrui (BPC), kai u쏹fiksuojamas eismo
쎊vykis.
싩iuo atveju pagalbos skambu썊io negalima nutraukti paspaudus SOS mygtuk썀,
o Europos pagalbos i쏃kvietos sistema
lieka sujungta tol, kol 쎊 skambut쎊 atsiliep썢s pagalbos tarnybos pareig쏦nas
atjungia pagalbos skambut쎊.
Nedideli쏧 eismo 쎊vyki쏧 atveju Europos
pagalbos i쏃kvietos sistema gali nevykdyti pagalbos skambu썊io. Ta썊iau sku-

OCV061028L

Vairuotojas arba keleivis, paspaud썢s
SOS mygtuk썀, gali rankiniu b쏦du
paskambinti pagalbos telefonu 쎊 bendr썀j쎊
pagalbos centr썀 (BPC), kuris sujungs j쎊
su reikiamomis pagalbos tarnybomis.
Skambut쎊 pagalbos tarnyboms per Europos pagalbos i쏃kvietos sistem썀 galima
at쏃aukti dar kart썀 paspaudus SOS mygtuk썀 tik prie쏃 skambu썊io sujungim썀.
Aktyvinus pagalbos skambut쎊 rankiniu
re쏹imu (siekiant gauti atitinkam쏧 pagalbos tarnyb쏧 paslaugas ir pagalb썀), Europos pagalbos i쏃kvietos sistema
automati쏃kai perduoda eismo 쎊vykio ar
kitokio pob쏦d쏹io nelaimingo atsitikimo
duomenis bendrojo pagalbos centro
(BPC) pareig쏦nui. Tai 쎊vyksta pagalbos

7

21

7

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb썞mis

skambu썊io, inicijuoto paspaudus SOS
mygtuk썀, metu.
Jei vairuotojas arba keleivis nety썊ia
paspaud쏹ia SOS mygtuk썀, j쎊 galima
at쏃aukti per 3 sekundes dar kart썀
paspaudus mygtuk썀. V썞liau at쏃aukti
negalima.
Norint aktyvinti pagalbos skambut쎊, 쎊vykus eismo 쎊vykiui ar kitam nelaimingam
atsitikimui, rankiniu re쏹imu reikia atlikti
toliau nurodytus veiksmus:
1. Sustabdykite automobil쎊 laikydamiesi
keli쏧 eismo taisykli쏧, kad u쏹tikrintum썞te savo ir kit쏧 eismo dalyvi쏧 saugum썀.
2. Paspauskite SOS mygtuk썀: jis inicijuoja 쎊renginio registracij썀 per mobiliojo ry쏃io tinkl썀 ir i쏃siun썊ia minimal쏧
kiek쎊 automobilio ir jo buvimo vietos
duomen쏧, surinkt쏧 pagal techninius
paslaugos reikalavimus.
Tada u쏹mezgamas tiesioginis ry쏃ys su
Europos pagalbos i쏃kvietos sistemos
pareig쏦nu, kad b쏦t쏧 nustatytos pagalbos skambu썊io prie쏹astys ir susijusios
aplinkyb썞s.
3. I쏃siai쏃kin썢s pagalbos skambu썊io prie쏹astis, bendrojo pagalbos centro
(BPC) pareig쏦nas siun썊ia pagalbos
tarnybas ir u쏹baigia pagalbos skambut쎊.
Jei skubios pagalbos i쏃kvietimas neatliekamas nurodyta tvarka, pagalbos i쏃kvietimas laikomas klaidingu.

슢SP쉳JIMAS
僅 Avarinis visos Europos pagalbos
i쏃kvietos sistemos maitinimas i쏃 baterijos
- Visos Europos pagalbos i쏃kvietos
sistemos "eCall" baterija tiekia energij썀 1 valandai, jei pagrindinis transporto priemon썞s maitinimo 쏃altinis
7
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Europos pagalbos i쏃kvietos sistema

b쏦t쏧 atjungtas d썞l susid쏦rimo avarin썞se situacijose.
- Visos Europos pagalbos i쏃kvietos
sistemos baterija tur썞t쏧 b쏦ti kei썊iama kas 4 metus.
僅 싩viesos diodas LED ekrane 쏃vie썊ia
raudonai (sistemos gedimas)
Jei 쎊prastomis va쏹iavimo s썀lygomis
쏃vie썊ia raudonas 쏃viesos diodas, tai
gali reik쏃ti visos Europos 씮eCall“ sistemos gedim썀. Nedelsdami pasir쏦pinkite, kad visos Europos pagalbos
i쏃kvietos sistema b쏦t쏧 patikrinta 쎊galiotoje Kia atstovyb썞je. Prie쏃ingu
atveju negarantuojama, kad visos
Europos pagalbos i쏃kvietos sistemos
쎊renginys, 쎊rengtas j쏦s쏧 automobilyje,
veiks tinkamai. Automobilio savininkas prisiima atsakomyb썢 u쏹 pasekmes, atsiradusias d썞l pirmiau min썞t쏧
s썀lyg쏧 nesilaikymo.
Savavali쏃kas pa쏃alinimas arba keitimas
Visos Europos pagalbos i쏃kvietos sistema pagalbos kreipiasi 쎊 pagalbos
tarnybas. Taigi bet koks savavali쏃kas
visos Europos 씮eCall“ pagalbos i쏃kvietos sistemos nuostat쏧 pa쏃alinimas ar
pakeitimas gali tur썞ti 쎊takos j쏦s쏧 vairavimo saugumui. Be to, ji gali net
klaidingai paskambinti pagalbos tarnybai (BPC). Tod썞l maloniai pra쏃ome,
kad nei j쏦s, nei tre썊iosios 쏃alys nekeistum썞te j쏦s쏧 automobilyje 쎊rengtos
visos Europos pagalbos i쏃kvietos sistemos 쎊rangos nuostat쏧.

Prie쏹i쏦ra 8

Prie쏹i쏦ra

Variklio skyrius ..............................................................................8-3
prie쏹i쏦ros prievol썞s .......................................................................8-4
僅 Savininko atsakomyb썞...................................................................................8-4
僅 Atsargumo priemon썞s prie쏹i쏦r썀 atliekant savininkui ......................8-4
Savininko atliekamos prie쏹i쏦ros grafikas ..................................8-5
僅 Sustoj썢 쎊krauti automobil쎊............................................................................. 8-5
Planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos .....................................................8-6
Au쏃inimo skystis ............................................................................8-9
Stabd쏹i쏧 skystis .............................................................................8-9
僅 Stabd쏹i쏧 skys썊io lygio tikrinimas .............................................................. 8-9
Stiklo plovimo skystis..................................................................8-10
僅 Stiklo plovimo skys썊io lygio tikrinimas .................................................8-10
Klimato kontrol썞s sistemos oro filtras.......................................8-11
僅 Klimato kontrol썞s sistemos oro filtro keitimas ...................................8-11
Valytuvai....................................................................................... 8-12
僅 Priekini쏧 valytuv쏧 쏃luoteli쏧 keitimas ..................................................... 8-12
Akumuliatorius............................................................................. 8-13
僅 Geriausia akumuliatoriaus technin썞 prie쏹i쏦ra .................................. 8-13
僅 Akumuliatoriaus talpos etiket썞................................................................. 8-14
僅 Baterija kraunama ......................................................................................... 8-14
僅 Atstatyti elementus ....................................................................................... 8-15
Padangos ir ratai ......................................................................... 8-15
僅 Padang쏧 prie쏹i쏦ra ......................................................................................... 8-15
僅 Rekomenduojamas 쏃alt쏧 padang쏧 prip쏦timo sl썞gis...................... 8-15
僅 Padang쏧 prip쏦timo sl썞gio tikrinimas .................................................... 8-15
僅 Padang쏧 rotacija ............................................................................................ 8-17
僅 Rat쏧 lygiavimas ir padang쏧 balansavimas......................................... 8-17
僅 Padang쏧 keitimas .......................................................................................... 8-17
僅 Rat쏧 keitimas ................................................................................................... 8-18

8 Prie쏹i쏦ra

僅 Padang쏧 sukibimas ...................................................................................... 8-19
僅 Padang쏧 prie쏹i쏦ra ......................................................................................... 8-19
僅 Padangos 쏃onin썞s sienel썞s 쏹enklinimas.............................................. 8-19
僅 Ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padangos..................................................... 8-22
Saugikliai...................................................................................... 8-23
僅 Vidinio skydelio saugiklio keitimas.........................................................8-24
僅 Variklio skyriaus saugiklio keitimas .......................................................8-24
僅 Saugikli쏧 / reli쏧 skydelio apra쏃ymas.....................................................8-25
Lemput썞s ..................................................................................... 8-35
僅 Atsargumo priemon썞s kei썊iant lemputes ...........................................8-35
僅 Lempu썊i쏧 vieta (priekyje)...........................................................................8-36
僅 Lempu썊i쏧 vieta (gale)...................................................................................8-37
僅 Lempu썊i쏧 vieta (쏃one) .................................................................................8-37
僅 Lempu썊i쏧 keitimas (LED tipo, i쏃skyrus daiktad썞쏹썞s lemput썢)...8-37
僅 Daiktad썞쏹썞s lemput썞s keitimas (lemput썞s tipo) ..............................8-37
僅 Priekini쏧 쏹ibint쏧 nustatymas (Europoje)..............................................8-38
Automobilio i쏃vaizdos prie쏹i쏦ra ............................................... 8-42
僅 I쏃or썞s prie쏹i쏦ra................................................................................................8-42
僅 Salono prie쏹i쏦ra..............................................................................................8-47

Prie쏹i쏦ra

Variklio skyrius

Prie쏹i쏦ra
Variklio skyrius

OCV071001L

* Priklausomai nuo pasirinkt쏧 variant쏧 ir regiono, faktin썞s funkcijos neb쏦tinai gali b쏦ti
prieinamos j쏦s쏧 automobilyje.
1 Au쏃inamojo skys썊io rezervuaras
2 Stabd쏹i쏧 skys썊io bakelis
* Automobiliuose su vairu de쏃in썞je 쏃i dalis 쎊rengta prie쏃ingoje pus썞je.
3 Priekinio stiklo plovimo skys썊io bakelis
4 Saugikli쏧 d썞쏹ut썞
5 Neigiamas akumuliatoriaus gnybtas (-)
6 Teigiamas akumuliatoriaus gnybtas (+)
7 Priekin썞 baga쏹in썞
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prie쏹i쏦ros prievol썞s

prie쏹i쏦ros prievol썞s
Savininko atsakomyb썞
僅 J쏦s쏧 automobilis tur썞t쏧 b쏦ti remontuojamas profesionaliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.
僅 I쏃saugokite dokumentus, 쎊rodan썊ius
tinkamai atliktus technin썞s prie쏹i쏦ros
darbus.
僅 I쏃siai쏃kinkite, ar laikot썞s technin썞s
prie쏹i쏦ros ir remonto reikalavim쏧, kad
galiot쏧 garantija.
僅 Net jei j쏦s쏧 automobilio garantija dar
n썞ra pasibaigusi, ji netaikoma
remonto ir reguliavimo darbams d썞l
netinkamos arba nepakankamos
automobilio prie쏹i쏦ros.

PASTABA
Savininkas atsako u쏹 tai, kad b쏦t쏧 vykdoma prie쏹i쏦ra ir i쏃saugoti jos 쎊ra쏃ai.

Atsargumo priemon썞s prie쏹i쏦r썀
atliekant savininkui
Netinkamas arba ne iki galo atliktas
remontas gali b쏦ti problem쏧 prie쏹astimi. 싩iame skyriuje pateikiamos instrukcijos tik tiems prie쏹i쏦ros darbams,
kuriuos paprasta atlikti.

슢SP쉳JIMAS
僅 Atlikti automobilio prie쏹i쏦ros darbus
gali b쏦ti pavojinga. Atlikdami kai
kurias prie쏹i쏦ros proced쏦ras galite
sunkiai susi쏹aloti. Jeigu jums nepakanka 쏹ini쏧 ir patirties arba neturite
tinkam쏧 쎊ranki쏧 ar 쎊rangos prie쏹i쏦ros
darbams atlikti, pasir쏦pinkite, kad sistem썀 remontuot쏧 profesionaliose
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.
8
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僅 Dirbti po variklio dang썊iu, kai veikia
automobilis, yra pavojinga. Dar labiau
pavojinga dirbti d썞vint papuo쏃alus
arba laisvus drabu쏹ius. Judan썊ios
dalys gali juos 쎊traukti ir juos su쏹aloti.
Tod썞l, jei dirbant po variklio dang썊iu
turi b쏦ti 쎊jungtas automobilis, prie쏃
artindamiesi prie automobilio arba
au쏃inimo ventiliatori쏧 nusiimkite visus
papuo쏃alus (ypa썊 svarbu nusiimti 쏹iedus, apyrankes, laikrod쏹ius ir v썞rinius), taip pat kaklarai쏃썊ius, 쏃alikus ir
pana쏃ius laisvus drabu쏹ius.

D쉳MESIO
僅 Prie쏃 liesdami akumuliatori쏧 ir elektros laidus atjunkite akumuliatoriaus () gnybt썀. D썞l elektros srov썞s galite
patirti elektros sm쏦g쎊.
僅 B쏦kite atsarg쏦s atsukdami salono
lemput썞s dangtel쎊 plok쏃썊iu atsuktuvu,
kad nepa쏹eistum썞te dangtelio.
僅 Lemputes keiskite ir valykite atsargiai, kad i쏃vengtum썞te nudegim쏧 ir
elektros sm쏦gio.

PASTABA
Garantiniu laikotarpiu netinkamai savininko atlikta prie쏹i쏦ra gali tur썞ti neigiamos 쎊takos garantijos teikimui.
I쏃samesn썞s informacijos ie쏃kokite su
automobiliu gautame Garantijos ir prie쏹i쏦ros vadove. Jeigu turite abejoni쏧 d썞l
kokios nors remonto arba prie쏹i쏦ros proced쏦ros, pasir쏦pinkite, kad sistem썀
remontuot쏧 profesionaliose dirbtuv썞se.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

Prie쏹i쏦ra

Savininko atliekamos prie쏹i쏦ros grafikas
Sustoj썢 쎊krauti automobil쎊
僅 Patikrinkite au쏃alo lyg쎊 au쏃alo bakelyje.
僅 Patikrinkite priekinio stiklo plovimo
skys썊io lyg쎊.
僅 Patikrinkite, ar padangos nesubliu쏃kusios ir pakankamai prip쏦stos.

슢SP쉳JIMAS
Jei variklis 쎊kait썢s, tikrindami jo au쏃inimo
skyst쎊 b쏦kite atsarg쏦s. D썞l auk쏃to sl썞gio
gali i쏃silieti kar쏃tas au쏃alas ir kar쏃ti garai.
Jie gali nudeginti arba sunkiai su쏹aloti.

Kai eksploatuojate automobil쎊
僅 Patikrinkite, ar nevibruoja vairas. Steb썞kite, ar nepasidar썞 sunkiau vairuoti
arba atvirk쏃썊iai, ar vairas neatsilaisvino ir nekrypsta 쎊 쏃on썀.
僅 Steb썞kite, ar automobilio 씮netraukia“ 쎊
vien썀 pus썢, net ir va쏹iuojant lygiu
keliu glotnia danga.
僅 Stabdydami klausykit썞s, ar negird썞ti
ne쎊prast쏧 gars쏧, steb썞kite, ar automobilis nekrypsta 쎊 vien썀 pus썢, ar n썞ra
padid썞jusi stabd쏹i쏧 pedalo eiga ir ar
ne per sunkiai jis nusispaud쏹ia.
僅 Jei perjungiant pavaras juntamas slydimas arba jos kitaip jungiasi, patikrinkite pavar쏧 d썞쏹썞s skys썊io lyg쎊.
僅 Patikrinkite stov썞jimo stabd쎊.
僅 Patikrinkite, ar po automobiliu
nevarva skys썊iai (normalu, kad i쏃 oro
kondicionavimo sistemos j썀 naudojant
arba i쏃kart panaudojus varva vanduo).

Bent kart썀 per m썞nes쎊

Savininko atliekamos prie쏹i쏦ros grafikas

僅 Patikrinkite vis쏧 i쏃orini쏧 쏹ibint쏧 veikim썀, 쎊skaitant stabd쏹i쏧 쏹ibintus,
pos쏦kio signalus ir avarinius 쏹ibintus.
僅 Patikrinkite vis쏧 padang쏧 (쎊skaitant
atsargin썢) prip쏦timo sl썞g쎊 ir atkreipkite d썞mes쎊 쎊 padangas, kurios yra
nusid썞v썞jusios arba netolygiai nusid썞v썞jusios ar pa쏹eistos.
僅 Patikrinkite, ar neatsilaisvin썢 rat쏧
var쏹tai.

Bent du kartus per metus
僅 Patikrinkite, ar sandarios ir nepa쏹eistos au쏃inimo sistemos, 쏃ildytuvo ir oro
kondicionieriaus 쏹arnel썞s.
僅 Patikrinkite, ar gerai veikia priekinio
stiklo plovimo skys썊io purk쏃tuvas ir
valytuvai. Valytuv쏧 쏃luoteles nuvalykite 쏃varia 쏃luoste, sudr썞kinta apiplovimo skys썊iu.
僅 Patikrinkite priekini쏧 쏹ibint쏧 sulygiavim썀.
僅 Patikrinkite, ar nesusid썞v썞j썢 ir ar tinkamai veikia saugos dir쏹ai.

Bent kart썀 per metus
僅 I쏃valykite k썞bulo ir dur쏧 nutekam썀sias
angas.
僅 Sutepkite dur쏧 ir variklio dang썊io
vyrius.
僅 Sutepkite dur쏧 ir variklio dang썊io
u쏹raktus ir skl썀s썊ius.
僅 Sutepkite dur쏧 gumines sandarinimo
juosteles.
僅 Patikrinkite oro kondicionavimo sistem썀.
僅 Patikrinkite ir sutepkite pavar쏧 perjungimo svirt쎊 ir valdiklius.
僅 Nuvalykite akumuliatori쏧 ir jo gnybtus.
僅 Patikrinkite stabd쏹i쏧 skys썊io lyg쎊.

僅 Patikrinkite au쏃alo lyg쎊 au쏃alo bakelyje.
8
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Planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos

Planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos
슢prastas prie쏹i쏦ros grafikas (Europa)
I: tikrinti ir prireikus pareguliuoti, pataisyti, i쏃valyti arba pakeisti.
R: Keisti.
M썞nesi쏧 skai썊ius arba nuva쏹iuotas atstumas (pirmenyb썞 teikiama tam, kuris pirmesnis)
M썞nesiai

24

48

72

96

120

144

168

192

Mylios × 1000

20

40

60

80

100

120

140

160

Km × 1000

30

60

90

120

150

180

210

240

Pirm썀 kart썀 keisti po 210 000 km (140 000 myli쏧) arba 120 m썞nesi쏧
Po to keisti kas 30.000 km (20 000 myli쏧) arba kas 24 m썞nesius

Au쏃inamasis skystis*1*2
Redukcin썞s pavaros skystis

-

I

-

I

-

I

-

I

Kardaniniai velenai ir gaubtai

I

I

I

I

I

I

I

I

Au쏃inimo sistema*3

-

I

I

I

I

I

I

I

Oro kondicionieriaus 쏃aldomoji
med쏹iaga / kompresorius (jei yra)

I

I

I

I

I

I

I

I

Klimato kontrol썞s sistemos oro filtras

K

K

K

K

K

K

K

K

Stabd쏹i쏧 diskai ir trinkel썞s

I

I

I

I

I

I

I

I

Stabd쏹i쏧 linijos, 쏹arnel썞s ir jungtys

I

I

I

I

I

I

I

I

Stabd쏹i쏧 skystis

K

K

K

K

K

K

K

K

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl썞s ir
gaubtai

I

I

I

I

I

I

I

I

Pakabos rutulin썞s movos

I

I

I

I

I

I

I

I

Padangos (sl썞gis ir protektoriaus dilimas)

I

I

I

I

I

I

I

I

Akumuliatoriaus (12 V) b쏦kl썞

I

I

I

I

I

I

I

I

Visos Europos pagalbos i쏃kvietos sistemos 씮eCall“ baterija (jeigu yra)

Keisti kas 4 metus

* 1: kai reikia keisti ar pripildyti au쏃inamojo skys썊io, rekomenduojame apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je.
* 2: j쏦s쏧 patogumui j쎊 galima keisti dar neat썞jus prie쏹i쏦ros laikui, kai atliekate kitus
technin썞s prie쏹i쏦ros darbus.
* 3: rekomenduojame kasdien tikrinti au쏃inamojo skys썊io lyg쎊 ir nuot썞k쎊.

8

6

Prie쏹i쏦ra

Planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos

슢prastas technin썞s prie쏹i쏦ros grafikas (i쏃skyrus Europ썀)
I: tikrinti ir prireikus pareguliuoti, pataisyti, i쏃valyti arba pakeisti.
R: Keisti.
M썞nesi쏧 skai썊ius arba nuva쏹iuotas atstumas (pirmenyb썞 teikiama tam, kuris pirmesnis)
M썞nesiai

12

24

36

48

60

72

84

96

Mylios × 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

15

30

45

60

75

90

105

120

Km × 1000
Au쏃inamasis skystis*1*2

Pirm썀 kart썀 keisti po 210 000 km (140 000 myli쏧) arba 120 m썞nesi쏧
Po to keisti kas 30.000 km (20 000 myli쏧) arba kas 24 m썞nesius

Redukcin썞s pavaros alyva

-

-

-

I

-

-

-

I

Kardaniniai velenai ir gaubtai

I

I

I

I

I

I

I

I

Au쏃inimo sistema*3

-

-

-

I

-

I

-

I

Oro kondicionieriaus 쏃aldomoji med쏹iaga / kompresorius
(jei yra)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

K

I

K

I

K

I

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Stabd쏹i쏧 diskai ir trinkel썞s

-

I

-

I

-

I

-

I

Stabd쏹i쏧 linijos, 쏹arnel썞s ir jungtys

-

I

-

I

-

I

-

I

Stabd쏹i쏧 skystis

I

K

I

K

I

K

I

K

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl썞s ir gaubtai

I

I

I

I

I

I

I

I

Pakabos rutulin썞s movos

I

I

I

I

I

I

I

I

Padangos (sl썞gis ir protektoriaus dilimas)

I

I

I

I

I

I

I

I

Akumuliatoriaus (12 V) b쏦kl썞

I

I

I

I

I

I

I

I

Skirta Australijai ir NaujaKlimato kontrol썞s sistemos oro jai Zelandijai
filtras
I쏃skyrus Australij썀 ir Nauj썀j썀 Zelandij썀

* 1: kai reikia keisti ar pripildyti au쏃inamojo skys썊io, rekomenduojame apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je.
* 2: j쏦s쏧 patogumui j쎊 galima keisti dar neat썞jus prie쏹i쏦ros laikui, kai atliekate kitus
technin썞s prie쏹i쏦ros darbus.
* 3: rekomenduojame kasdien tikrinti au쏃inamojo skys썊io lyg쎊 ir nuot썞k쎊.
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Prie쏹i쏦ra

Planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos

Prie쏹i쏦ros grafikas kai automobilis eksploatuojamas sunkiomis s썀lygomis
I: tikrinti ir prireikus pareguliuoti, pataisyti, i쏃valyti arba pakeisti.
R: Keisti.
Prie쏹i쏦ros elementas

Prie쏹i쏦ros darbai

Prie쏹i쏦ros intervalai

Va쏹iavimo s썀lygos

Redukcin썞s pavaros skystis

K

Kas 120 000 km (80 000 myli쏧)

A, B, E, F, H

Kardaninis velenas ir
gaubtas

I

Tikrinti da쏹niau, priklausomai nuo s썀lyg쏧

B, C, D, E, F, G, H, I

Klimato kontrol썞s sistemos oro filtras

K

Keisti da쏹niau, priklausomai nuo s썀lyg쏧

B, D, F

Stabd쏹i쏧 diskai, trinkel썞s ir
apkabos

I

Tikrinti da쏹niau, priklausomai nuo s썀lyg쏧

B, C, D, E, F, G, H, I, J

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl썞s ir
gaubtai

I

Tikrinti da쏹niau, priklausomai nuo s썀lyg쏧

C, D, E, F, G

Pakabos rutulin썞s movos

I

Tikrinti da쏹niau, priklausomai nuo s썀lyg쏧

B, C, D, E, F

At쏃iaurios vairavimo s썀lygos
A. Kartotinis trumpesni쏧 nei 8 km (5 myli쏧) atstum쏧 va쏹iavimas esant normaliai temperat쏦rai arba trumpesni쏧 nei 16 km (10 myli쏧) esant 쏹emai temperat쏦rai
B. Va쏹iavimas keliais su 쏃iurk쏃썊ia, dulk썞ta, klampia, negr쎊sta, 쏹vyro arba druska
pabarstyta danga
C. Va쏹iavimas ten, kur naudojama druska ar kitos 썞sdinan썊ios med쏹iagos, arba esant
labai 쏃altam orui
D. Va쏹iavimas esant dideliam dulk썞tumui
E. Va쏹iavimas intensyvaus eismo s썀lygomis, kai aplinkos temperat쏦ra vir쏃ija 32 ºC(90
ºF) ir vartojama daugiau nei 50 % elektros energijos.
F. Kartotinis va쏹iavimas 쎊 kaln썀, nuo kalno arba kaln쏧 keliais
G. Priekabos ar namelio ant rat쏧 vilkimas arba stogo baga쏹in썞s naudojimas
H. Automobilio naudojimas patruliavimui, kaip taksi arba kitoks komercinis naudojimas arba transporto priemon썞s vilkimas
I. Da쏹nas va쏹iavimas dideliu grei썊iu arba da쏹nas grei썊io didinimas / ma쏹inimas
J. Da쏹ni sustojimai
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Prie쏹i쏦ra

Au쏃inimo skystis

Au쏃inimo skystis

Stabd쏹i쏧 skystis
Stabd쏹i쏧 skys썊io lygio tikrinimas

OCV071002L

Patikrinkite vis쏧 au쏃inimo sistemos ir 쏃ildytuvo 쏹arneli쏧 b쏦kl썢 bei jungtis. I쏃sip쏦tusias arba nusid썞v썞jusias 쏹arneles
pakeiskite.
Au쏃inimo skys썊io lygis turi b쏦ti tarp MAX
arba F ir MIN arba L 쏹ym쏧 ant au쏃inimo
skys썊io bakelio 쏃ono, kai dalys variklio
skyriuje yra ne쎊쏃ilusios.
Esant ma쏹am au쏃inamojo skys썊io kiekiui, rekomenduojame apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS
Kai automobilis i쏃jungiamas, au쏃inimo ventiliatoriaus elektros variklis gali
dar kur쎊 laik썀 suktis arba gali b쏦ti paleid쏹iamas automobilio ne쎊jungus.
Rankas, drabu쏹ius ir 쎊rankius laikykite
atokiai nuo besisukan썊i쏧 au쏃inimo ventiliatorius men썊i쏧.
Au쏃inimo ventiliatoriaus elektrin쎊 varikl쎊
valdo au쏃inimo skys썊io temperat쏦ra, 쏃altne쏃io sl썞gis ir transporto priemon썞s
greitis. Variklio au쏃inamojo skys썊io temperat쏦rai ma쏹썞jant, elektrinis variklis
automati쏃kai i쏃sijungs. Tai 쎊prasta b쏦kl썞.

OCV071003L

Veikimas
僅 Nuvalykite srit쎊 aplink bakelio dangtel쎊.
僅 Periodi쏃kai tikrinkite, ar stabd쏹i쏧 skys썊io lygis bakelyje yra tarp MIN ir MAX.
Kuo daugiau kilometr쏧 nuva쏹iuosite,
tuo labiau suma쏹썞s jo lygis. Tai normali b쏦kl썞, siejama su stabd쏹i쏧 antd썞kl쏧 dilimu.
Naudokite tik nurodyt썀 stabd쏹i쏧 skyst쎊.
(쌰r. "Rekomenduojamas tepalas ir kiekis"
puslapyje 9-6.)

INFORMACIJA
Jeigu skys썊io lygis yra pernelyg 쏹emas,
pasir쏦pinkite, kad sistem썀 patikrint쏧
profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

슢SP쉳JIMAS

8

僅 Jeigu reikia da쏹nai pildyti stabd쏹i쏧 sistemos skys썊io, pasir쏦pinkite, kad sistem썀 patikrint쏧 profesionaliose
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“ atstovyb썞je /
partnerio servise.
僅 Keisdami ir pildydami stabd쏹i쏧 skys썊io elkit썞s atsargiai. Neleiskite, kad
stabd쏹i쏧 skys썊io patekt쏧 쎊 akis. Jeigu 쎊
akis patenka stabd쏹i쏧 / sankabos
skys썊io, nedelsdami gausiai skalaukite
쏃variu vandeniu i쏃 썊iaupo. Nedelsdami
8

9

Prie쏹i쏦ra

Stiklo plovimo skystis

pasir쏦pinkite, kad akis patikrint쏧
gydytojas.

D쉳MESIO
쌰i쏦r썞kite, kad stabd쏹i쏧 skys썊io neu쏹tik쏃t쏧 ant automobilio k썞bulo, nes bus
apgadinti k썞bulo da쏹ai. Negalima naudoti stabd쏹i쏧 skys썊io, kuris buvo ilgai
paliktas atvirame ore, nes nebus u쏹tikrinta jo kokyb썞. J쎊 reikia tinkamai utilizuoti. Nepilkite netinkamo skys썊io. Net ir
keli 쎊 stabd쏹i쏧 sistem썀 patek썢 mineralin썞s alyvos la쏃ai gali sugadinti sistemos
dalis.

Stiklo plovimo skystis
Stiklo plovimo skys썊io lygio tikrinimas

OCV071004L

Veikimas
僅 Patikrinkite skys썊io lyg쎊 stiklo apliejiklio skys썊io bakelyje ir, jeigu reikia,
papildykite. Jeigu plovimo skys썊io
neturite, galima 쎊pilti paprasto vandens.
僅 Ta썊iau esant 쏃altam orui, naudokite
neu쏹쏃썀lant쎊 plovimo skys썊io skiedikl쎊,
kad skystis neu쏹쏃alt쏧.
Bakelis yra permatomas, tod썞l galite
greitai vizualiai patikrinti skys썊io lyg쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nepilkite au쏃inamojo skys썊io ar antifrizo 쎊
plovimo skys썊io bakel쎊.
僅 Ant priekinio stiklo u쏹pur쏃kus au쏃inamojo
skys썊io matomumas gali b쏦ti labai prastas,
tod썞l galite nesuvaldyti automobilio ir gali
쎊vykti eismo 쎊vykis arba gali b쏦ti apgadinti
k썞bulo da쏹ai ir apdaila.
僅 Priekinio stiklo apliejiklyje yra 쏃iek tiek
alkoholio ir jis tam tikromis aplinkyb썞mis
gali b쏦ti degus. Saugokite apliejiklio skyst쎊
ir apliejiklio skys썊io bakel쎊 nuo kibirk쏃썊i쏧 ir
liepsnos. Gali b쏦ti apgadintas automobilis
arba su쏹aloti keleiviai.
僅 Apliejiklio skystis kenksmingas 쏹mon썞ms ir
gyv쏦nams. Negerkite apliejiklio skys썊io ir
venkite s썀ly썊io su oda. Galite sunkiai, net
mirtinai susi쏹aloti.

8
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Klimato kontrol썞s sistemos oro filtras

Klimato kontrol썞s sistemos
oro filtras

僅 Pakeiskite klimato kontrol썞s sistemos
oro filtr썀.

Klimato kontrol썞s sistemos oro
filtro keitimas
Veikimas
僅 Spausdami priekin썞s baga쏹in썞s svirtel썢 (1), atidarykite variklio dangt쎊 ir
pakelkite priekin썞s baga쏹in썞s dangt쎊.

OCV071048L

僅 V썞l visk썀 surinkite atvirk쏃tine tvarka.

PASTABA
Tinkamai 쎊statykite pakaitin쎊 klimato
kontrol썞s sistemos oro filtr썀. Antraip, sistema gali skleisti triuk쏃m썀 ir gali nukent썞ti filtro efektyvumas.
OCV041014L

僅 Nuimkite dangtel쎊 traukdami vir쏃utin썢
dangtelio dal쎊.

OCV071005K

僅 Nuimkite klimato kontrol썞s sistemos
oro filtro dangtel쎊 (2) patraukdami u쏹
abiej쏧 dangtelio kra쏃t쏧 (1).

8

OCV071006K
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Prie쏹i쏦ra

Valytuvai

Valytuvai

INFORMACIJA

Priekini쏧 valytuv쏧 쏃luoteli쏧 keitimas

Kad nepa쏹eistum썞te valytuv쏧 laikikli쏧 ir
kit쏧 komponent쏧, valytuv쏧 쏃luoteles
keiskite profesionaliose dirbtuv썞se. 씮Kia“
rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje 씮Kia“
atstovyb썞je / partnerio servise.

D쉳MESIO
OCV071069L_2

Veikimas
僅 I쏃junkite automobil쎊.
僅 Per 20 sekund쏹i쏧 paslinkite valytuv쏧
jungikl쎊 쎊 valymo vien썀 kart썀 (MIST/1x)
pad썞t쎊.
僅 Palaikykite valytuv쏧 jungikl쎊 ilgiau nei
2 sekundes.
僅 Pakelkite valytuvo kotel쎊.
僅 Pakelkite valytuvo 쏃luotel썞s fiksatori쏧. Patraukite 쏃luotel썢 쏹emyn ir j썀
nuimkite.

OCV071011L

僅 Sumontuokite naujus valytuvus.

僅 Nenaudokite benzino, 쏹ibalo, da쏹쏧
skiediklio ir kit쏧 tirpikli쏧 nei jiems
valyti, nei 쏃alia j쏧.
僅 Nebandykite stumti valytuv쏧 ranka.
僅 Naudojant nenurodyt썀 valytuvo
ment썢 valytuvas gali sugesti ir sugesti.
僅 Neleiskite, kad valytuvo svirtis atsitrenkt쏧 쎊 priekin쎊 stikl썀, nes jis gali
suskilnoti arba 쎊skilti.
僅 Jeigu 쏃epet썞liui nuimti nuo valytuvo
laikiklio naudojama pernelyg didel썞
j썞ga, gali b쏦ti pa쏹eista centrin썞 dalis.
僅 Kai valytuvai naudojami be lang쏧 plovimo skys썊io arba 쏃luotel썞s yra pri쏃alusios, jie gali ma쏹daug 10 sekund쏹i쏧
neveikti. Tai n썞ra gedimas - valytuv쏧
apsaugos sistem썀 suaktyvina variklio
perkrovos grandin썞.
僅 Priekin쎊 stikl썀 reikia nuplauti su vandens 쏹arna ir nu쏃luostyti 쏃varia
쏃luoste, esant pakeltoms valytuv쏧
쏃luotel썞ms. Be to, valytuv쏧 쏃luotel썞s
turi b쏦ti 쏃variai nuvalomos prie쏃 jas
patepant tepalu arba va쏃ku.

PASTABA
OCV071012L

僅 U쏹vedus automobil쎊, valytuv쏧 laikikliai gr쎊쏃 쎊 쎊prast썀 veikimo pad썞t쎊.
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쌰inoma, kad d썞l automatin썞se automobili쏧 plovyklose naudojamo komercinio
kar쏃to va쏃ko priekinio lango stikl썀 b쏦na
sunku nuvalyti.

Prie쏹i쏦ra

Akumuliatorius

Akumuliatorius
Geriausia akumuliatoriaus technin썞 prie쏹i쏦ra

OCV071008L

僅 Akumuliatori쏧 laikykite saugiai pritvirtint썀.
僅 Pasir쏦pinkite, kad akumuliatoriaus
gnybtai b쏦t쏧 쏃var쏦s ir sausi.
僅 Gnybtai ir jungtys turi b쏦ti 쏃var쏦s,
sandar쏦s ir padengti vazelinu arba
gnybt쏧 tepalu.
僅 Nedelsdami vandens ir kepamosios
sodos tirpalu nuplaukite i쏃 akumuliatoriaus i쏃siliejus쎊 elektrolit썀.
僅 Jei ilgesn쎊 laik썀 ketinate nesinaudoti
automobiliu, atjunkite akumuliatoriaus laidus.

슢SP쉳JIMAS
Dirbdami su akumuliatoriumi visada atid쏹iai perskaitykite instrukcijas ir j쏧 laikykit썞s.
Smilkstan썊ias cigaretes ir visus kitus liepsnos ir kibirk쏃썊i쏧 쏃altinius laikykite atokiai
nuo akumuliatoriaus.
Akumuliatoriaus elementuose visada yra
vandenilio – itin degi쏧 duj쏧, kuris u쏹siliepsnoj썢s gali sprogti.
Akumuliatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes juose yra itin agresyvios SIEROS R쌙G싩TIES. Saugokite, kad
r쏦g쏃ties nepatekt쏧 ant odos, 쎊 akis ant drabu쏹i쏧 arba ant da쏹yto pavir쏃iaus.
Jei elektrolito patenka 쎊 akis, ma쏹iausiai 15
minu썊i쏧 plaukite jas 쏃variu vandeniu ir
nedelsdami kreipkit썞s 쎊 gydytoj썀. Jei elektrolito pateko ant odos, kruop쏃썊iai nuplaukite j썀. Jeigu jau썊iate skausm썀 ar deginimo
poj쏦t쎊, nedelsdami kreipkit썞s 쎊 gydytoj썀.

슢kraudami akumuliatori쏧 arba dirbdami
쏃alia jo u쏹sid썞kite apsauginius akinius.
Dirbdami u쏹daroje erdv썞je pasir쏦pinkite
v썞dinimu.
Netinkamoje vietoje i쏃mestas maitinimo
elementas gali b쏦ti 쏹alingas aplinkai ir
쏹moni쏧 sveikatai. Atiduokite panaudotas
baterijas 쎊 toki쏧 atliek쏧 surinkimo vietas
pagal vietos 쎊statymus ar reglamentus.

僅 Keliant akumuliatori쏧 su plastikiniu
korpusu d썞l per didelio korpuso spaudimo gali nutek썞ti ir su쏹aloti akumuliatoriaus r쏦g쏃tis. Pakelkite
akumuliatoriaus laikikl쎊 arba rankas u쏹
prie쏃ing쏧 kamp쏧.
僅 Niekada nebandykite 쎊krauti akumuliatoriaus, kai prijungti akumuliatoriaus laidai.
僅 Elektrinio u쏹degimo sistema veikia
esant auk쏃tai 쎊tampai. Niekada nelieskite 쏃i쏧 komponent쏧, kai dega READY
indikatorius arba kai EV mygtukas yra
pad썞tyje ON.
Nepaisant pirmiau min썞t쏧 쎊sp썞jim쏧 gali
b쏦ti sunki쏧, net mirtin쏧 k쏦no su쏹alojim쏧.

D쉳MESIO
Jei prie akumuliatoriaus prijungsite
neleistinus elektroninius prietaisus, akumuliatorius gali i쏃sikrauti. Jokiu b쏦du
nenaudokite neleistin쏧 prietais쏧.

8

PASTABA
싩iame automobilyje sumontuotas akumuliatorius, kuriam technin썞 prie쏹i쏦ra
nereikalinga. Jei j쏦s쏧 automobilyje
sumontuotas akumuliatorius, kurio 쏃one
pa쏹ym썞ta LOWER (apatin썞 riba) ir
UPPER (vir쏃utin썞 riba), galima patikrinti
elektrolito lyg쎊. Elektrolito lygis turi b쏦ti
tarp LOWER (apatin썞 riba) ir UPPER (vir쏃utin썞 riba). Jeigu elektrolito lygis yra
nepakankamas, reikia papildyti distiliuoto (demineralizuoto) vandens (niekada nepildykite sieros r쏦g쏃ties arba kito
8
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Prie쏹i쏦ra

Akumuliatorius

elektrolito). Pildykite atsargiai, kad neapta쏃kytum썞te akumuliatoriaus ir gretim쏧
komponent쏧. Neperpildykite akumuliatoriaus element쏧. Tai gali b쏦ti kit쏧 dali쏧
korozijos prie쏹astimi. Pasir쏦pinkite, kad
b쏦t쏧 u쏹sukti element쏧 kam쏃teliai.
Kreipkit썞s 쎊 profesionalias dirbtuves.
씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti 쎊galiotoje
씮Kia“ atstovyb썞je / partnerio servise.

Akumuliatoriaus talpos etiket썞
Pavyzdys

OCV071057L

* Tikroji akumuliatoriaus etiket썞 gali
atrodyti kitaip nei parodytoji iliustracijoje.
1 씮Kia“ modelio akumuliatoriaus pavadinimas
2 Vardin썞 talpa (amperais per valand썀)
3 Vardin썞 rezervin썞 talpa (min.)
4 Vardin썞 쎊tampa
5 싩altojo bandymo srov썞 amperais
pagal SAE
6 싩altojo bandymo srov썞 amperais
pagal EN

Baterija kraunama
J쏦s쏧 transporto priemon썞je yra akumuliatorius be prie쏹i쏦ros darb쏧, kurio
pagrind썀 sudaro kalcis.
僅 Jei akumuliatorius per trump썀 laik썀
i쏃sikrauna, kraukite j쎊 l썞tai 쎊kraudami
(palaikomuoju re쏹imu) 10 valand쏧.
僅 Jei automobiliui veikiant akumuliatorius pama쏹u i쏃sikrauna d썞l didel썞s
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elektros apkrovos, kraukite j쎊 20–30 A
srove dvi valandas.

슢SP쉳JIMAS
僅 Apie akumuliatoriaus technin썢 prie쏹i쏦r썀 쏹i쏦r썞kite 쏃iuos persp썞jimus:
- Akumuliatorius turi b쏦ti i쏃imtas i쏃
transporto priemon썞s ir pad썞tas
gerai v썞dinamoje vietoje.
- Saugokite akumuliatori쏧 nuo cigare썊i쏧, kibirk쏃썊i쏧 ar liepsnos.
- Steb썞kite akumuliatori쏧 쎊krovimo
metu ir sustabdykite arba suma쏹inkite 쎊krovimo greit쎊, jei akumuliatoriaus elementai pradeda smarkiai
dujinti (virti) arba jei bet kurio elemento elektrolito temperat쏦ra vir쏃ija 49 ° C (120 ° F).
- Tikrindami akumuliatori쏧 krovimo
metu d썞v썞kite aki쏧 apsaugos priemones.
- Atjunkite akumuliatoriaus 쎊krovikl쎊
tokia tvarka.
1. I쏃junkite akumuliatori쏧 atjungiant쎊
jungikl쎊.
2. Atjunkite neigiam썀 gnybt썀 nuo neigiamo akumuliatoriaus gnybto.
3. Atjunkite teigiam썀 gnybt썀 nuo teigiamo akumuliatoriaus gnybto.
僅 Prie쏃 imdamiesi prie쏹i쏦ros darb쏧 ir
prie쏃 쎊kraudami akumuliatori쏧 i쏃junkite visus priedus ir automobilio sistem썀.
僅 Atjungus akumuliatori쏧, pirmiausia
reikia atjungti neigiam썀 akumuliatoriaus kabel쎊, o paskui - 쎊d썞ti paskutin쎊.
僅 Kei썊iant akumuliatori쏧, rekomenduojame rinktis i쏃 씮Kia“ atstovyb썞s / partnerio serviso si쏦lom쏧 variant쏧.

Prie쏹i쏦ra

Padangos ir ratai

Atstatyti elementus

Padangos ir ratai

Jeigu akumuliatorius buvo i쏃sikrov썢s
arba atjungtas, gali tekti patikrinti toliau
nurodytus dalykus.
僅 Automati쏃kai pasikeliantis ir nusileid쏹iantis langas
僅 Platus stoglangis
僅 Kelion썞s kompiuteris
僅 Klimato kontrol썞s valdymo sistema
僅 Integruota atminties sistema
僅 AUDIO sistema

Padang쏧 prie쏹i쏦ra
Nor썞dami u쏹tikrinti tinkam썀 prie쏹i쏦r썀 bei
saugum썀 ir maksimaliai suma쏹inti elektros energijos s썀naudas, pasir쏦pinkite,
kad padangos visuomet b쏦t쏧 prip쏦stos
iki rekomenduojamo lygio ir kad neb쏦t쏧
vir쏃ytos rekomenduojamos automobilio
apkrovos ir svorio pasiskirstymo reik쏃m썞s.

Rekomenduojamas 쏃alt쏧
padang쏧 prip쏦timo sl썞gis

OCV071009L

Visas specifikacijas (dyd쏹io ir sl썞gio)
galima rasti ant automobilio pritvirtintoje
etiket썞je.

INFORMACIJA
Vis쏧 padang쏧 (쎊skaitant atsargin썢) sl썞g쎊
reikia tikrinti, kai jos 쏃altos. 싩altos padangos rei쏃kia, kad automobiliu nebuvo
va쏹iuojama bent tris valandas arba kad
juo buvo nuva쏹iuota ma쏹iau nei 1,6 km
(1 myl.).

Padang쏧 prip쏦timo sl썞gio tikrinimas
僅 Nuo padangos ventilio nusukite ventilio gaubtel쎊. Padang쏧 sl썞gio matuokl쎊
gerai u쏹spauskite ant ventilio, kad
gautum썞te sl썞gio matavimo rodmen쎊.
Jeigu sl썞gis 쏹emas, prip쏦skite
padang썀, kol bus pasiektas rekomenduojamas sl썞gis.
僅 Jeigu padang썀 prip쏦t썞te per daug,
i쏃leiskite 쏃iek tiek oro stumdami meta8
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lin쎊 kotel쎊 padangos ventilio centre.
B쏦tinai ant ventili쏧 v썞l u쏹sukite ventili쏧 gaubtelius.

슢SP쉳JIMAS
僅 Pernelyg daug arba per ma쏹ai prip쏦tus padangas, trump썞ja j쏧 eksploatavimo trukm썞, automobil쎊 sunkiau
suvaldyti, be to, padangos gali staiga
sprogti. Galite nesuvaldyti automobilio
ir gali b쏦ti su쏹alojim쏧.
僅 Kai padangos sl썞gis pastebimai per
쏹emas (70 kPa (10 psi) arba daugiau),
joje gali kauptis 쏃iluma, d썞l kurios
padanga gali sprogti, gali atply쏃ti protektorius arba 쎊vykti kitoks incidentas,
d썞l kurio galite nesuvaldyti automobilio ir gali b쏦ti sunki쏧, net mirtin쏧 su쏹alojim쏧. 싩is pavojus kur kas didesnis
esant kar쏃tam orui ir dideliu grei썊iu
va쏹iuojant didelius atstumus.
僅 Da쏹nai tikrinkite, ar padangos gerai
prip쏦stos, nenudilusios ir neapgadintos. Visada naudokit썞s padang쏧 sl썞gio matuokliu.
僅 Pernelyg daug arba per ma쏹ai prip쏦stos padangos d썞visi nevienodai, automobil쎊 sunkiau suvaldyti ir padangos
gali netik썞tai sprogti, sukeldamos
eismo 쎊vykius, per kuriuos gali b쏦ti
sunkiai, net mirtinai su쏹aloti 쏹mon썞s.
Rekomenduojamas j쏦s쏧 automobilio
쏃alt쏧 padang쏧 sl썞gis nurodytas 쏃iame
vadove ir padang쏧 etiket썞je, kuri yra
ant vairuotojo pus썞s centrinio statrams썊io.
僅 Susid썞v썞jusios padangos gali b쏦ti
eismo 쎊vyki쏧 prie쏹astimi. Pakeiskite
padangas, kurios yra sudilusios,
nevienodai nusid썞v썞jusios arba apgadintos.
僅 Nepamir쏃kite patikrinti atsargin썞s
padangos sl썞gio. 씮Kia“ rekomenduoja
kiekvien썀 kart썀 tikrinant automobilio
8
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padang쏧 sl썞g쎊, patikrinti ir atsargin썞s
padangos sl썞g쎊.

D쉳MESIO
僅 Nepakankamai prip쏦stos padangos
grei썊iau nusid썞vi, b쏦na sunkiau suvaldyti automobil쎊 ir i쏃eikvojama daugiau
elektros energijos. Taip pat gali deformuotis ratai. 쌰i쏦r썞kite, kad padang쏧
sl썞gis b쏦t쏧 tinkamas. Jeigu padang썀
reikia da쏹nai prip쏦sti, pasir쏦pinkite,
kad sistem썀 patikrint쏧 profesionaliose dirbtuv썞se. Kia rekomenduoja
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 Kia atstov썀 /
remonto partner쎊.
僅 Padangas prip쏦tus per daug automobilis va쏹iuoja labai kietai, smarkiai
d썞visi vidurin썞 padangos protektoriaus dalis, be to, didesn썞 tikimyb썞,
kad padanga prakiurs d썞l kelio nelygum쏧.
僅 싩ilt쏧 padang쏧 sl썞gis paprastai b쏦na
28–41 kPa didesnis u쏹 rekomenduojam썀 쏃alt쏧 padang쏧 sl썞g쎊. Nei쏃leiskite
oro i쏃 쏃ilt쏧 padang쏧, taip bandydami
suma쏹inti sl썞g쎊, kitaip padangos bus
prip쏦stos nepakankamai.
僅 V썞l u쏹sukite padang쏧 ventili쏧 gaubtelius. Jei ventilis be gaubtelio, gali
patekti ne쏃varum쏧 ir dr썞gm썞s, tod썞l
gali atsirasti oro nuot썞kis. Jeigu ventilio gaubtelio n썞ra, kuo skubiau u쏹sukite nauj썀.
僅 Visada atkreipkite d썞mes쎊 쎊 tokius
dalykus:
- Tikrinkite sl썞g쎊 padangose, kai
padangos yra 쏃altos. (Po to, kai
automobilis stov썞jo bent tris valandas arba nuo paleidimo nebuvo
nuva쏹iuota daugiau negu 1,6 km.)
- Kiekvien썀 kart썀 tikrindami automobilio padang쏧 sl썞g쎊, patikrinkite ir
atsargin썞s padangos sl썞g쎊.

Prie쏹i쏦ra
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- Niekada neperkraukite automobilio.
Neperkraukite automobilio stogo
baga쏹in썞s (jeigu sumontuota).
- Susid썞v썞jusios, senos padangos
gali b쏦ti eismo 쎊vyki쏧 prie쏹astimi.
Jeigu padang쏧 protektorius nudil썢s arba padangos pa쏹eistos,
pakeiskite jas.

Padang쏧 rotacija

Jeigu pasteb썞tum썞te, kad va쏹iuojant
lygiu keliu automobilis vibruoja, ratus
gali reik썞t쏧 i쏃 naujo subalansuoti.

D쉳MESIO
Netinkami rat쏧 svareliai gali sugadinti
aliumininius automobilio ratlankius. Naudokite tik aprobuotus rat쏧 svarelius.

Padang쏧 keitimas

OCV071058L

Kad vienodai dilt쏧 protektorius, rekomenduojama padangas rotuoti kas 10
000 km (6500 myl.) arba anks썊iau,
jeigu padangos d썞visi nevienodai.

슢SP쉳JIMAS
僅 Nenaudokite atsargin썞s kompaktin썞s
padangos atlikdami padang쏧 rotacij썀.
僅 Jokiomis aplinkyb썞mis kartu nenaudokite diagonalini쏧 ir radialini쏧
padang쏧. D썞l to automobilio valdymo
savyb썞s gali b쏦ti ne쎊prastos; tai gali
b쏦ti sunki쏧, net mirtin쏧 su쏹alojim쏧 ir
쏹alos turtui prie쏹astimi.

PASTABA
Radialines padangas su nesimetri쏃ku
protektoriumi rotuokite tik tarp priekio ir
galo, nekeisdami pus썞s.

Rat쏧 lygiavimas ir padang쏧
balansavimas
Gamintojas kruop쏃썊iai sulygiavo ir subalansavo j쏦s쏧 automobilio padangas, kad
u쏹tikrint쏧 kuo ilgesn쎊 ir efektyvesn쎊
padang쏧 eksploatavim썀.

OCV071013L

A. Protektoriaus nusid썞v썞jimo indikatorius
Jeigu padanga dyla vienodai, protektoriuje atsiras padangos nusid썞v썞jim썀
rodanti vientisa juosta.
Tai rei쏃kia, kad ant padangos liko
ma쏹iau nei 1,6 mm (1/16 coli쏧) protektoriaus. Kai tai 쎊vyks, pakeiskite padang썀.
Nelaukite, kol juosta matysis per vis썀
protektori쏧; pakeiskite padang썀 anks썊iau.

Kompaktin썞 atsargin썞 padanga
(jeigu yra)

8

Kompaktin썞s atsargin썞s padangos protektorius nudyla grei썊iau negu 쎊prasto
dyd쏹io padangos. Ant padangos pasteb썞j썢 protektoriaus dilim썀 rodan썊ias juostas, padang썀 pakeiskite. Nauja
kompaktin썞 atsargin썞 padanga turi b쏦ti
tokio paties dyd쏹io ir konstrukcijos, kaip
ir ta, kuri썀 gavote 쎊sigij썢 automobil쎊, ir j썀
reikia montuoti ant to paties kompaktin썞s atsargin썞s padangos rato. Kompaktin썞s atsargin썞s padangos negalima
montuoti ant 쎊prasto dyd쏹io rato, o kom8
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paktin썞s atsargin썞s padangos ratas
netinka 쎊prasto dyd쏹io padangoms montuoti.

슢SP쉳JIMAS
Kad suma쏹intum썞te sunki쏧 ir mirtin쏧
su쏹alojim쏧 rizik썀 per eismo 쎊vykius d썞l
sprogusi쏧 padang쏧 arba nesuvaldyto
automobilio:
僅 Pakeiskite padangas, kurios yra sudilusios, nevienodai nusid썞v썞jusios arba
apgadintos. D썞l nusid썞v썞jusi쏧
padang쏧 ma쏹썞ja stabdymo efektyvumas, sunkiau vairuoti, prastesnis sukibimas su kelio danga.
僅 Neva쏹iuokite automobiliu, jeigu
padang쏧 sl썞gis yra nepakankamas
arba pernelyg didelis. Padangos gali
nevienodai d썞v썞tis ir sprogti.
僅 Keisdami padangas tam pa썊iam automobiliui nemontuokite radialini쏧 ir
diagonalini쏧 padang쏧. Jeigu kei썊iate
kitokio tipo padangomis, reikia
pakeisti visas padangas (쎊skaitant
atsargin쎊 rat썀).
僅 Geriausia vienu metu keisti visas keturias padangas. Jeigu n썞ra tokios galimyb썞s arba neb쏦tina tai daryti,
keiskite priekini쏧 arba galini쏧
padang쏧 por썀.
Pakeitus tik vien썀 padang썀 gali smarkiai nukent썞ti automobilio veikimas.
僅 Naudojant padangas ir ratus, kuri쏧
dydis ne toks, koks rekomenduojamas, gali pasireik쏃ti ne쎊prastos eksploatavimo charakteristikos, b쏦ti
sunku suvaldyti automobil쎊 ir d썞l to
gali 쎊vykti rimtas eismo 쎊vykis.
僅 씮Kia“ specifikacij쏧 neatitinkantys ratai
gali ne visi쏃kai tikti, gali b쏦ti apgadintas automobilis ir gali pasireik쏃ti ne쎊prastos eksploatavimo

8
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charakteristikos, b쏦ti sunku suvaldyti
automobil쎊
僅 ABS veikia lygindama rat쏧 sukimosi
grei썊ius. Nuo padangos dyd쏹io gali
priklausyti va쏹iavimo greitis. Kei썊iant
padangas, visos 4 padangos turi b쏦ti
tokio paties dyd쏹io, tipo, konstrukcijos
ir protektoriaus padangas, kokios teikiamos su automobiliu. Naudojant
skirting쏧 dyd쏹i쏧 padangas, gali netinkamai veikti ABS (stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema) ir ESC (elektronin썞
stabilumo kontrol썞s sistema).

D쉳MESIO
Kai pakei썊iate padangas, patikrinkite ir
priver쏹kite rat쏧 var쏹tus nuva쏹iav썢 ma쏹daug 50 km (31 myli쏧) ir dar kart썀 patikrinkite nuva쏹iav썢 ma쏹daug 1000 km
(620 myli쏧). Jeigu va쏹iuojant dreba vairas arba vibruoja automobilis, ratai yra
nesubalansuoti. Atlikite rat쏧 balansavim썀. Jei problema i쏃lieka, kreipkit썞s 쎊
profesionalias dirbtuves. Kia rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 Kia
atstov썀 / remonto partner쎊.

PASTABA
Kei썊iant padangas rekomenduojame
naudoti tas, kurios buvo pateiktos kartu
su transporto priemone. Kitokios padangos kei썊ia vairavimo charakteristikas.

Rat쏧 keitimas
쌰i쏦r썞kite, kad nauj쏧j쏧 rat쏧 matmenys
b쏦t쏧 tokie pat, kaip ir originali쏧: vienodas skersmuo, ratlankio plotis ir i쏃ky쏃a.

슢SP쉳JIMAS
D썞l netinkamo rato dyd쏹io ratas ir
padanga gali trumpiau tarnauti, suprast썞s stabdymo savyb썞s ir pailg썞s stab-
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dymo kelias, automobil쎊 bus sunkiau
valdyti, pasikeis pro쏃vaisa, atstumas tarp
k썞bulo ir padangos, 쏹iemini쏧 grandini쏧
atstumas, spidometro ir odometro kalibravimas, priekini쏧 쏹ibint쏧 ir bamperio
auk쏃tis.

싩ioje etiket썞je pateikiamos ir apib쏦dinamos esmin썞s padangos charakteristikos
ir nurodytas padangos identifikavimo
numeris (TIN), rodantis, kad padanga
atitinka saugumo standartus. Pagal TIN
padang썀 galima identifikuoti at쏃aukimo
atveju.

Padang쏧 sukibimas
Padang쏧 sukibimas gali suma쏹썞ti, jeigu
padangos nusid썞v썞jusios, netinkamai
prip쏦stos arba va쏹iuojama slid쏹iu keliu.
Padangas reikia pakeisti, kai pradeda
matytis protektoriaus dilimo indikatoriai.
Kad automobilis nepasidaryt쏧 nevaldomas, kai lyja, sninga arba kai kelias apled썞j썢s, suma쏹inkite greit쎊.

Padang쏧 prie쏹i쏦ra
Be tinkamo prip쏦timo, padang쏧 nusid썞v썞jim썀 suma쏹inti dar padeda tinkamas
rat쏧 lygiavimas. Jeigu pasteb썞tum썞te,
kad kuri nors padanga d썞visi nevienodai, patikrinkite rat쏧 lygiavim썀 profesionaliose dirbtuv썞se. Kia rekomenduoja
apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 Kia atstov썀 /
remonto partner쎊.
U쏹d썞jus naujas padangas reikia pasir쏦pinti, kad jos b쏦t쏧 subalansuotos. Tai
u쏹tikrins, kad automobilis va쏹iuos lygiau,
o padangas bus galima naudoti ilgiau.
Be to, kiekvien썀 kart썀 nuimt썀 nuo rato
padang썀 reikia subalansuoti pakartotinai.

Padangos 쏃onin썞s sienel썞s 쏹enklinimas

1. Gamintojas arba firminis pavadinimas
Nurodytas gamintojas arba firminis
pavadinimas.

2. Padangos dyd쏹io 쏹ym썞jimas
Ant padangos sienel썞s pa쏹ym썞tas
padangos dydis. 싩i informacija bus reikalinga renkantis pakaitines padangas
automobiliui.
Padangos dyd쏹io 쏹ym썞jimo pavyzdys:
(싩ie numeriai t썞ra iliustracinio pob쏦d쏹io.)
P235/55R19 108T
235 – padangos plotis milimetrais.
55 - Kra쏃tini쏧 santykis. Padangos pj쏦vio
auk쏃tis kaip jos plo썊io procentin썞 vert썞.
R - padangos konstrukcijos kodas (radialin썞).
19 – ratlankio skersmuo coliais.
108 – apkrovos rodiklis, t. y. skaitmeninis
kodas, siejamas su maksimalia apkrova,
kuri썀 gali atlaikyti padanga.
T - Grei썊io charakteristikos simbolis.
Papildomos informacijos ie쏃kokite 쏃iame
skyriuje pateiktoje grei썊io charakteristik쏧 lentel썞je.

Rato dyd쏹io 쏹ym썞jimas

OCV071010L

Ant rat쏧 taip pat pa쏹ym썞ta svarbi informacija, kuri bus reikalinga norint pakeisti
rat썀. Toliau ai쏃kinama, k썀 rei쏃kia rato
dyd쏹io 쏹ym썞jimo raid썞s ir skai썊iai.
Rato dyd쏹io 쏹ym썞jimo pavyzdys:
8

19
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7.5JX19
7.5 - ratlankio plotis coliais.
ratlankio gabarito 쏹ym썞jimas.
19 – ratlankio skersmuo coliais.

Padang쏧 grei썊io charakteristikos
Toliau pateiktoje lentel썞je i쏃vardyta daugelis 쏃iuo metu keleivini쏧 automobili쏧
padangoms naudojam쏧 skirting쏧 grei썊i쏧
charakteristik쏧. Grei썊io charakteristika –
tai padangos dyd쏹io 쏹ym썞jimo, nurodyto
ant padangos 쏃onin썞s sienel썞s, dalis. 싩is
simbolis atitinka tos padangos maksimal쏧j쎊 saug쏧 eksploatavimo greit쎊.
Grei썊io charakteristikos simbolis

Maksimalus greitis

S

180 km/h (112 mph)

T

190 km/h (118 mph)

H

210 km/h (130 mph)

V

240 km/h (149 mph)

W

270 km/h (168 mph)

Y

300 km/h (186 mph)

3. Padangos eksploatavimo trukm썞s tikrinimas (TIN: padangos
identifikavimo numeris)
Senesnes nei 쏃e쏃eri쏧 met쏧 padangas
(nustatoma pagal pagaminimo dat썀) reikia pakeisti naujomis. Pagaminimo data
nurodyta ant padangos 쏃onin썞s sienel썞s
kaip DOT kodas. Pagaminimo data
nustatoma pagal paskutinius keturis
DOT kodo skaitmenis (simbolius).
DOT: XXXX XXXX OOOO
Priekin썞 DOT kodo dalis nurodo gamyklos kodo numer쎊, padangos dyd쎊 ir protektorius ra쏃t썀, o paskutiniai keturi
skai썊iai nurodo padangos pagaminimo
savait썢 ir metus.

8
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Pavyzd쏹iui, DOT XXXX XXXX 1621 rodo,
kad padanga buvo pagaminta 2021 m.
16-썀j썀 savait썢.

슢SP쉳JIMAS
Laikui b썞gant padangos sensta, net jeigu
jos ir nenaudojamos. Net jei protektorius
ir nenudil썢s, padangas rekomenduojama keisti ma쏹daug kas 6 metus naudojant 쎊prastomis s썀lygomis. Sen썞jimo
proces썀 gali pagreitinti kar쏃tis, b쏦dingas
kar쏃tam klimatui, arba da쏹nas va쏹in썞jimas su didele apkrova. Jeigu nepaisysite
쏃io 쎊sp썞jimo, padanga gali staiga sprogti,
galite nesuvaldyti automobilio ir sukelti
eismo 쎊vyk쎊, sunkiai, net mirtinai su쏹alodami 쏹mones.

4. Padangos kordo sluoksnio
sud썞tis ir med쏹iaga
Padangos guma dengto audinio sluoksni쏧 skai썊ius. Padang쏧 gamintojai taip
pat turi nurodyti padangos med쏹iagas,
tokias kaip plienas, nailonas, poliesteris
ir kt. Raid썞 씮R“ rei쏃kia, kad kordo sluoksnis yra radialinis; raid썞 씮D“ rei쏃kia, kad
kordo sluoksnis yra diagonalinis arba
쎊stri쏹inis; raid썞 씮B“ rei쏃kia, kad padanga
yra 쎊stri쏹in썞 juostin썞.

5. Maksimalus leistinasis prip쏦timo sl썞gis
싩is skai썊ius rodo, kokiu did쏹iausiu sl썞giu
gali b쏦ti prip쏦sta padanga. Nevir쏃ykite
maksimalaus leistinojo prip쏦timo sl썞gio.
쌰r. "Padang쏧 specifikacij쏧 ir sl썞gio etiket썞" puslapyje 9-8.

6. Maksimalios apkrovos charakteristika
싩is skai썊ius rodo maksimali썀 apkrov썀
kilogramais ir svarais, kuri썀 gali atlaikyti
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padanga. Keisdami automobilio padangas b쏦tinai naudokite padangas, kuri쏧
apkrovos charakteristika tokia pati, kaip
ir padang쏧, kurios buvo sumontuotos
gamykloje.

7. Vieningoji padangos kokyb썞s
klas썞
Esant reikalui, kokyb썞s klas썢 galima rasti
ant padangos 쏃onin썞s sienel썞s, tarp protektoriaus kra쏃to ir maksimalaus profilio
ploto.
Pavyzd쏹iui:
SUPETHERM 200
TRAUKA AA
TEMPERAT쌙RA A

슢SP쉳JIMAS
僅 싩iai padangai priskirta sukibimo klas썞
yra paremta sukibimo stabdant tiesioje trasoje bandymais ir neatspindi
greit썞jimo, pos쏦ki쏧, hidroplanavimo
ar pikinio sukibimo charakteristik쏧.
僅 Nustatyta padangos temperat쏦ros
klas썞 tinka tinkamai prip쏦stai, neperkrautai padangai. D썞l pernelyg didelio
grei썊io, nepakankamo padangos prip쏦timo arba pernelyg didel썞s apkrovos (atskirai ir kartu) gali padangoje
kauptis 쏃iluma ir ji gali staigiai sprogti.
Tai gali b쏦ti automobilio nesuvaldymo
ir sunki쏧, net mirtin쏧 su쏹alojim쏧 prie쏹astimi.

Protektoriaus dilimas
Protektoriaus dilimo rodiklis – tai palyginamasis rodiklis, paremtas padangos
nusid썞v썞jimo grei썊iu, j썀 bandant kontroliuojamomis s썀lygomis vyriausyb썞s
patvirtintoje bandomojoje trasoje.
Pavyzd쏹iui, 150 pa쏹ym썞ta padanga
vyriausyb썞s patvirtintoje trasoje d썞v썞sis

Padangos ir ratai

pusantro (1½) karto geriau u쏹 100 pa쏹ym썞t썀 padang썀.
Ta썊iau padang쏧 eksploatacin썞s charakteristikos i쏃 dalies priklauso nuo faktini쏧
s썀lyg쏧, kuriomis jos naudojamos, ir gali
pastebimai nukrypti nuo normos d썞l vairavimo 쎊pro썊i쏧 skirtum쏧, prie쏹i쏦ros praktikos ir keli쏧 charakteristik쏧 bei klimato
skirtum쏧.
Padang쏧, kurias su savo automobiliu
gausite kaip standartin썢 arba pasirinktin썢 쎊rang썀, rodikliai gali skirtis.

Sukibimas – AA, A, B ir C
Sukibimo klas썞s (nuo auk쏃썊iausios iki
쏹emiausios) yra AA, A, B ir C. 싩ios klas썞s
rodo padangos geb썞jim썀 sustoti ant dr썞gnos kelio dangos ir yra matuojamos
kontroliuojamomis s썀lygomis ant vyriausyb썞s patvirtint쏧 bandom쏧j쏧 pavir쏃i쏧
(asfalto ir betono). 씮C“ raide pa쏹ym썞tos
padangos sukibimas su kelio danga gali
b쏦ti prastas.

Temperat쏦ra – A, B ir C
Temperat쏦ros klas썞s yra A (auk쏃썊iausia),
B ir C; jos rodo padangos atsparum썀
generuojamai 쏃ilumai ir geb썞jim썀 i쏃sklaidyti 쏃ilum썀, bandant kontroliuojamomis
s썀lygomis ant aprobuoto vidaus laboratorijos bandomojo rato.
D썞l ilgalaik썞s auk쏃tos temperat쏦ros gali
nusid썞v썞ti padangos med쏹iaga ir
sutrump썞ti jos eksploatavimo trukm썞, o
d썞l pernelyg auk쏃tos temperat쏦ros
padanga gali staiga sprogti. B ir A klas썞s
rodo u쏹 pagal 쎊statymus reikalaujam썀
minimum썀 geresnes eksploatacines charakteristikas ant laboratorinio bandomojo rato.

8

21

8

Prie쏹i쏦ra

Padangos ir ratai

Ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padangos (jeigu yra)
Ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padangos,
kuri쏧 kra쏃tini쏧 santykis ma쏹esnis nei 50,
pateikiamos sporti쏃kai i쏃vaizdai.
Ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padangos yra
optimizuotos sporti쏃kam va쏹iavimui ir
stabdymui, tod썞l gali b쏦ti ne taip patogu
va쏹iuoti; be to, jos skleid쏹ia daugiau
triuk쏃mo, lyginant su 쎊prastin썞mis
padangomis.

D쉳MESIO
僅 Ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padangos
쏃onin썞 sienel썞 yra 쏹emesn썞, negu
쎊prastin썞s padangos, tod썞l tokia
padanga ir ratlankis yra lengviau
pa쏹eid쏹iami. Taigi, vadovaukit썞s toliau
pateiktomis instrukcijomis.
- Nelygiu keliu arba bekele va쏹iuokite atsargiai, kad nepa쏹eistum썞te
padang쏧 ir rat쏧. Be to, po kelion썞s
patikrinkite padangas ir ratus.
- Per kelio duobes, grei썊io ma쏹inimo
kalnelius, kanalizacijos 쏃ulinius ar
쏃aligatvio kra쏃t썀 va쏹iuokite l썞tai,
kad neapgadintum썞te padang쏧 ir
rat쏧.
- Jeigu padanga patiria sm쏦g쎊, patikrinkite padang썀 ir kreipkit썞s 쎊 profesionalias dirbtuves. Kia
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 Kia atstov썀 / remonto partner쎊.
- Siekdami i쏃vengti padang쏧 pa쏹eidim쏧, j쏧 b쏦kl썢 ir sl썞g쎊 tikrinkite kas
3 000 km (2 000 myli쏧).
僅 N썞ra lengva atpa쏹inti padang쏧 pa쏹eidim썀 savo akimis. Vis d썞lto, jei yra
bent menkiausias padangos pa쏹eidimo po쏹ymis, net jeigu akimis nematyti pa쏹eidimo, pasir쏦pinkite, kad
padanga b쏦t쏧 patikrinta arba
8
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pakeista, nes d썞l padangos pa쏹eidimo
i쏃 jos gali i쏃tek썞ti oras.
僅 Jei padanga apgadinama va쏹iuojant
nelygiu keliu, bekele, duob썞mis, liukais ar bordi쏦rais, garantija netaikoma.
僅 Informacijos apie padang썀 galima
rasti ant jos 쏃onin썞s sienel썞s.

Prie쏹i쏦ra

Saugikliai

Saugikliai
■ Ki쏃tukinio tipo

OCV071014L

■ Lizdinio tipo

OCV071015L

Atsistatantis saugiklis

Perdegus쎊 saugikl쎊 pakeiskite tik toki쏧
pa썊i쏧 charakteristik쏧 saugikliu.
Jeigu perdegs ir naujasis saugiklis, vadinasi, yra elektros sistemos problem쏧.
Stenkit썞s nesinaudoti susijusia sistema ir
nedelsdami pasitarkite su profesionaliomis dirbtuv썞mis. Kia rekomenduoja pasitarti su 쎊galiotuoju Kia atstovu / remonto
partneriu.

슢SP쉳JIMAS
僅 Jokiu b쏦du perdegusio saugiklio
nekeiskite kitoki쏧 charakteristik쏧 saugikliu.
僅 Didesn썞s galios saugiklis gali sukelti
gedim썀 ir net gaisr썀.
僅 Vietoje saugiklio ned썞kite vielos arba
aliuminio folijos net ir laikinai. Taip
elektros laid쏧 sistema gali b쏦ti ne tik
rimtai apgadinta, bet ir u쏹sidegti.
僅 Jokiu b쏦du nemodifikuokite ir nejunkite papildom쏧 automobilio laid쏧.

D쉳MESIO
OCV071017L

BFT

OCV071018L

* Kair썞je pus썞je: 쎊prastas, de쏃in썞je
pus썞je: perdeg썢s
* Tikroji saugikli쏧 / reli쏧 skydelio etiket썞
gali skirtis.
Prie쏃 keisdami perdegus쎊 saugikl쎊 atjunkite neigiam썀 akumuliatoriaus laid썀.
Jeigu elektros sistema neveikia, pirmiausia patikrinkite saugikli쏧 skydel쎊 vairuotojo pus썞je.

僅 Kai kei썊iate perdegus쎊 saugikl쎊 arba
rel썢, pasir쏦pinkite, kad naujas saugiklis arba rel썞 tvirtai laikyt쏧si lizde. D썞l
netinkamai pritvirtinto saugiklio arba
rel썞s gali b쏦ti pa쏹eisti automobilio laidai bei elektros sistema ir gali 쎊vykti
gaisras.
僅 Nei쏃imkite saugikli쏧, reli쏧 ir lizd쏧, pritvirtint쏧 var쏹tais arba ver쏹l썞mis. Saugikliai, rel썞s ir lizdai gali b쏦ti pritvirtinti
ne visi쏃kai ir tai gali sukelti gaisr썀.
Jeigu perdeg썢 var쏹tais arba ver쏹l썞mis
pritvirtinti saugikliai, rel썞s ir gnybtai,
pasitarkite su profesionaliomis dirbtuv썞mis. Kia rekomenduoja pasitarti su
쎊galiotuoju Kia atstovu / remonto partneriu.
僅 Ned썞kite joki쏧 kit쏧 element쏧, i쏃skyrus
saugiklius arba reles 쎊 saugikli쏧 / reli쏧
8
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Saugikliai

lizdus, pavyzd쏹iui, valdikli쏧 arba laid쏧.
Gali b쏦ti prastas kontaktas ir sistema
gali sugesti.
僅 Neki쏃kite atsuktuv쏧 ir kit쏧 laid쏧 쎊
gnybtus, kurie skirti tik saugikliams ir
rel썞ms. D썞l netinkamo prijungimo gali
b쏦ti sugadinta automobilio elektros
sistema ir perdegti salono laidai.
僅 Jeigu prie galinio 쏹ibinto tiesiogiai prijungiamas laidas arba sumontuojama
didesn썞s galios, negu numatyta priekabai, lemput썞, gali perdegti vidinis
jung썊i쏧 blokas.
僅 Saugikliams i쏃imti nenaudokite atsuktuvo ar kokio nors kitokio metalinio
objekto, nes taip galima sukelti trump썀j쎊 jungim썀 ir sugadinti sistem썀.

variklio skyriaus pagrindiniame saugikli쏧 bloke.

OCV071020L

僅 Patikrinkite i쏃imt썀 saugikl쎊; jeigu jis
tikrai perdeg썢s, j쎊 pakeiskite. Atsarginiai saugikliai laikomi prietais쏧 skydelio saugikli쏧 skydeliuose (arba variklio
skyriaus saugikli쏧 skydelyje).
僅 슢stumkite nauj썀 toki쏧 pa썊i쏧 charakteristik쏧 saugikl쎊 ir patikrinkite, ar jis
gerai laikosi.

INFORMACIJA
PASTABA
僅 Keisdami saugikl쎊 i쏃junkite EV mygtuk썀 ir vis쏧 elektros prietais쏧 jungiklius. Tada nuimkite akumuliatoriaus
(-) gnybt썀.
僅 Tikroji saugikli쏧 / reli쏧 skydelio etiket썞
gali skirtis nuo sumontuot쏧 element쏧.

Vidinio skydelio saugiklio keitimas

Jei neveikia priekiniai arba galiniai 쏹ibintai, stabdymo bei dienos 쏹ibintai (DRL) ir
n썞ra perdeg썢 saugikliai, pasitarkite su
profesionaliu servisu. Kia rekomenduoja
pasitarti su 쎊galiotuoju Kia atstovu /
remonto partneriu.

Variklio skyriaus saugiklio keitimas
Veikimas

Veikimas
僅 Nustatykite EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 OFF
ir i쏃junkite visus kitus jungiklius.
僅 Atidarykite saugikli쏧 skydelio dangtel쎊.

僅 Nustatykite EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 OFF
ir i쏃junkite visus kitus jungiklius.
僅 Nuimkite saugikli쏧 skydelio dangtel쎊
paspaud썢 jo i쏃siki쏃im썀 ir truktel썞dami
dangtel쎊 auk쏃tyn.

OCV071019L

僅 I쏃traukite perdegus쎊 saugikl쎊. Naudokit썞s i쏃썞mimo 쎊rankiu (1), kur쎊 rasite
8

24

OCV071066L

Prie쏹i쏦ra

Saugikliai

Atjungt썀 plok쏃썊i썀j쎊 saugikl쎊 i쏃imkite
naudodamiesi saugikliams keisti skirtomis 쏹nypl썞mis, esan썊iomis variklio
skyriaus saugikli쏧 d썞쏹ut썞je. I쏃썞m썢
atsargiai 쎊ki쏃kite atsargin쎊 tokios
pa썊ios galios saugikl쎊.
僅 Patikrinkite i쏃imt썀 saugikl쎊; jeigu jis
tikrai perdeg썢s, j쎊 pakeiskite. Saugikl쎊
i쏃imkite arba 쎊d썞kite saugikli쏧 i쏃썞mimo 쎊rankiu, kur쎊 rasite variklio skyriaus saugikli쏧 skydelyje.
僅 슢stumkite nauj썀 toki쏧 pa썊i쏧 charakteristik쏧 saugikl쎊 ir patikrinkite, ar jis
gerai laikosi. Jeigu jis 쎊sideda pernelyg
laisvai, pasitarkite su profesionaliomis
dirbtuv썞mis. Kia rekomenduoja pasitarti su 쎊galiotuoju Kia atstovu /
remonto partneriu.

D쉳MESIO
Patikrin썢 variklio skyriaus saugikli쏧 skydel쎊, sandariai u쏹denkite saugikli쏧 skyri쏧
dangteliu (turi pasigirsti spragtel썞jimas).
Antraip, d썞l patekusio vandens galimi
elektros sistemos gedimai.

Pagrindinio saugiklio (universalaus saugiklio) keitimas

僅 Saugikl쎊 pakeiskite to paties stiprio
saugikliu.
僅 Visk썀 sumontuokite atvirk쏃tine tvarka.

D쉳MESIO
Vizualiai patikrinkite, ar sandariai u쏹sidaro akumuliatoriaus dangtelis. Jeigu
akumuliatoriaus dangtelis netinkamai
u쏹fiksuotas, d썞l patekusios dr썞gm썞s gali
sugesti elektros sistema.

PASTABA
僅 Elektronin썞 sistema gali tinkamai
neveikti net tada, jei variklio skyriaus
ir vidin썞s saugikli쏧 d썞쏹ut썞s atskiri saugikliai n썞ra atjungti. Tokiu atveju problemos prie쏹astis gali b쏦ti pagrindinio
saugiklio (BFT tipo), kuris yra teigiamo
akumuliatoriaus gnybto (+) dangtelyje, atsijungimas. Kadangi pagrindinis
saugiklis yra sud썞tingesnis u쏹 kitas
dalis, apsilankykite profesionaliose
dirbtuv썞se. 씮Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas artimiausi썀 쎊galiot썀j쎊 씮Kia“
atstov썀 / remonto partner쎊.
僅 Jeigu perdeg썞 sud썞tinis saugiklis,
pasitarkite su profesionaliomis dirbtuv썞mis. Kia rekomenduoja pasitarti su
쎊galiotuoju Kia atstovu / remonto partneriu.

8
Saugikli쏧 / reli쏧 skydelio apra쏃ymas
OCV071021L

Veikimas
僅 I쏃junkite automobil쎊.
僅 Atjunkite neigiamo poliaus akumuliatoriaus kabel쎊.
僅 I쏃imkite var쏹t썀, pavaizduot썀 pirmame
paveiksl썞lyje auk쏃썊iau.

Saugikli쏧 / reli쏧 skydeli쏧 dangteli쏧 viduje
rasite saugikli쏧 / reli쏧 etiket썢, kurioje
nurodyti saugikli쏧 / reli쏧 pavadinimai ir
nominalioji srov썞.

PASTABA
Ne visi 쏃iame vadove pateikti saugikli쏧
skydeli쏧 apra쏃ymai gali b쏦ti tinkami j쏦s쏧
automobiliui. Jis tikslus spausdinant.

8
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Saugikliai

Tikrindami automobilio saugikli쏧 skydel쎊
쏹r. saugikli쏧 skydelio etiket썢.

8
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Saugikliai

Vairuotojo pus썞s saugikli쏧 skydelis

OCV071022L

8
OCV071023L

ICU jung썊i쏧 blokas
Saugiklio pavadinimas

Simbolis

Saugiklio vardin썞 srov썞

Apsaugota grandin썞

CHILD LOCK

15 A

Vaiko saugos u쏹rakto 쎊jungimo rel썞, vaiko saugos u쏹rakto i쏃jungimo rel썞

AFCU

10 A

AFCU

A/BAG IND

7,5 A

Vir쏃utinis pultas

8
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Saugikliai

Saugiklio pavadinimas

Saugiklio vardin썞 srov썞

Apsaugota grandin썞

ATMINTIS2

10 A

Saugikliai – MEMORY2, dekoratyvinio ap쏃vietimo lempu썊i쏧 blokas, dekoratyvinio ap쏃vietimo lemput썞 pamink쏃tintoje priekinio skydelio dalyje (kair썞je / de쏃in썞je pus썞je), ADP, projekcinis ekranas, ADS blokas

PRAD쉳TI

7,5 A

VCU, IBU (integruotas k썞bulo valdymo blokas)

HEATED MIRROR

10 A

Vairuotojo / keleivio i쏃orini쏧 veidrod썞li쏧 blokas

TAILGATE OPEN
(baga쏹in썞s dang썊io
atidarymas)

15 A

Baga쏹in썞s dureli쏧 fiksatorius

EPCU 3

10 A

Galinis inverteris

MODULE3

7,5 A

Daugiafunkcis jungiklis, IBU (integruotasis k썞bulo valdymo blokas), stabd쏹i쏧
쏹ibinto jungiklis, vairuotojo dur쏧 modulis

CLUSTER

7,5 A

Projekcinis ekranas, prietais쏧 skydelis

IG3 8

10 A

V2L blokas, ICCU, VCMS, galinis elektroninis alyvos siurblys, CDM

IG3 7

10 A

Salono temperat쏦ros jutiklis, garso ir vaizdo bei navigacijos sistema, oro kondicionieriaus PTC (teigiamo temperat쏦ros koeficiento) 쏃ildytuvas, oro kondicionieriaus valdymo modulis, prietais쏧 skydelis

Simbolis

IAU

10 A

Vairuotojo / keleivio dur쏧 i쏃orin썞 ranken썞l썞

ECS

15 A

Nenaudojama

MODULE8

10 A

Vairuotojo / keleivio elektra valdomos s썞dyn썞s modulis, vairuotojo / keleivio rankiniu b쏦du valdomos s썞dyn썞s jungiklis

S/HEATER FRT

20 A

Priekini쏧 ventiliuojam쏧 s썞dyni쏧 valdymo modulis, priekini쏧 s썞dyni쏧 쏃ildytuvo
modulis

WASHER

15 A

Daugiafunkcis i쏃jungiklis

IBU2

7,5 A

IBU (integruotas k썞bulo valdymo blokas)

IG3 10

10 A

SCU (sistemos valdymo blokas), galinis inverteris, BMU

IG3 9

10 A

Nenaudojama

BATTERY MANAGEMENT (akumuliatoriaus valdymas)

10 A

BMU

SAUGOS PAGALV쉳
2

10 A

SRS (papildoma saugos sistema) valdymo modulis

SUNROOF1

25 A

Stoglangio variklis

P/WINDOW LH

25 A

Vairuotojo apsauginis elektra valdomo lango modulis (kair썞s pus썞s), keleivio
apsauginis elektra valdomo lango modulis (de쏃in썞s pus썞s), galinio elektra valdomo lango jungiklis (kair썞s pus썞s)

SPARE2 (IG2)

15 A

Nenaudojama

E-PERJUNGIKLIS 3

10 A

Elektroninis ATM (automatin썞s transmisijos) pavar쏧 rinkiklis

8
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Saugiklio pavadinimas

Saugikliai

Saugiklio vardin썞 srov썞

Apsaugota grandin썞

MODULE4

10 A

Priekinis / galinis kampinis radaras (kair썞s / de쏃in썞s pus썞s), priekinis / galinis
inverteris, ADAS blokas (va쏹iavimas), VESS (virtualiosios variklio garso sistemos)
blokas, i쏃maniosios pastovaus grei썊io palaikymo sistemos radaras, priekinio
vaizdo kamera (ADAS), ADAS blokas, konsol썞s vir쏃utinio dangtelio jungiklis

USB CHARGER

15 A

Vairuotojo / keleivio s썞dyn썞s USB kroviklis, priekin썞s konsol썞s USB kroviklis Nr. 1
/ Nr. 2

MEMORY1

15 A

Saugikliai – MEMORY2, prietais쏧 skydelis, oro kondicionieriaus valdymo modulis, konsol썞s dekoratyvinio ap쏃vietimo lemput썞 (vir쏃utin썞je / apatin썞je dalyje),
grind쏧 konsol썞s jungiklis, vairuotojo / keleivio dur쏧 dekoratyvinio ap쏃vietimo
lemput썞, galini쏧 dur쏧 dekoratyvinio ap쏃vietimo lemput썞 (kair썞s / de쏃in썞s pus썞s)

SPARE3 (B+)

10 A

Nenaudojama

A/C2

10 A

Oro kondicionieriaus valdymo modulis, auk쏃to sl썞gio vo쏹tuvas, 쏃aldomosios
med쏹iagos vo쏹tuvas Nr. 1 / Nr. 2, P/R jung썊i쏧 blokas (orp쏦t썞s rel썞), BSA au쏃intuvas Nr. 1, oro kondicionieriaus au쏃inamojo skys썊io vo쏹tuvas

AMP

25 A

AMP (stiprintuvas)

P/WINDOW RH

25 A

Keleivio apsauginis elektra valdomo lango modulis (kair썞s pus썞s), vairuotojo
apsauginis elektra valdomo lango modulis (de쏃in썞s pus썞s), galinio elektra valdomo lango jungiklis (de쏃in썞s pus썞s)

6 MODULIS

7,5 A

IBU (integruotas k썞bulo valdymo blokas)

MODULE5

10 A

Duomen쏧 ry쏃io jungtis, elektrochromatinis veidrod썞lis, E-CALL blokas, ADP,
garso / vaizdo ir navigacijos sistema, jungiklis pamink쏃tintoje priekinio skydelio
dalyje, priekiniai 쏹ibintai (kair썞s / de쏃in썞s pus썞s), AMP (stiprintuvas), belaidis
i쏃maniojo telefono 쎊kroviklis, vairuotojo / keleivio elektra valdomos s썞dyn썞s
modulis, priekini쏧 v썞dinam쏧 s썞dyni쏧 valdymo modulis, priekini쏧 s썞dyni쏧 쏃ildytuvo / galini쏧 s썞dyni쏧 쏃ildytuvo valdymo modulis, grind쏧 konsol썞s jungiklis,
automatinio priekini쏧 쏹ibint쏧 lygiavimo modulis, IFS (i쏃maniosios priekini쏧
쏹ibint쏧 sistemos) modulis

SPARE1 (ACC)

10 A

Nenaudojama

E-CALL

10 A

E-CALL blokas

IBU1

15 A

IBU (integruotas k썞bulo valdymo blokas)

BRAKE SWITCH

10 A

Stabdymo 쏹ibinto jungiklis, IBU (integruota k썞bulo valdymo blokas)

P/SEAT DRV

30 A

Vairuotojo elektra valdomos s썞dyn썞s jungiklis, vairuotojo elektra valdomos
s썞dyn썞s modulis (su integruota atminties sistema (IMS))

A/C1

7,5 A

A/C valdymo modulis

SAUGOS PAGALV쉳
1

15 A

SRS (papildoma saugos sistema) valdymo modulis

MODULIS2

10 A

AMP (stiprintuvas), ADP, P/E jung썊i쏧 blokas (maitinimo lizdo rel썞), IBU (integruotasis k썞bulo valdymo blokas), E-CALL blokas, ADAS blokas, garso / vaizdo ir
navigacijos sistemos klaviat쏦ra, garso / vaizdo ir navigacijos sistema

MULTIMEDIA

15 A

Garso / vaizdo ir navigacijos sistema

DOOR LOCK

20 A

Dur쏧 u쏹rakinimo rel썞, dur쏧 atrakinimo rel썞, dur쏧 u쏹rakto blokavimo rel썞

MODULIS1

10 A

Avarini쏧 쏹ibint쏧 jungiklis, daugiafunkcis jungiklis, duomen쏧 ry쏃io jungtis, lietaus
jutiklis, UIP sirena, UIP jutiklis, PTG blokas, vairuotojo dur쏧 modulis, vairuotojo /
keleivio i쏃orini쏧 veidrod썞li쏧 blokas

Simbolis

8
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Saugikliai

Saugiklio pavadinimas

8

Simbolis

Saugiklio vardin썞 srov썞

Apsaugota grandin썞

P/SEAT PASS

30 A

Keleivio elektra valdomos s썞dyn썞s jungiklis, keleivio elektra valdomos s썞dyn썞s
modulis

S/HEATER RR

25 A

Galin썞s s썞dyn썞s 쏃ildytuvo valdymo modulis

30

Prie쏹i쏦ra

Saugikliai

Variklio skyriaus saugikli쏧 skydelis

OCV071067L

8
OCV071024L

8
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Saugikliai

Grandin썞 (P/R jung썊i쏧 blokas)
Saugiklio pavadinimas
DAULDC
GIAFUNKCIS
SAUGIKLIS- MDPS1
1

Saugiklio vardin썞 srov썞

Apsaugota grandin썞

180 A

P/R jungtys (saugikliai: P/OUTLET1, T/GATE, EOP1, EOP2)

100 A

AGT vienetas
* MDPS toks pat, kaip ir EPS (elektrinis vairo stiprintuvas).

B+5

60 A

PCB blokas (IG3 pagrindin썞 rel썞, saugikliai: WIPER1, EPCU1, B/
ALARM, HORN, VCU2)

B+3

60 A

ICU jung썊i쏧 blokas (saugikliai: CHILD LOCK, AFCU, TAILGATE OPEN,
EPCU 3, MODULE8, S/HEATER FRT, SUNROOF1, P/WINDOW LH,
AMP, P/WINDOW RH, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, S/HEATER RR)

60 A

ICU jung썊i쏧 blokas (IPS1, PS6, IPS8, IPS9, IPS10)

50 A

ICU jung썊i쏧 blokas (IPS2, IPS3, IPS5, IPS7, IPS13)

60 A

IEB blokas

IEB2

60 A

IEB blokas

IG1

40 A

P/R jung썊i쏧 blokas (ACC rel썞, IG1 rel썞)

IG2

40 A

P/R jung썊i쏧 blokas (IG2 rel썞)

C/VENTILIATORIUS

80 A

Au쏃inimo ventiliatoriaus variklis

50 A

P/R jung썊i쏧 blokas (galinio 쏃ildytuvo rel썞)

50 A

Priekabos jungties blokas

50 A

P/R jung썊i쏧 blokas (orp쏦t썞s rel썞)

DAUB+2
GIAFUNKCIS
SAUGIKLIS- B+1
3
IEB1

DAUGIAFUNK- RR HTD
CIS
SAUGIKLIS- TRAILER1
2
BLOWER

8

Simbolis
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Saugikliai

Saugiklio vardin썞 srov썞

Apsaugota grandin썞

B+4

40 A

ICU jung썊i쏧 blokas (ilgalaik썞s apkrovos rel썞, saugikliai: IAU, ECS,
BATTERY MANAGEMENT, AIR BAG2, MEMORY1, SPARE3 (B+), A/C2,
E-CALL, IBU1, BRAKE SWITCH, MULTIMEDIA, DOOR LOCK, MODULE1)

E-SHIFTER1

40 A

P/R jung썊i쏧 blokas (elektroninio pavar쏧 perjungimo 쎊taiso rel썞, saugiklis: E-SHIFTER2)

슢KROVIKLIS1

10 A

P/R jung썊i쏧 blokas (쎊kroviklio u쏹rakinimo rel썞, 쎊kroviklio atrakinimo
rel썞), ICCU, VCMSCDM

2 슢KROVIKLIS

10 A

CDM

AMS

10 A

12 V akumuliatoriaus jutiklis

EWP1

20 A

1-as elektrinis vandens siurblys

EWP2

20 A

2-as elektrinis vandens siurblys

TRAILER2

20 A

Priekabos jungties blokas

VESS

10 A

VESS blokas

VCU1

40 A

VCU

MAITINIMAS /
LIZDAS 1

40 A

Maitinimo lizdo rel썞

T/VARTAI

30 A

PTG blokas

EOP1

40 A

Galinis elektrinis alyvos siurblys

EOP2

40 A

Priekinis elektrinis alyvos siurblys (4WD)

E-SHIFTER2

10 A

Elektroninio pavar쏧 perjungimo 쎊taiso rel썞, SCU, elektroninis ATM
pavar쏧 rinkiklis

P/OUTLET3

20 A

Galinis maitinimo lizdas

P/OUTLET2

20 A

Priekinis maitinimo lizdas

Saugiklio pavadinimas

SAUGIKLIS

Simbolis

PCB blokas
Saugiklio pavadinimas

Simbolis

8

Saugiklio vardin썞 srov썞

Apsaugota grandin썞

WIPER1

25 A

PCB (spausdintini쏧 plok쏃썊i쏧) blokas (valytuv쏧 pagrindin썞 rel썞)

EPCU1

15 A

Priekinis inverteris (4WD)

B/ALARM

10 A

PCB (spausdintini쏧 plok쏃썊i쏧) blokas (signalizacijos garso signalo rel썞)

HORN

15 A

PCB (spausdintini쏧 plok쏃썊i쏧) blokas (garso signalo rel썞)

WIPER2

7,5 A

IBU (integruotas k썞bulo valdymo blokas)

VCU2

15 A

VCU

IG3 1

20 A

ICU jung썊i쏧 blokas (saugikliai: IG3 8, IG3 7, IG3 10, IG3 9)

8
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Saugikliai

Saugiklio pavadinimas

Simbolis

Saugiklio vardin썞 srov썞

Apsaugota grandin썞

IG3 3

15 A

Elektrinis vandens siurblys

IG3 5

10 A

Trikryptis BMS (akumuliatoriaus valdymo sistemos) au쏃inamojo skys썊io vo쏹tuvas

VCU3

10 A

VCU

IG3 4

10 A

Elektrinis vandens siurblys Nr. 1, Nr. 2, elektroninis oro kondicionieriaus kompresorius

IEB3

10 A

IEB blokas

IG3 6

10 A

Au쏃inimo ventiliatoriaus variklis, priekinis elektrinis alyvos siurblys (4WD)

MDPS2

10 A

AGT vienetas
* MDPS toks pat, kaip ir EPS (elektrinis vairo stiprintuvas).

IG3 2

15 A

Priekinis inverteris (4WD), VCU

Rel썞
Rel썞s tip썀 쏹r. tolesn썞je lentel썞je.
Rel썞s pavadinimas

Simbolis

TIPAS

슢kroviklio u쏹rakinimo rel썞

MICRO

E-perjungiklio rel썞

MICRO

Galinio 쏃ildytuvo rel썞

MINI

ACC rel썞

MICRO

IG1 rel썞

MICRO

Defliatoriaus rel썞

MICRO

IG2 rel썞

MICRO

Maitinimo lizdo rel썞

MICRO

슢kroviklio atrakinimo rel썞

MICRO

8
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Lemput썞s
Atsargumo priemon썞s kei썊iant
lemputes
Sustoj썢 saugioje vietoje i쏃junkite automobil쎊, tvirtai u쏹traukite stov썞jimo stabd쎊
ir atjunkite akumuliatoriaus neigiam썀 (-)
gnybt썀. Naudokite tik nurodytos galios
lemputes.

쌰ibint쏧 dali쏧 gedimas d썞l tinklo
trikties
쌰ibint쏧 dali쏧 gedimas gali 쎊vykti d썞l tinklo veikimo sutrikimo arba automobilio
elektros valdymo sistemos trikties. Jeigu
yra problem쏧, sistema tur썞t쏧 b쏦ti
remontuojama profesionaliose dirbtuv썞se. Kia rekomenduoja apsilankyti pas
쎊galiot썀j쎊 Kia atstov썀 / remonto partner쎊.

쌰ibint쏧 dali쏧 gedimas d썞l elektrin썞s valdymo sistemos stabilizavimo
슢prastai veikianti lemput썞 gali trumpai
mirg썞ti. Toks momentinis mirg썞jimas
pasirei쏃kia d썞l automobilio elektrin썞s ir
valdymo sistem쏧 stabilizavimo veiksmo.
Jeigu 쏹ibintas greitai pradeda 쏃viesti
kaip 쎊prasta, automobilio nereikia
remontuoti.
Vis d썞lto, jeigu lemput썞 mirga ilgesn쎊
laik썀 arba nuolatos, sistem썀 reikia
remontuoti profesionaliose dirbtuv썞se.
Kia rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 Kia atstov썀 / remonto partner쎊.

슢SP쉳JIMAS
僅 Prie쏃 keisdami lemputes, tvirtai
u쏹traukite stov썞jimo stabd쎊, nustatykite EV mygtuk썀 쎊 pad썞t쎊 OFF ir i쏃junkite 쏹ibintus, kad i쏃vengtum썞te
staigaus automobilio pajud썞jimo,

Lemput썞s

nenusidegintum썞te pir쏃t쏧 ir nepatirtum썞te elektros sm쏦gio.
僅 Perdegusi썀 lemput썢 pakeiskite nauja
tokios pa썊ios galios lempute. Antraip,
gali b쏦ti pa쏹eisti laigai ir gali kilti gaisras.
- Atminkite, kad lemput썞s gali b쏦ti
쎊kaitusios ir nudeginti pir쏃tus.

D쉳MESIO
僅 Jeigu neturite reikiam쏧 쎊ranki쏧, tinkam쏧 lempu썊i쏧 ir patirties, konsultuokit썞s profesionaliose dirbtuv썞se. Kia
rekomenduoja pasitarti su 쎊galiotuoju
Kia atstovu / remonto partneriu.
僅 Daugeliu atvej쏧 automobilio 쏹ibint쏧
lemputes pakeisti yra sud썞tinga, nes
lemputei i쏃imti reikia nuimti kitas
automobilio dalis. Tai itin svarbu, jeigu
norint pakeisti lemput썢 (-es) tenka
nuimti vis썀 priekinio 쏹ibinto blok썀.
Nuimant ir v썞l u쏹dedant priekini쏧
쏹ibint쏧 blokus galima apgadinti automobil쎊.
僅 Jeigu kei썊iama neoriginaliomis arba
nestandartin썞mis lemput썞mis, gali
perdegti saugikliai arba gali b쏦ti
pa쏹eisti laidai.
僅 Automobilyje nemontuokite papildom쏧 arba LED lempu썊i쏧. D썞l sumontuot쏧 papildom쏧 lempu썊i쏧 쏹ibintai gali
sugesti arba bliks썞ti. Be to, gali sugesti
saugikli쏧 d썞쏹ut썞 ir kiti laidai.

PASTABA
僅 Jeigu 쏹ibinto lemput썞 arba lemput썞s
jungtis atjungiama nuo 쏃vie썊ian썊ios
lemput썞s, saugikli쏧 d썞쏹ut썞s elektroninis prietaisas gali atpa쏹inti tai kaip
gedim썀. D썞l to 쎊 saugikli쏧 d썞쏹ut썞s diagnostini쏧 trik썊i쏧 kod쏧 (DTC) 쏹urnal썀

8

35

8

Prie쏹i쏦ra

Lemput썞s

gali b쏦ti 쎊ra쏃ytas lemput썞s gedimo 쎊ra쏃as.
僅 Yra normalu, jeigu 쏃vie썊ianti lemput썞
trumpai mirga. Kadangi tai 쎊vyksta d썞l
automobilio elektroninio valdymo
prietaiso stabilizavimo funkcijos, jeigu
쏹ibint쏧 lemput썞s 쏃vie썊ia kaip 쎊prasta
po laikino mirg썞jimo, tai n썞ra automobilio gedimas.
Vis d썞lto, jeigu lemput썞 mirga kelis
kartus arba visi쏃kai i쏃sijungia, automobilio elektroniniame valdymo prietaise gali b쏦ti klaida. Tokiu atveju
sistem썀 reikia nedelsiant patikrinti
profesionaliose dirbtuv썞se. Kia rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 Kia
atstov썀 / remonto partner쎊.
僅 Po eismo 쎊vykio arba po priekinio
쏹ibinto pakeitimo pasir쏦pinkite, kad
priekinius 쏹ibintus sureguliuot쏧 profesionaliose dirbtuv썞se. Kia rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 Kia
atstov썀 / remonto partner쎊.
僅 Po va쏹iavimo per stipr쏧 liet쏧 arba po
plovimo priekini쏧 ir galini쏧 쏹ibint쏧
l썢쏃iai gali b쏦ti aprasoj썢. Taip atsitinka
d썞l temperat쏦ros 쏹ibinto viduje ir i쏃or썞je skirtumo. Tai yra pana쏃u 쎊 automobili쏧 lang쏧 rasojim썀 per liet쏧 ir
nerei쏃kia, kad yra problem쏧 su automobiliu. Jeigu vanduo prateka 쎊
쏹ibinto lemput썞s grandin썢, pasir쏦pinkite,a kad automobil쎊 patikrint쏧 profesionaliose dirbtuv썞se. Kia
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊 Kia atstov썀 / remonto partner쎊.

PASTABA
Eismo krypties pasikeitimas (Europoje)
Trump쏧j쏧 쏃vies쏧 pluo쏃to pasiskirstymas
yra nesimetri쏃kas. Jeigu i쏃vyksite 쎊 u쏹sienio 쏃al쎊, kurioje eismo kryptis prie쏃inga,
8
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쏃i nesimetri쏃ka dalis akins prie쏃prie쏃inio
eismo juosta va쏹iuojan썊ius vairuotojus.
Kad to b쏦t쏧 i쏃vengta, ECE reglamente
yra numatyti keli techniniai sprendimai
(pvz., automatinio nutaikymo pakeitimo
sistema, lipnus lapas, 쏹ibint쏧 nutaikymas
쏹emyn). 싩ie priekiniai 쏹ibintai yra sukurti
taip, kad prie쏃prie쏃ine eismo juosta
va쏹iuojan썊i쏧 vairuotoj쏧 neakint쏧. Tod썞l
atvykus 쎊 쏃al쎊, kurioje eismo kryptis prie쏃inga, priekini쏧 쏹ibint쏧 jums reguliuoti
nereik썞s.

Lempu썊i쏧 vieta (priekyje)
Priekinis 쏹ibintas – A tipas

OCV071026L

Priekinis 쏹ibintas – B tipas

OCV071027L

1 Priekinis 쏹ibintas (artimosios 쏃viesos)
(LED tipas)
2 Priekinis 쏹ibintas (tolimosios 쏃viesos)
(LED tipas)
3 Priekinis pos쏦kio signalo 쏹ibintas (LED
tipo)

Prie쏹i쏦ra

Lemput썞s

4 Dieninis 쏹ibintas / gabaritinis 쏹ibintas
(LED tipo)

Lempu썊i쏧 vieta (쏃one)

Lempu썊i쏧 vieta (gale)
A tipas

OCV071031L

1 Pos쏦kio ap쏃vietimo 쏹ibintas (LED
tipas)

Lempu썊i쏧 keitimas (LED tipo,
i쏃skyrus daiktad썞쏹썞s lemput썢)

OCV071028L

B tipas

Jei lemput썞s neveikia, automobil쎊 reikia
patikrinti profesionaliose dirbtuv썞se. Kia
rekomenduoja apsilankyti pas 쎊galiot썀j쎊
Kia atstov썀 / remonto partner쎊.
LED 쏹ibint쏧 negalima keisti pavieniui,
nes jie yra integruotas blokas. Turi b쏦ti
kei썊iamas visas LED 쏹ibint쏧 blokas.
LED 쏹ibint썀 patikrinti ir taisyti turi tik tai
i쏃manantis meistras, kitaip gali b쏦ti
apgadintos su juo susijusios automobilio
dalys.

Daiktad썞쏹썞s lemput썞s keitimas
(lemput썞s tipo)

OCV071068L

1 Stabdymo ir galinis 쏹ibintas
2 Galinis 쏹ibintas (LED tipas)
3 Galinis pos쏦kio signalo 쏹ibintas (LED
tipo)
4 Vir쏃utinis stabdymo 쏹ibintas (LED
tipas)
5 Atbulin썞s eigos 쏹ibintas (LED tipo)
6 Galinis r쏦ko 쏹ibintas (LED tipas)
7 Valstybinio numerio ap쏃vietimo 쏹ibintas (LED tipas)

8
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Veikimas

Veikimas

僅 Plok쏃썊iuoju atsuktuvu atsargiai atskirkite lemput썞s mazg썀 nuo salono
apdailos detal썞s.
僅 Nuimkite dangtel쎊 nuo lemput썞s
mazgo.
僅 I쏃imkite lemput썢 j썀 i쏃traukdami.
僅 슢 lizd썀 쎊d썞kite nauj썀 lemput썢.
僅 U쏹d썞kite dangtel쎊 ant lemput썞s
mazgo.
僅 Sumontuokite lemput썞s mazg썀 쎊
salono apdailos detal썢.

僅 Padangas prip쏦skite iki nurodyto sl썞gio, o i쏃 automobilio i쏃imkite visus
krovinius, i쏃skyrus vairuotoj썀, atsargin썢 padang썀 ir 쎊rankius.
僅 Automobilis turi stov썞ti ant plok쏃썊io
pavir쏃iaus.
僅 Ekrane nubr썞쏹kite vertikalias linijas
(vertikalios linijos, einan썊ios per atitinkamo priekinio 쏹ibinto centr썀) ir horizontali썀 linij썀 (horizontali linija, einanti
per priekini쏧 쏹ibint쏧 centr썀).
僅 Priekiniams 쏹ibintams ir akumuliatoriui esant normalios b쏦kl썞s nutaikykite priekinius 쏹ibintus taip, kad
ry쏃kiausia dalis sutapt쏧 su horizontalia ir vertikaliomis linijomis.
僅 Nor썞dami pakreipti artim쏧j쏧 쏃vies쏧
spindul쎊 쎊 kair썢 arba 쎊 de쏃in썢, pasukite
atsuktuv썀 (1) pagal arba prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢. Nor썞dami pakreipti artim쏧j쏧 쏃vies쏧 spindul쎊 auk쏃tyn arba
쏹emyn, pasukite atsuktuv썀 (2) pagal
arba prie쏃 laikrod쏹io rodykl썢.

슢SP쉳JIMAS
Kad nenusidegintum썞te pir쏃t쏧 ir negautum썞te elektros sm쏦gio, prie쏃 dirbdami
su salono lemput썞mis pasir쏦pinkite, kad
b쏦t쏧 i쏃jungtas mygtukas.

Priekini쏧 쏹ibint쏧 nustatymas
(Europoje)
Priekini쏧 쏹ibint쏧 nustatymas
A tipas

OCV071044L

B tipas

OCV071045L

8
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Lemput썞s

Nutaikymo ta쏃kas

OCV071046L

* A: ekranas
Priekinis 쏹ibintas (LED tipas)
Automobilio b쏦kl썞

be vairuotojo
[mm (col.)]

su vairuotoju
[mm (col.)]

Auk쏃tis nuo 쏹em썞s

Atstumas tarp 쏹ibint쏧

H1 (ARTIMOSIOS)

H2 (TOLIMOSIOS)

W1 (ARTIMOSIOS)

W2 (TOLIMOSIOS)

A tipas

708
(27,9)

698
(27,5)

1610
(63,4)

1416
(55,8)

B tipas

734
(28,9)

679
(26,7)

1572
(61,9)

1526
(60,5)

A tipas

698
(27,5)

688
(27,1)

1610
(63,4)

1416
(55,8)

B tipas

724
(28,5)

669
(26,3)

1572
(61,9)

1526
(60,5)

8
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Priekini쏧 쏹ibint쏧 artimosios 쏃viesos (automobilis su vairu kair썞je
pus썞je)
10 m ekrane

OCV071055L

僅
僅
僅
僅
僅
僅

A: automobilio a쏃is
B: Kairiojo priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro vertikalioji linija
C: De쏃iniojo priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro vertikalioji linija
D: Priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro horizontalioji linija
E: 쌰em썞
F: Ribin썞 linija

Veikimas
僅 슢junkite artim썀sias 쏃viesas be automobilyje s썞din썊io vairuotojo.
僅 Ribin썞 linija turi b쏦ti projektuojama taip pat, kaip ribin썞 linija, parodyta paveiksl썞lyje.
僅 Nutaikant trump쏧j쏧 쏃vies쏧 pluo쏃t썀, vertikalusis nutaikymas turi b쏦ti reguliuojamas
po to, kai sureguliuojamas horizontalusis nutaikymas.
僅 I쏃junkite stov썞jimo stabd쎊 ir 쎊junkite N (neutrali썀) pavar썀. Be to, jei 쎊rengtas priekini쏧 쏹ibint쏧 reguliavimo 쎊taisas, nustatykite priekini쏧 쏹ibint쏧 reguliavimo 쎊taiso jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 씮0“.
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Lemput썞s

Priekini쏧 쏹ibint쏧 artimosios 쏃viesos (automobilis su vairu de쏃in썞je
pus썞je)
10 m ekrane

OCV071056L

僅
僅
僅
僅
僅
僅

A: automobilio a쏃is
B: Kairiojo priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro vertikalioji linija
C: De쏃iniojo priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro vertikalioji linija
D: Priekinio 쏹ibinto lemput썞s centro horizontalioji linija
E: 쌰em썞
F: Ribin썞 linija

Veikimas
僅 슢junkite artim썀sias 쏃viesas be automobilyje s썞din썊io vairuotojo.
僅 Ribin썞 linija turi b쏦ti projektuojama taip pat, kaip ribin썞 linija, parodyta paveiksl썞lyje.
僅 Nutaikant trump쏧j쏧 쏃vies쏧 pluo쏃t썀, vertikalusis nutaikymas turi b쏦ti reguliuojamas
po to, kai sureguliuojamas horizontalusis nutaikymas.
僅 I쏃junkite stov썞jimo stabd쎊 ir 쎊junkite N (neutrali썀) pavar썀. Be to, jei 쎊rengtas priekini쏧 쏹ibint쏧 reguliavimo 쎊taisas, nustatykite priekini쏧 쏹ibint쏧 reguliavimo 쎊taiso jungikl쎊 쎊 pad썞t쎊 씮0“.
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Automobilio i쏃vaizdos prie쏹i쏦ra
I쏃or썞s prie쏹i쏦ra
Bendrosios atsargumo priemon썞s, susijusios su i쏃ore
Jei ketinate naudoti kuri썀 nors chemin썢
valymo ar poliravimo priemon썢, perskaitykite visus ant etiket썞s pateiktus 쎊sp썞jimus bei informacij썀 apie atsargumo
priemones ir laikykit썞s etiket썞je pateikt쏧
nurodym쏧.

PASTABA
Jei pastatysite automobil쎊 prie ner쏦dijan썊io plieno i쏃kabos ar stiklinio pastato ir t.
t., plastikin썢 i쏃orin썢 apdail썀 (bamper쎊,
spoiler쎊, grotel썞s, 쏹ibintus, 쏃oninius veidrod썞lius ir t. t.) gali pa쏹eisti nuo strukt쏦ros atsispind썞jusi saul썞s 쏃viesa.
Nor썞dami i쏃vengti 쏹alos i쏃orinei plastikinei apdailai, statykite automobil쎊 toliau
nuo viet쏧, kur gali atsispind썞ti 쏃viesa,
arba naudokite automobilio u쏹dangal썀.
(Priklausomai nuo automobilio, i쏃orin썞s
apdailos tipas, pavyzd쏹iui, spoileris, gali
keistis.)

Pavir쏃iaus prie쏹i쏦ra
Plovimas
Kad apsaugotum썞te automobilio pavir쏃i쏧 nuo r쏦dijimo ir pa쏹eidim쏧, bent kart썀
per m썞nes쎊 (arba da쏹niau) kruop쏃썊iai j쎊
nuplaukite drungnu arba 쏃altu vandeniu.
Jeigu automobiliu va쏹in썞jate negr쎊stais
keliais, reik썞t쏧 j쎊 nuplauti po kiekvienos
tokios kelion썞s. Ypating썀 d썞mes쎊 skirkite
tam, kad b쏦t쏧 nuplauta druska, ne쏃varumai, purvas ir kitos pa쏃alin썞s med쏹iagos.
쌰i쏦r썞kite, kad neb쏦t쏧 u쏹kim쏃tos ir purvi-

nos nutek썞jimo angos apatiniuose dur쏧
kra쏃tuose ir slenks썊io skyduose. I쏃 karto
nenuvalius prikibusi쏧 vabzd쏹i쏧, dervos,
med쏹i쏧 sak쏧, pauk쏃썊i쏧 i쏃mat쏧, pramonini쏧 ir kit쏧 pana쏃i쏧 ter쏃al쏧, gali b쏦ti apgadintas automobilio pavir쏃ius.
Net ir i쏃 karto nuplovus paprastu vandeniu gali likti nepa쏃alinti visi ne쏃varumai.
Reik썞t쏧 naudoti 쏃veln쏧 muil썀, kuriuo yra
saugu plauti da쏹ytus pavir쏃ius. Nuplovus
automobil쎊 reikia kruop쏃썊iai nuskalauti
drungnu arba 쏃altu vandeniu. Neleiskite
muilui i쏃d쏹i쏦ti ant pavir쏃iaus.

슢SP쉳JIMAS
Nuplov썢 automobil쎊 l썞tai va쏹iuodami
i쏃bandykite stabd쏹ius ir taip patikrinkite,
ar jiems nepakenk썞 vanduo. Jeigu stabdymo funkcija suprast썞jo, stabd쏹ius
i쏃d쏹iovinkite l썞tai va쏹iuodami 쎊 priek쎊 ir
nestipriai juos spausdami.

D쉳MESIO
僅 Neplaukite automobilio stipriu muilu,
cheminiais plovikliais ar kar쏃tu vandeniu, tiesiogin썞je saul썞kaitoje arba kai
automobilio k썞bulas 쎊kait썢s.
僅 Labai atsargiai plaukite automobilio
쏃oninius langus. Ypa썊 plaunant auk쏃to
sl썞gio vandens srove vanduo gali pro
langus prasiskverbti 쎊 vid쏧.
僅 Kad neapgadintum썞te plastikini쏧
dali쏧, nevalykite cheminiais tirpikliais
ir stipriais valikliais.

Auk쏃tasl썞gis plovimas

OCV071047L
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僅 Plaudami auk쏃to sl썞gio vandens
srove, plaukite pakankamu atstumu
nuo automobilio.
D썞l nepakankamo atstumo arba per
didelio sl썞gio gali b쏦ti apgadinti automobilio komponentai arba 쎊 jo vid쏧
prasiskverbti vanduo.
僅 Auk쏃to sl썞gio vandens srov썞s
nepurk쏃kite tiesiai ant kameros, jutikli쏧 ir aplinkini쏧 sri썊i쏧. Auk쏃to sl썞gio
vandens srov썞s sm쏦gis gali 쏃iuos 쎊taisus apgadinti.
僅 Purk쏃tuvo galiuko neki쏃kite arti prie
apsaugini쏧 (gumini쏧 arba plastikini쏧)
gaubt쏧 ir jung썊i쏧, nes stipri vandens
srov썞 gali juos apgadinti.

D쉳MESIO
僅 Plaudami vandeniu variklio skyri쏧,
ypa썊 stipria vandens srove, galite
pa쏹eisti elektros grandines, esan썊ias
variklio skyriuje.
僅 Jokiu b쏦du neleiskite, kad ant automobilio viduje esan썊i쏧 elektros ir elektronikos komponent쏧 patekt쏧
vandens ar kit쏧 skys썊i쏧, nes taip juos
galima sugadinti.

PASTABA
Automobilis su matine danga (jeigu
yra)
Negalima plauti automatin썞je automobili쏧 plovykloje su besisukan썊iais 쏃epe썊iais, nes taip gali b쏦ti apgadintas
automobilio pavir쏃ius. Plaunant garais,
auk쏃toje temperat쏦roje ant automobilio
pavir쏃iaus gali nus썞sti aliejus, nuo kurio
liks sunkiai pa쏃alinamos d썞m썞s.
Automobil쎊 plaukite mink쏃ta 쏃luoste
(pvz., mikropluo쏃to rank쏃luos썊iu arba
kempine) ir nusausinkite mikropluo쏃to
rank쏃luos썊iu. Jeigu automobil쎊 plaunate
rankomis, nenaudokite valiklio, kurio

Automobilio i쏃vaizdos prie쏹i쏦ra

sud썞tyje yra va쏃ko. Jeigu automobilio
pavir쏃ius labai ne쏃varus (sm썞lis, purvas,
dulk썞s, ter쏃alai ir pan.), prie쏃 automobil쎊
plaudami pavir쏃i쏧 pavalykite vandeniu.

Va쏃kavimas
Automobil쎊 galite va쏃kuoti, kai ant jo
pavir쏃iaus nebematyti vandens la쏃eli쏧.
Prie쏃 va쏃kuodami automobil쎊 b쏦tinai
nuplaukite ir i쏃d쏹iovinkite. Va쏃kuokite
geros kokyb썞s va쏃kavimo skys썊iu arba
pasta ir laikykit썞s gamintojo instrukcij쏧.
I쏃va쏃kuokite visas metalines apdailos
dalis, kad j썀 apsaugotum썞te ir u쏹tikrintum썞te 쏹vilg썞jim썀.
D썞mi쏧 i쏃썞mikliu 쏃alinant tepal썀, derv썀 ir
kitas pana쏃ias med쏹iagas, paprastai nuo
pavir쏃iaus nuvalomas ir va쏃kas. B쏦tinai
pakartotinai i쏃va쏃kuokite 쏃ias vietas, net
jeigu viso automobilio va쏃kuoti dar
nereikia. Netepkite va쏃ko ant 쎊leist쏧
neda쏹yt쏧 쎊rengini쏧, nes galite juos
sutepti.

D쉳MESIO
僅 Nuo k썞bulo sausa 쏃luoste valant dulkes arba ne쏃varumus galima subrai쏹yti pavir쏃i쏧.
僅 Chromuot쏧 arba anodint쏧 aliuminini쏧
dali쏧 nevalykite plieno vata, abrazyviniais valikliais, r쏦g쏃tin썞mis valymo
priemon썞mis ir stipriais plovikliais,
kuri쏧 sud썞tyje yra stipri쏧 쏃armini쏧
arba 썞sdinan썊i쏧 med쏹iag쏧. D썞l to gali
b쏦ti apgadintas apsauginis sluoksnis,
i쏃blukti spalva arba b쏦ti pa쏹eistas
da쏹쏧 sluoksnis.
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PASTABA
Automobilis su matine danga (jeigu
yra)
Nenaudokite jokios poliruojan썊iosios
apsaugin썞s priemon썞s, tokios kaip ploviklis, abrazyvas ar poliruoklis. Jeigu automobilis buvo i쏃va쏃kuotas, kuo skubiau
nuvalykite va쏃k썀 silikono 쏃alinimo priemone, o jeigu ant pavir쏃iaus matyti dervos arba jos liku썊i쏧, juos valykite dervos
nu썞mikliu. Ta썊iau jokiu b쏦du da쏹ytos
vietos pernelyg stipriai nespauskite.

Da쏹쏧 sluoksnio pa쏹eidim쏧 taisymas
Gilius da쏹쏧 sluoksnio 쎊br썞쏹imus arba d썞l
akmenuk쏧 atsiradusius 쎊ply쏃imus b쏦tina
kuo skubiau u쏹da쏹yti. Atviras metalas
prad썞s greitai r쏦dyti, d썞l to v썞liau galite
patirti dideli쏧 remonto i쏃laid쏧.

PASTABA
僅 Jeigu automobilis apgadintas ir reikia
remontuoti arba keisti kokias nors
metalines dalis, pasir쏦pinkite, kad
automobili쏧 remonto dirbtuv썞se
remontuojamos arba kei썊iamos dalys
b쏦t쏧 padengtos antikorozin썞mis
med쏹iagomis.
僅 Automobilis su matine danga (jeigu
yra)
Jeigu automobilio da쏹쏧 sluoksnis
padengtas matine danga, ne쎊manoma
pakoreguoti tik pa쏹eistos srities; reik썞s remontuoti vis썀 dal쎊. Jei automobilis yra pa쏹eistas ir j쎊 reikia da쏹yti, jo
prie쏹i쏦ros ir remonto darbus rekomenduojame patik썞ti 쎊galiotajai 씮Kia“
atstovybei / partnerio servisui. B쏦kite
itin atsarg쏦s, nes po remonto gr썀쏹inti
pradin썢 kokyb썢 yra labai sunku.
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Blizgaus metalo prie쏹i쏦ra
僅 Kelio derv썀 ir vamzd쏹ius 쏃alinkite dervos nu썞mikliu; jokiu b쏦du negrandykite j쏧 kokiu nors a쏃triu 쎊rankiu.
僅 Nor썞dami apsaugoti blizgi쏧 metalini쏧
dali쏧 pavir쏃i쏧 nuo korozijos, padenkite
j쎊 va쏃ko arba chromo apsaugin썞s
med쏹iagos sluoksniu ir gerai nublizginkite.
僅 쌰iemos sezono metu arba paj쏦ryje
blizgaus metalo dalis padenkite storesniu va쏃ko arba apsaugin썞s
med쏹iagos sluoksniu. Jeigu reikia,
padenkite tokias dalis ne썞sdinan썊iu
techniniu vazelinu arba kitu apsauginiu junginiu.

Automobilio apa썊ios prie쏹i쏦ra
쉳sdinan썊ios med쏹iagos, naudojamos
ledui ir sniegui 쏃alinti bei dulk썞ms kontroliuoti, gali kauptis automobilio apa썊ioje. Nepa쏃alinus 쏃i쏧 med쏹iag쏧 gali
prad썞ti grei썊iau r쏦dyti automobilio apatin썞s dalys, tokios kaip k썞bulas ir dugno
plok쏃t썞, net jei jos ir buvo padengtos
apsaugos nuo r쏦d쏹i쏧 priemone.
Kart썀 per m썞nes쎊, po kelion썞s negr쎊stais
keliais ir kiekvieno 쏹iemos sezono pabaigoje kruop쏃썊iai nuplaukite automobilio
apa썊i썀 ir rat쏧 angas drungnu arba 쏃altu
vandeniu. 싩ioms sritims skirkite ypating썀
d썞mes쎊, nes jose sunku pasteb썞ti vis썀
purv썀 ir ne쏃varumus. Jeigu susikaupusius ne쏃varumus tik sudr썞kinsite, bet j쏧
nenuplausite, padarysite daugiau 쏹alos
negu naudos. Apatiniuose dur쏧 skyduose, slenks썊io skyduose ir k썞bulo
dalyse yra nutek썞jimo angos; pasir쏦pinkite, kad j쏧 neu쏹kim쏃t쏧 ne쏃varumai, nes
ten susikaup썢s vanduo sukels r쏦dijim썀.

Prie쏹i쏦ra

슢SP쉳JIMAS
Nuplov썢 automobil쎊 l썞tai va쏹iuodami
i쏃bandykite stabd쏹ius ir taip patikrinkite,
ar jiems nepakenk썞 vanduo. Jeigu stabdymo funkcija suprast썞jo, stabd쏹ius
i쏃d쏹iovinkite l썞tai va쏹iuodami 쎊 priek쎊 ir
nestipriai juos spausdami.

Aliuminini쏧 rat쏧 prie쏹i쏦ra
Aliumininiai ratai yra padengti skaidria
apsaugine danga.
僅 Aliuminini쏧 rat쏧 nevalykite abrazyviniais valikliais, poliravimo mi쏃iniais, tirpikliais ar vieliniais 쏃epe썊iais. Gali b쏦ti
sugadintas ir pa쏹eistas da쏹ytas pavir쏃ius.
僅 Ratus valykite jiems atv썞sus.
僅 Naudokite tik muilo tirpal썀 ar neutrali썀
valymo priemon썢 ir gerai nuplaukite
vandeniu. Ratus taip pat nuvalykite po
va쏹iavimo druska pabarstytais keliais.
Tai padeda i쏃vengti korozijos.
僅 Nevalykite rat쏧 greitaeigiais automobili쏧 plovikli쏧 쏃epe썊iais.
僅 Nenaudokite joki쏧 쏃armini쏧 ir r쏦g쏃tini쏧 plovimo priemoni쏧. Jos gali
pa쏹eisti aliumininius ratus, padengtus
skaidria apsaugine danga.

Apsauga nuo korozijos
Automobilio apsauga nuo korozijos
Taikydami pa쏹angiausi썀 dizaino ir konstrukcijos praktik썀 kovai su korozija gaminame auk쏃썊iausios kokyb썞s transporto
priemones. Bet tai dar ne viskas. Kad
b쏦t쏧 u쏹tikrintas ilgiausias 쎊manomas
j쏦s쏧 automobilio atsparumas korozijai,
b쏦tinas savininko bendradarbiavimas ir
pagalba.

Automobilio i쏃vaizdos prie쏹i쏦ra

Bendrosios korozijos prie쏹astys
Da쏹niausiai pasitaikan썊ios korozijos
prie쏹astys:
僅 Druska, ne쏃varumai ir dr썞gm썞 nuo
keli쏧, kurie kaupiasi automobilio apa썊ioje.
僅 Da쏹쏧 arba apsauginio sluoksnio
pa쏹eidimai, atsirad썢 d썞l akmenuk쏧,
쏹vyro, trynimosi arba nedideli쏧 쎊br썞쏹im쏧 ir 쎊linkim쏧, d썞l kuri쏧 lieka neapsaugotas metalas, kur쎊 pa쏹eid쏹ia
korozija.

Didel썞s korozijos tikimyb썞s sritys
Jeigu gyvenate ten, kur automobil쎊 reguliariai veikia 썞sdinan썊ios med쏹iagos,
apsauga nuo korozijos ypa썊 svarbi.
Kelios i쏃 da쏹niausiai pasitaikan썊i쏧
pagreit썞jusios korozijos prie쏹as썊i쏧 yra
druska, kuria barstomi keliai, dulkes
kontroliuojan썊ios chemin썞s med쏹iagos,
druskingas vandenyno oras ir pramoniniai ter쏃alai.

Dr썞gm썞 – korozijos prie쏹astis
D썞l dr썞gm썞s susidaro s썀lygos, kuriomis
korozijos tikimyb썞 padid썞ja. Pavyzd쏹iui,
korozija paspart썞ja d썞l didelio dr썞gnumo, ypa썊 kai oro temperat쏦ra vos
auk쏃tesn썞 u쏹 u쏹쏃alimo temperat쏦r썀.
Tokiomis s썀lygomis dr썞gm썞, kuri l썞tai
garuoja, padidina 썞sdinan썊i쏧 med쏹iag쏧
sukibim썀 su automobilio pavir쏃iumi. Purvas yra itin 썞sdinantis, nes jis l썞tai
d쏹i쏦sta ir i쏃laiko dr썞gm썞s s썀lyt쎊 su automobiliu. Purvas gali atrodyti sausas, bet
jame vis tiek yra dr썞gm썞s, tod썞l jis prisideda prie korozijos. Auk쏃ta temperat쏦ra
taip pat gali pagreitinti prastai ventiliuojam쏧 dali쏧 korozij썀, nes negali i쏃sisklaidyti dr썞gm썞.
R쏦pinkit썞s automobilio 쏃vara ir neleiskite
ant jo kauptis purvui ir kitiems ne쏃varu8
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mams. Tai taikoma ne tik matomiems
pavir쏃iams, bet ir apatinei automobilio
daliai.

Kaip i쏃vengti korozijos
Kad i쏃vengtum썞te korozijos, laikykit썞s
쏃i쏧 nurodym쏧:

Pasir쏦pinkite automobilio 쏃vara
Geriausias b쏦das i쏃vengti korozijos –
pasir쏦pinti, kad automobilis b쏦t쏧 쏃varus
ir apsaugotas nuo 썞sdinan썊i쏧 med쏹iag쏧.
Labai svarbus d썞mesys automobilio
apa썊iai.
僅 Jeigu gyvenate ten, kur korozijos tikimyb썞 didel썞 (keliai barstomi druska,
쏃alia vandenyno, didel썞 pramonin썞
tar쏃a, r쏦g쏃tieji liet쏦s ir pan.), tur썞tum썞te papildomai pasir쏦pinti korozijos
prevencija. 쌰iem썀 automobilio apa썊i썀
bent kart썀 per m썞nes쎊 apiplaukite su
쏹arna ir gerai nuvalykite 쏹iemai pasibaigus.
僅 Valydami automobilio apa썊i썀 ypating썀 d썞mes쎊 skirkite komponentams,
esantiems po sparnais ir kitose tiesiogiai nematomose vietose. Valykite
labai kruop쏃썊iai, nes jeigu tik sudr썞kinsite susikaupus쎊 purv썀 ir jo nenuplausite, korozijai kelio neu쏹kirsite, o
j썀 tik pagreitinsite. Itin efektyviai susikaupus쎊 purv썀 ir 썞sdinan썊ias med쏹iagas galima pa쏃alinti plaunant stipria
srove arba susl썞gtais garais.
僅 Valydami apatinius dur쏧 skydus,
slenks썊io skydus ir k썞bulo dalis, 쏹i쏦r썞kite, kad b쏦t쏧 atviros nutek썞jimo
angos, per kurias gal썞t쏧 pasi쏃alinti
dr썞gm썞, kad ji nesikaupt쏧 viduje ir
nepaspartint쏧 korozijos.
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Pasir쏦pinkite, kad gara쏹e b쏦t쏧
sausa
Nelaikykite automobilio dr썞gname, prastai v썞dinamame gara쏹e. Taip sukuriama
korozijai palanki aplinka. Tai itin tik썞tina,
jeigu plaunate automobil쎊 gara쏹e arba
쎊varote j쎊 쎊 gara쏹썀 dar nei쏃d쏹iuvus쎊,
apsnigt썀, ap쏃alus쎊 arba purvin썀. Net ir
쏃ildomame gara쏹e gali prasid썞ti korozija,
nebent jis gerai ventiliuojamas ir dr썞gm썞
gali i쏃sisklaidyti.

Pasir쏦pinkite gera da쏹쏧 ir pavir쏃iaus b쏦kle
Da쏹쏧 sluoksnio 쎊br썞쏹imus ar atplai쏃as
reikia kuo skubiau padengti korekciniais
da쏹ais, kad suma쏹썞t쏧 korozijos galimyb썞. Jeigu jau matyti niekuo nepridengtas metalas, rekomenduojama
automobil쎊 nuvaryti 쎊 specializuotas
automobili쏧 remonto dirbtuves.
Pauk쏃썊i쏧 i쏃matos yra labai 썞sdinan썊ios ir
da쏹ytus pavir쏃ius gali apgadinti vos per
kelias valandas. Pauk쏃썊i쏧 i쏃matas visada
pa쏃alinkite kuo skubiau.

Neapleiskite salono
Dr썞gm썞 gali kauptis po grind쏧 kilim썞liais
ir kilimine danga, sukeldama korozij썀.
Periodi쏃kai tikrinkite po kilim썞liais, kad
쎊sitikintum썞te, jog kilimas sausas. B쏦kite
ypa썊 atsarg쏦s, jei transporto priemon썞je
ve쏹at썞s tr썀쏃as, valymo med쏹iagas ar
chemines med쏹iagas.
Juos reikia gabenti tik tinkamose talpyklose, o i쏃siliejus쎊 ar nutek썞jus쎊 skyst쎊 reikia i쏃valyti, nuplauti 쏃variu vandeniu ir
kruop쏃썊iai i쏃d쏹iovinti.

Prie쏹i쏦ra

Salono prie쏹i쏦ra
Bendrosios atsargumo priemon썞s valant salon썀
Saugokite, kad chemin썞s med쏹iagos,
tokios kaip kvepalai, kosmetinis pienelis,
kremas, rank쏧 valiklis ar oro gaiviklis,
nepatekt쏧 ant salono dali쏧, nes gali jas
sugadinti arba palikti d썞mes. Jeigu jie
patekt쏧 ant salono dali쏧, nedelsdami
juos nuvalykite. Jei reikia, naudokite
vinilo valikl쎊; 쏹r. tinkamo naudojimo instrukcijas.

D쉳MESIO
僅 Jokiu b쏦du neleiskite, kad ant automobilio viduje esan썊i쏧 elektros ir elektronikos komponent쏧 patekt쏧
vandens ar kit쏧 skys썊i쏧, nes taip juos
galima sugadinti.
僅 Odinius pavir쏃ius (vair썀, s썞dynes ir kt.)
valykite neutraliais valikliais arba
nestipriais alkoholiniais tirpalais.
Valant stipriais alkoholiniais tirpalais
arba r쏦g쏃tiniais / 쏃arminiais valikliais
gali i쏃blukti odinio pavir쏃iaus spalva
arba nusitrinti jo vir쏃utinis sluoksnis.

Odini쏧 s썞dyni쏧 prie쏹i쏦ra (jeigu
yra)
僅 Periodi쏃kai i쏃siurbkite s썞dynes, kad
pa쏃alintum썞te ant j쏧 susikaupusias
dulkes ir sm썞l쎊. Taip i쏃vengsite odos
subrai쏹ymo bei apgadinimo ir u쏹tikrinsite jos kokyb썢.
僅 Nat쏦ralios odos s썞dyni쏧 apmu쏃alus
da쏹nai nuvalykite sausa, mink쏃ta
쏃luoste.
僅 Naudojant tinkam썀 apsaugin썢 odini쏧
apmu쏃al쏧 prie쏹i쏦ros priemon썢 galima
i쏃vengti odini쏧 apmu쏃al쏧 subrai쏹ymo
ir i쏃laikyti j쏧 spalv썀. Jeigu naudojate

Automobilio i쏃vaizdos prie쏹i쏦ra

odini쏧 apmu쏃al쏧 prie쏹i쏦ros arba
apsaugos priemon썢, b쏦tinai perskaitykite instrukcij썀 ir pasitarkite su specialistu.
僅 싩viesi쏧 spalv쏧 oda lengvai tepasi ir
ant jos ai쏃kiai matosi d썞m썞s. S썞dynes
da쏹nai valykite.
僅 Nevalykite dr썞gna 쏃luoste. D썞l to
pavir쏃ius gali sutr쏦kin썞ti.

Odini쏧 s썞dyni쏧 valymas (jeigu
yra)
僅 Bet kokius ne쏃varumus nuvalykite
neatid썞liodami. 쌰r. toliau pateiktas
instrukcijas, kaip valyti 쎊vairius ne쏃varumus.
僅 Kosmetikos priemon썞s
- Ant 쏃luost썞s u쏹tepkite valomojo
kremo ir pavalykite sutept썀 viet썀.
Krem썀 nuvalykite dr썞gna 쏃luoste, o
vanden쎊 – sausa 쏃luoste.
僅 G썞rimai
- Valykite su nedideliu kiekiu neutralaus valiklio, kol neliks ne쏃varum쏧.
僅 Aliejus
- Aliej쏧 i쏃 karto nuvalykite sugeriam썀ja 쏃luoste ir pavalykite s썞dyn썢
tik nat쏦raliai odai skirtu d썞mi쏧 i쏃썞mikliu.
僅 Kramtomoji guma
- Sukietinkite kramtom썀j썀 gum썀 ledu
ir po truput쎊 pa쏃alinkite.

Atsargumo priemon썞s, susijusios
su austin썞s med쏹iagos apmu쏃al쏧
naudojimu (jeigu yra)
Atsi쏹velgdami 쎊 austin썞s med쏹iagos charakteristikas, s썞dynes su med쏹iaginiais
apmu쏃alais reguliariai siurbkite dulki쏧
siurbliu. Jeigu yra nuo g썞rim쏧 likusi쏧
d썞mi쏧, naudokite tinkam썀 salono valikl쎊.
8
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8

Prie쏹i쏦ra

Automobilio i쏃vaizdos prie쏹i쏦ra

Kad nesugadintum썞te s썞dyni쏧 apmu쏃al쏧, juos valykite mink쏃ta kempine arba
mikropluo쏃to 쏃luoste pla썊iais valymo
judesiais vidutini쏃kai spausdami.
Drabu쏹i쏧 lipn쏦s dir쏹eliai ir a쏃tr쏦s objektai gali sugadinti arba sudraskyti s썞dyni쏧
pavir쏃i쏧. Netrinkite tokiais daiktais s썞dyn썞s pavir쏃iaus.

Apmu쏃al쏧 ir salono apdailos valymas
Vinilas
Dulkes ir lengvai nusivalan썊ius ne쏃varumus nuo plastikini쏧 dali쏧 nuvalykite
쏃luotele arba susiurbkite siurbliu. Plastikinius pavir쏃ius valykite plastiko valikliu.

Austin썞 med쏹iaga
Dulkes ir lengvai nusivalan썊ius ne쏃varumus nuo audini쏧 nuvalykite 쏃luotele
arba susiurbkite siurbliu. Valykite nestipriu muilo tirpalu, skirtu apmu쏃alams
arba kilimams valyti. 싩vie쏹ias d썞mes i쏃
karto i쏃valykite d썞mi쏧 i쏃썞mikliu. Palikus
쏃vie쏹ias d썞mes nevalytas jos gali likti
audinyje ir d썞l to gali pasikeisti audinio
spalva. Be to, tinkamai nepri쏹i쏦rint audinio gali nukent썞ti jo atsparumas liepsnai.

D쉳MESIO
Valant ne rekomenduojamais valikliais ir
b쏦dais gali nukent썞ti audinio i쏃vaizda ir
atsparumas liepsnai.

Juosmens ir peties saugos dir쏹쏧
valymas
Saugos dir쏹us valykite nestipriu muilo
tirpalu, skirtu apmu쏃alams arba kilimams valyti. Vadovaukit썞s su muilu
gautomis instrukcijomis. Saugos dir쏹쏧
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nebalinkite ir neperda쏹ykite, nes d썞l to
jie gali susilpn썞ti.

Vidinio lang쏧 stikl쏧 pavir쏃iaus
valymas
Jeigu vidinis lang쏧 stikl쏧 pavir쏃ius pasidaro ne쏃varus (t. y. pasidengia riebal쏧
pl썞vele), j쎊 reikia valyti stikl쏧 valikliu.
Vadovaukit썞s instrukcijomis, pateiktomis
ant stikl쏧 valiklio butelio.

D쉳MESIO
Negrandykite ir nebrai쏹ykite galinio
lango vidinio pavir쏃iaus. Taip galima
apgadinti galinio lango 쏃ildytuvo tinklel쎊.
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Matmenys

Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas
Matmenys
Elementas

mm

Bendrasis ilgis

Bendrasis plotis

A tipas

4680 (184,3)

B tipas (GT-Line)

4695 (184,8)

A tipas

1880 (74,0)

B tipas (GT-Line)

1890 (74,4)

Bendrasis auk쏃tis

1550 (61,0)
Priekis

Protektorius
Galas

235/55 R19

1628 (64,1)

255/45 R20

1623 (63,9)

235/55 R19

1637 (64,4)

255/45 R20

1632 (64,3)

Rat쏧 baz썞

2900 (114,2)

Elektra varomo automobilio specifikacijos
OBC: akumuliatori쏧 쎊krovikliai automobilyje
Standartinis tipas
Elementai

I쏃pl썞stinis tipas

2 varomieji
ratai

4 varomieji
ratai

2 varomieji
ratai

4 varomieji
ratai

Priekis

-

53

-

74

Galas

125

120

168

165

Priekis

-

255

-

255

Galas

350

350

350

350

Maksimali galia (kW)
Variklis
Maksimalus sukimo
momentas (Nm)

Akumuliatorius
(li썊io jon쏧)

Talpa (kWh)

58

Galia (kW)

195

253

슢tampa (V)

523

697

7

7

10,5

10,5

Vienos faz썞s
kintamoji
Maksimali galia (kW) srov썞

슢kroviklis (OBC)

Trij쏧 fazi쏧 kintamoji srov썞

9
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Talpa ir svoris

Talpa ir svoris
Bendras automobilio svoris
Regionas

Baga쏹in썞s talpa

Tipas

I쏃skyrus Australij썀 ir Nauj썀j썀 Zelandij썀

Skirta Australijai ir Naujajai Zelandijai

Standartinis

I쏃pl썞stinis

2 varomieji
ratai

2340 kg (5,159 lbs)

2425 kg (5357 lbs)

4 varomieji
ratai

2445 kg (5390 lbs)

2530 kg (5578 lbs)

2 varomieji
ratai

2370 kg (5225 lbs)

2455 kg (5412 lbs)

4 varomieji
ratai

2475 kg (5456 lbs)

2560 kg (5643 lbs)

Min.

Maks.

Standartas: 520 l
(18,4 cu ft)
Papildoma
parinktis:
490 l (17,3
cu ft)

1300 l (45,9
cu ft)

Leistina priekin썞s baga쏹in썞s apkrova
2 varomieji ratai

4 varomieji ratai

25 kg (55 lbs)

10 kg (25 lbs)

Oro kondicionavimo sistema
Elementas
싩aldomoji med쏹iaga

T쏦rinis svoris (g)

Klasifikacija

A tipas

800±25

R-134a

B tipas

850±25

R-1234yf

180 ± 10

POE

Kompresoriaus alyva

D썞l daugiau duomen쏧 pra쏃ome susisiekti su profesionaliomis dirbtuv썞mis. Kia rekomenduoja susisiekti su 쎊galiotuoju Kia atstovu / remonto partneriu.

Lempu썊i쏧 galia
싩viesos lemput썞

Priekis

Galas

Lemput썞s tipas

Galia (vatais)

Tolimosios 쏃viesos

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Artimosios 쏃viesos

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Gabaritinis 쏹ibintas ir dienos 쏹ibintas

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Pos쏦kio signalo 쏹ibintai

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Priekin썞s baga쏹in썞s lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Stabd쏹i쏧 ir u쏹pakaliniai 쏹ibintai

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Pos쏦kio signalo 쏹ibintai

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Atbulin썞s eigos 쏹ibintai

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Galiniai r쏦ko 쏹ibintai (jeigu yra)

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Vir쏃utinis stabdymo 쏹ibintas

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Valstybinio numerio ap쏃vietimo lemput썞s

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞
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싩viesos lemput썞

Salonas

Lemput썞s tipas

Galia (vatais)

쌰em썞lapio lemput썞s

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Salono ap쏃vietimo lemput썞s

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Salono veidrod썞lio lemput썞s

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞
Baga쏹in썞s lemput썞
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Lempu썊i쏧 galia

W5W

5W

싩viesos diod쏧 lemput썞

싩viesos diod쏧 lemput썞

Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas

Padangos ir ratai

Padangos ir ratai
*1. Apkrovos indeksas
*2. Grei썊io simbolis

Elementas

Prip쏦timo sl썞gis bar (kPa, psi)
Leistinoji apkrova Leistinasis greitis
Maksimalus
Padangos
슢prastinis
svoris
Rato dydis
svoris
dydis
LI*1

Viso dyd쏹io
padanga

kg

235/55R19 7.5J X 19"
255/
45R20

8,0J X 20"

105

925

D쉳MESIO
Keisdami padangas naudokite to paties
dyd쏹io padangas, kurios i쏃 prad쏹i쏧 buvo
tiekiamos su transporto priemone. Naudojant skirtingo dyd쏹io padangas galima
sugadinti susijusias dalis arba jos gali
tinkamai neveikti.

SS*2

km/h

V

240

H

210

Rato ver쏹l썞s
sukimo
momentas
kgf·m (lbf·ft,
N·m)
Priekis Galas Priekis Galas
2,5 (36, 250)

2,6 (38, 2,9 (42,
260) 290)

11–13
(79~94,
107~127)

PASTABA
僅 Kei썊iant padangas rekomenduojame
naudoti tas, kurios buvo pateiktos
kartu su transporto priemone. Kitokios
padangos kei썊ia vairavimo charakteristikas.
僅 Va쏹iuojant dideliame auk쏃tyje nat쏦raliai ma쏹썞ja atmosferos sl썞gis. Tod썞l
pra쏃ome patikrinti padang쏧 sl썞g쎊 ir, jei
b쏦tina, jas papildomai prip쏦sti.
- Vienam km vir쏃 j쏦ros lygio papildomai reikia 1,5 psi/km.
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Rekomenduojamas tepalas ir kiekis

Rekomenduojamas tepalas ir kiekis
Kad variklio charakteristikos ir ilgaam쏹i쏃kumas b쏦t쏧 tinkami, naudokite tinkamos kokyb썞s tepalus.
J쏦s쏧 automobilyje rekomenduojama naudoti tokius tepalus ir skys썊ius.
Tepalas
2 varomieji ratai
Redukcin썞s pavaros skystis

4 varomieji ratai

T쏦ris (L)
Galas
Priekis

Apie 3,2–3,3

Galas

Apie 3,4–3,5
Kaip reikalaujama
(500 ± 20 cm3)

Stabd쏹i쏧 skystis

Standartinis tipas
Au쏃inimo skystis
I쏃pl썞stinis tipas

9
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Klasifikacija

Apie 3,4–3,5

2 varomieji ratai

Apie 17,7

4 varomieji ratai

Apie 17,9

2 varomieji ratai

Apie 19,4

4 varomieji ratai

Apie 19,6

씮Kia“ originalus ATF SP4M-1

SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116 DOT-4,
ISO4925 CLASS-6

Antifrizo ir vandens mi쏃inys (au쏃inimo
쎊renginiui skirtas etileno glikolio au쏃alas
fosfato pagrindu)

Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas

Automobilio identifikacinis
numeris (VIN)

Automobilio identifikacinis numeris (VIN)

Automobilio sertifikavimo etiket썞

A tipas

OCV081003L
OCV081001L

B tipas

OCV081003R

OCV081002L

Automobilio identifikacinis numeris (VIN)
naudojamas registruojant j쏦s쏧 automobil쎊 ir visose teisin썞se proced쏦rose, susijusiose su jo nuosavybe, ir pan.
僅 A tipas: i쏃graviruotas ant grind쏧 po
priekine kairi썀ja arba de쏃ini썀ja
s썞dyne. Nuimkite dangtel쎊 ir patikrinkite VIN numer쎊.
僅 B tipas: nurodytas ant plok쏃tel썞s, pritvirtintos vir쏃utin썞s prietais쏧 skydelio
dalies kair썞je arba de쏃in썞je pus썞je ir
matomos pro priekin쎊 stikl썀.

Automobilio identifikacinis numeris (VIN)
nurodytas prie centrinio statrams썊io pritvirtintoje automobilio sertifikavimo etiket썞je, kaip parodyta paveiksl썞lyje.

9
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Padang쏧 specifikacij쏧 ir sl썞gio etiket썞

OCV081011L

J쏦s쏧 automobiliui rekomenduojamas
padang쏧 sl썞gis nurodytas ant padang쏧
etiket썞s, pritvirtintos ant centrinio statrams썊io, kaip parodyta paveiksl썞lyje.
J쏦s쏧 naujo automobilio padangos
parenkamos taip, kad u쏹tikrint쏧 geriausias charakteristikas 쎊prastin썞mis s썀lygomis.

Padang쏧 specifikacij쏧 ir sl썞gio etiket썞

Variklio numeris
2 varomieji ratai

OCV081004L

4 varomieji ratai (jei yra)

OCV081005L

Variklio numeris 쎊spaustas ant variklio
bloko, kaip parodyta paveiksl썞lyje.
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Oro kondicionieriaus kompresoriaus etiket썞

OCV081006L

1 싩aldomoji med쏹iaga
2 싩aldomasis tepalas
Kompresoriaus etiket썞je nurodytas j쏦s쏧
automobilyje sumontuoto kompresoriaus tipas, modelis, tiek썞jo dalies numeris, gamybos numeris, 쏃aldomoji
med쏹iaga (1) ir 쏃aldymo alyva (2).

Oro kondicionieriaus kompresoriaus etiket썞

싩aldomosios med쏹iagos etiket썞

OCV081007

Paveiksl썞lyje parodyta 쏃aldomosios
med쏹iagos etiket썞s tvirtinimo vieta.

9

9

9

Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas

Atitikties deklaracija
Automobilio radijo da쏹nio komponentai
atitinka Direktyvos 1995/5/EB ir kit쏧
susijusi쏧 nuostat쏧 reikalavimus.
Daugiau informacijos ir gamintojo atitikties deklaracij썀 rasite 씮Kia“ internetin썞je
svetain썞je:
http://www.kia-hotline.com

9
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Atitikties deklaracija

Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas

Kaip patikrinti 쎊krovimo etiket썞s simbol쎊 (Europai)

Kaip patikrinti 쎊krovimo etiket썞s simbol쎊 (Europai) (jeigu yra)
Automobilio 쎊krovimo 슢VADAS

슢krovimo jungties lizdas

OCVQ011015L

OCVQ011016L

OCV081009L

<Simbolio vieta ir pritvirtinimo pavyzdys>

Atsargumo priemon썞s 쎊kraunant kintam썀ja srove ir palaikomuoju 쎊krovikliu (ne쏃iojamasis 쎊krovimo laidas) (쎊krovimas kintam썀ja srove)
1. Atidar썢 쎊krovimo dureles, patikrinkite, ar 쎊sp썞jamosios etiket썞s apa썊ioje yra 쎊krovimo simbolis.
2. Patikrinkite, ar ant kintamosios srov썞s ir akumuliatoriaus 쎊kroviklio laido yra 쎊krovimo jungties simbolis.
3. Patikrin썢 쎊krovimo simbolio ab썞c썞l썞s raid썢, t썢skite 쎊krovimo veiksm썀.
* 쌰r. "Elektros 쎊krovimo etiket썞s 쏹enkl쏧 lentel썞 (Europa)" puslapyje 9-12.
4. Naudojant 쎊krovimo jungt쎊 su neatitinkan썊iu simboliu tik썞tinas gedimo, gaisro,
su쏹alojimo ir kt. pavojus.

Atsargumo priemon썞s 쎊kraunant nuolatine srove (쎊krovimas nuolatine
srove)
1. Atidar썢 쎊krovimo dureles, patikrinkite, ar 쎊sp썞jamosios etiket썞s apa썊ioje yra 쎊krovimo simbolis.
2. Patikrinkite, ar greitojo 쎊krovimo stotel썞je yra 쎊krovimo jungties simbolis.
3. Patikrin썢 쎊krovimo simbolio ab썞c썞l썞s raid썢, t썢skite 쎊krovimo veiksm썀.
* 쌰r. "Elektros 쎊krovimo etiket썞s 쏹enkl쏧 lentel썞 (Europa)" puslapyje 9-12.
4. Naudojant 쎊krovimo jungt쎊 su neatitinkan썊iu simboliu tik썞tinas gedimo, gaisro,
su쏹alojimo ir kt. pavojus.

9
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Specifikacijos ir vartotoj쏧 informavimas

Kaip patikrinti 쎊krovimo etiket썞s simbol쎊 (Europai)

Elektros 쎊krovimo etiket썞 (skirta Europai)

OCV081012L

Elektros 쎊krovimo etiket썞 pritvirtinta prie
쎊krovimo lizdo dureli쏧.
1. 슢sp썞jimas d썞l auk쏃tos 쎊tampos
2. 슢krovimo dureli쏧 simbolis

3. Daugiau informacijos ie쏃kokite "Kaip
patikrinti 쎊krovimo etiket썞s simbol쎊
(Europai) (jeigu yra)" puslapyje 9-11.
4. 슢krovimo 쎊tampa ir srov썞
( ): vienos faz썞s kintamoji srov썞
( ): trij쏧 fazi쏧 kintamoji srov썞
5–7: 쎊krovimo tipo 쏹enklai. Daugiau
informacijos ie쏃kokite "Elektros 쎊krovimo
etiket썞s 쏹enkl쏧 lentel썞 (Europa)" puslapyje 9-12.

Elektros 쎊krovimo etiket썞s 쏹enkl쏧 lentel썞 (Europa)
Kint. sr. ir palaikomojo 쎊kroviklio 쎊krovimas
Tiekimo tipas

Konfig쏦racija

Priedo tipas

슢tamp쏧 diapazonas

Kint. sr.

7P

Transporto priemon썞s jungtis ir
transporto priemon썞s 쎊썞jimas

≤ 480 V vidutin썞 kvadratin썞 vert썞

Priedo tipas

슢tamp쏧 diapazonas

Identifikatorius

Nuol. sr. 쎊krovimas
Tiekimo tipas

Konfig쏦racija

i쏃 50 V 쎊 500 V

Nuol. sr.

7P COMBO

Transporto priemon썞s jungtis ir
transporto priemon썞s 쎊썞jimas

i쏃 200 V 쎊 920 V

9
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Identifikatorius

Santrumpa A

Santrumpa

Santrumpa

Santrumpa

Avarinio stabdymo signalas

ABS
Stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema
BAS
Pagalbin썞 stabd쏹i쏧 sistema

FCA
- Priekinio susid쏦rimo i쏃vengimo
pagalba
HAC

BCA
Pagalbin썞 susid쏦rimo aklojoje zonoje
i쏃vengimo

Pagalbin썞 pajud썞jimo 쎊kaln썞je sistema
HBA
Tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 perjungimo sistema

BCW
Nematomos zonos steb썞jimo (BCW)
sistemos pateikiamas 쎊sp썞jimas
BVM

HDA
Vairavimo greitkelyje pagalbininkas
HMSL

Aklosios zonos vaizdo monitorius
CC

Vir쏃utinis stabdymo 쏹ibintas
HUD

Pastovaus grei썊io palaikymas
CRS

Projekcinis ekranas
ISLA

Vaiko apsaugos sistema
DAW
슢sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio atitraukim썀 sistema
DRL
Darbiniai gabaritiniai 쏹ibintai

I쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀 greit쎊
sistema
LATCH
Apatiniai ankeriai ir vaik쏧 saugos sistema
LFA
Eismo juost쏧 sekimo sistema

EBD
Elektronin썞s stabdymo j썞gos paskirstymo sistema
ECM

LKA
Eismo juostos palaikymo sistema
MCB

Elektrochrominis veidrod썞lis
EPS
Elektrinis vairo stiprintuvas

Automatinio stabdymo po susid쏦rimo
sistema
MDPS
Varikliu varomas vairo stiprintuvas

ESC
Elektroninis stabilumo valdymas

A

ESS

2

Santrumpa

MIL
Trikties 쎊sp썞jamoji lemput썞
MSLA
Rankin썞 ribojamo grei썊io palaikymo
sistema
NSCC
Navigacija pagr쎊sta i쏃manioji grei썊io
palaikymo sistema
PCA
Pagalbin썞 automobilio stov썞jimo susid쏦rimo i쏃vengimo priemon썞
PDW
슢sp썞jimo apie statymo galu atstum썀
sistema
RCCA
Pagalbos sistema i쏃vengti susid쏦rimo
d썞l skersinio eismo gale
RCCW
Persp썞jimas apie u쏹pakalin쎊 susid쏦rim썀
RVM
Galinio vaizdo monitorius

SRS
Papildoma apsaugos sistema
SRSCM
Papildomos apsaugos sistemos (SRS)
valdymo modulis
SVM
Erdvinio vaizdo monitorius
Nuosekli navigacija TBT
Pos쏦kis po pos쏦kio
TCS
Traukos kontrol썞s sistema
TIN
padangos identifikavimo numeris
TPMS
Padang쏧 sl썞gio steb썞senos sistema
VIN
Transporto priemon썞s identifikavimo
numeris
VSM
Automobilio stabilumo valdymo sistema

SBW
Elektroninio pavar쏧 perjungimo sistema
SCC
I쏃manioji pastovaus grei썊io palaikymo sistema
SEA
Saugaus i쏃lipimo asistentas
SEW
Saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimas
A

3

Rodykl썞 I

Rodykl썞

vienodos temperat쏦ros nustatymas
vairuotojo ir keleivio pus썞se

Rodykl썞
A
aklosios zonos vaizdo
monitoriaus (BVM)
nuostatos
trikd쏹iai
veikimas

aktyvioji oro sklend썞
trikd쏹iai

akumuliatoriaus energijos
taupymo funkcija
akumuliatorius
akumuliatoriaus talpos etiket썞
atstatyti elementus
Baterija kraunama
geriausia akumuliatoriaus technin썞
prie쏹i쏦ra

6-96
6-96
6-97
6-96
6-37
6-37
5-62
8-13
8-14
8-15
8-14
8-13

aplinkos ap쏃vietimas
5-90
apsaugos nuo vagys썊i쏧 sistema 5-10
atjungimo etapas
5-10
5-9
imobilizavimo sistema
쎊jungimo etapas
5-10
ultragarsin썞 apsaugos nuo 쎊silau쏹imo
5-10
sistema (UIP)
vagyst썞s signalizacijos etapas
5-10
atitikties deklaracija
6-187
atlo쏃o ki쏃en썞
4-6

atpalaiduojan썊ios komforti쏃kos
s썞dyn썞s
4-5
atsargumo priemon썞s 쎊kraunant
elektra varom썀 automobil쎊
2-22
avarinis 쎊krovimo lizdo dureli쏧
atidarymas

au쏃inimo skystis
automatin썞 klimato kontrol썞s
sistema

2-22
8-9
5-77
5-82

automatinis valdymas
naudojimasis informacijos ir pramog쏧
sistemos / klimato kontrol썞s sistemos
5-78
perjungikliu
5-82
temperat쏦ros reguliavimas
temperat쏦ros skal썞s keitimas
5-82
5-79
valdymas
ventiliatoriaus grei썊io valdymas
5-83

I

2

automatinio stabdymo po
susid쏦rimo sistema (MCB)
automatinis aprasojimo
d쏹iovinimas
Automatinis stov썞jimo stabdys
automatinis valdymas pagal
klimato kontrol썞s sistemos
nuostatas
automobilio identifikacinis
numeris (VIN)
automobilio i쏃vaizdos prie쏹i쏦ra
i쏃or썞s prie쏹i쏦ra
salono prie쏹i쏦ra

automobilio maitinimas
automobilio u쏹vedimas

automobilio mas썞
automobilio mas썞
automobilio pakrovimas –
skirta Australijai
Bendrasis automobilio svoris
(GVW)
bendroji a쏃i쏧 apkrova (GAW)
Did쏹iausia leistina a쏃i쏧 apkrova
(GAWR)
Did쏹iausias leid쏹iamas automobilio
svoris (GVWR)
krovinio svoris
parengto automobilio mas썞
per didel썞 apkrova

5-82
6-29
5-84
6-26

5-86
9-7
8-42
8-42
8-47
6-9
6-9
6-205
6-205
6-206
6-206
6-205
6-205
6-206
6-205
6-205
6-206

automobilio nuostatos (informacijos
ir pramog쏧 sistema)
5-54
automobilio pakrovimas – skirta
6-206
Australijai
automobilio saugos sistemos
6-28
automatinio stabdymo po susid쏦rimo
6-29
sistema (MCB)
automobilio stabilumo valdymo
6-30
sistema (VSM)
avarinio stabdymo signalas (ESS)
6-31
elektronin썞 stabilumo kontrol썞s
6-28
sistema (ESC)
pagalbin썞 pajud썞jimo 쎊kaln썞je
6-29
sistema (HAC)
pagalbin썞 stabd쏹i쏧 sistema (BAS)
6-31

stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema
(ABS)

6-28

automobilio stabilumo valdymo
sistema (VSM)
6-30
automobilio u쏹vedimas
6-9
maitinimo mygtukas

automobilis ne쎊sijungia
avarin썞 situacija vairuojant
automobilis u쏹g썢sta sankry쏹oje arba
gele쏹inkelio perva쏹oje
vairuojant u쏹g썢sta automobilis
va쏹iuojant praki쏦ra padanga

avariniai reikmenys
avarinio stabdymo signalas
(ESS)
avarinis baga쏹in썞s dureli쏧
atidarymas
avarinis 쎊krovimo lizdo dureli쏧
atidarymas
avarinis u쏹vedimas
u쏹vedimas naudojant paleidikl쎊 (12 V
akumuliatori쏧)
u쏹vedimas stumiant

6-9
7-3
7-2
7-2
7-2
7-2
7-16
6-31
5-28
2-22
7-3
7-3
7-4

B
baga쏹in썞s dangtis
avarinis atidarymas
elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
atidarymas / u쏹darymas
i쏃mani쏧j쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
atidarymas
rankiniu b쏦du valdom쏧 baga쏹in썞s
dureli쏧 atidarymas / u쏹darymas

baga쏹in썞s lemput썞
baga쏹o skyriaus d썞tuv썞
baga쏹o skyriaus u쏹dangalas
baga쏹o tinklelis (laikiklis)
belaid썞 i쏃maniojo telefono
쎊krovos sistema

5-21
5-28
5-22
5-26
5-21
5-73
5-88
5-88
5-88
5-93

C
centrin썞s konsol썞s d썞tuv썞 /
daiktad썞쏹썞
CRS pasirinkimas
CRS tipai

5-87
4-22
4-22

D
daikt쏧 d썞tuv썞
baga쏹o skyriaus d썞tuv썞
baga쏹o skyriaus u쏹dangalas
baga쏹o tinklelis (laikiklis)
centrin썞s konsol썞s d썞tuv썞 /
daiktad썞쏹썞

dieniniai 쏹ibintai (DRL)
drabu쏹i쏧 pakaba
dur쏧 u쏹raktai
automatin썞s dur쏧 u쏹rakinimo ir
atrakinimo funkcijos
blokavimo spynos
galini쏧 dur쏧 u쏹raktai
i쏃oriniai vehicle
쎊sp썞jimas apie gale s썞din썊ius
keleivius (ROA)
mechaninis dur쏧 u쏹rakto jungiklis

5-87
5-88
5-88
5-88
5-87
5-62
5-95
5-12
5-15
5-16
5-16
5-12
5-17
5-16

E
eismo juostos laikymosi
sistemos (LKA)
nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

eismo juost쏧 sekimo sistemos
(LFA)
nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

eismo krypties pasikeitimas
(Europoje)
elektra valdomas baga쏹in썞s
dangtis
elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
atidarymo auk쏃썊io reguliavimas
elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
automatinis jud썞jimo krypties
pakeitimas
elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
jud썞jimo grei썊io reguliavimas
elektra valdom쏧 baga쏹in썞s dureli쏧
nustatymas
nustatymas i쏃 naujo

6-57
6-58
6-61
6-59
6-121
6-121
6-123
6-122
5-62
5-22
5-25

5-23
5-25
5-24
5-25

elektra varomo automobilio
쎊krovimas (staigus nutr쏦kimas) 2-36
I

3

elektra varomo automobilio
vairavimas
automobilio sustabdymas
automobilio u쏹vedimas
elektros energijos / 쎊krovos
matuoklis
energijos s썀naudos
쎊krovos lygio (SOC) matuoklis
쎊sp썞jamosios ir indikatori쏧 lemput썞s
(susijusios su elektromobiliu)
LCD ekrano prane쏃imai
nuva쏹iuojamas atstumas
Va쏹iavimas 쎊jungus ECO re쏹im썀
virtualioji variklio garso sistema
(VESS)

elektra varom쏧 automobili쏧
쎊krovimo b쏦dai
informacija apie 쎊krovimo laik썀
쎊krovimo b쏦dai
쎊krovimo informacija

Elektrochrominis veidrod썞lis
(ECM)
elektromobilio ap쏹valga
elektromobilio 쎊krovimas
elektros 쎊krovimo durel썞s

elektromobilio 쎊krovos
indikatoriaus lemput썞
쎊krovimo b쏦sena

elektronin썞 stabilumo
kontrol썞s sistema (ESC)
elektronin썞 vaiko saugos
u쏹rakto sistema
Erdvinio vaizdo monitoriaus
(SVM)
nuostatos
triktys ir apribojimai

2-36
2-37
2-36
2-40
2-39
2-40
2-41
2-42
2-37
2-39
2-37
2-17
2-17
2-18
2-17
5-43
2-3
2-21
2-21

4

triktys ir apribojimai
veikimas

6-136
6-134

galinio vaizdo monitoriaus (RVM)
nuostatos

6-134

galinio vaizdo veidrod썞lio dienos
5-43
ir nakties pad썞tys
galini쏧 dur쏧 u쏹raktai
5-16
elektronin썞 vaiko saugos u쏹rakto
5-16
sistema
galini쏧 dur쏧 u쏹raktas su apsauga nuo
5-16
vaik쏧

6-28

galvos atramos i쏃썞mimas / 쎊statymas 4-11
galvos atramos reguliavimas
4-10
garso sistema
5-96
ryklio peleko formos antena
5-96
5-97
USB jungtis
grind쏧 kilim썞lio laikikliai
5-95

5-16
6-137
6-137
6-140

7-17

씮eCal“ transporto priemon썞s sistemos
7-17
apib쏦dinimas
informacija apie duomen쏧 tvarkym썀 7-18
ev meniu
2-6
ev nuostatos
2-14
2-7
ev re쏹imo ekranas
쎊krovimas ir klimatas
2-8
I

galin썞s s썞dyn썞s atlo쏃o kampo
reguliavimas
4-8
Galinio vaizdo monitoriaus
6-134
(RVM)

galini쏧 dur쏧 u쏹raktas su apsauga
nuo vaik쏧
5-16
galvos atrama
4-10

6-138

Europos pagalbos i쏃kvietos
sistema

G

2-19
2-19

erdvinio vaizdo monitoriaus (SVM)
veikimas

쎊krovimo i쏃 automobilio funkcija (V2L) 2-9
2-8
kitas i쏃vykimas
2-14
netoli esan썊ios stotel썞s
ev nuostatos
2-14
슢krovimo limitas
2-14
쎊krovimo srov썞
2-15
2-15
naudingumo re쏹imas
쏹iemos re쏹imas
2-15

I
ilg쏧 / siaur쏧 krovini쏧
gabenimas
imobilizavimo sistema
informacijos ir pramog쏧
sistema

4-12
5-9

5-96
5-96
garso sistema
naudojimasis informacijos ir pramog쏧
sistemos / klimato kontrol썞s sistemos
5-96
perjungikliu

integruota va쏹iavimo re쏹imo
kontrol썞s sistema
va쏹iavimo re쏹imas
va쏹iavimo re쏹im쏧 charakteristikos
(taikoma visais ratais varomiems
modeliams)

씮i-pedal“
ISOFIX tvirtinimo sistema
vaikams

6-32
6-32

automatinio pakreipimo va쏹iuojant
atbuline eiga funkcija
reguliavimas
u쏹lenkimas

6-33
6-16

슢

4-24

automobiliams rekomenduojamos
CRS
dir쏹ais tvirtinam쏧 ir ISOFIX vaiko
apsaugos sistem쏧 s썞d썞jimo pad썞썊i쏧
tinkamumas
vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas
juosmens ir peties saugos dir쏹u
vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas
naudojant ISOFIX tvirtinimo 쎊taisus
vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas
naudojant 씮Top-Tether Anchorage“
sistem썀

4-28

4-27
4-25
4-24

4-25

i쏃manioji 쎊sp썞jimo apie ribojam썀
6-84
greit쎊 sistema (ISLA)
nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

6-85
6-87
6-86

i쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧
sistema (IFS)
5-67
i쏃manioji v썞dinimo sistema
5-87
i쏃maniosios baga쏹in썞s durel썞s 5-26
i쏃maniosios pagalbin썞s nuotolinio
statymo sistemos (RSPA)
6-165
nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

6-166
6-182
6-167

i쏃maniosios pastovaus grei썊io
6-100
palaikymo sistemos (SCC)
ekranas ir valdymas
nuostatos
triktys ir apribojimai

6-106
6-101, 6-105
6-111

i쏃maniosios regeneracin썞s
sistemos
triktys ir apribojimai
valdymas

6-17
6-18
6-17

i쏃orinis galinio vaizdo
veidrod썞lis

5-43

쎊krovimas ir klimatas
laiko ne piko metu nuostatos
pageidaujamos temperat쏦ros
nuostatos

5-44
5-43
5-43

2-8
2-9
2-9

쎊krovimo i쏃 automobilio funkcija
(V2L)
2-9
energijos informacija
kaip prijungti
LCD ekrano prane쏃imai

쎊krovimo lizdo durel썞s

2-10
2-10
2-11
2-19
2-19
2-19
5-35

쎊krovimo lizdo dureli쏧 atidarymas /
u쏹darymas

5-35

쎊krovimo jungties u쏹raktas
쎊krovimo kabelio u쏹rakinimas
kai 쎊krovimo jungtis yra u쏹rakinta

슢sp썞jamieji ir informaciniai
rodikliai
5-55
쎊sp썞jimai d썞l saugos naudojantis
2-47
elektromobiliu
쎊sp썞jimas apie gale s썞din썊ius
keleivius (ROA)
5-17
쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
galu sistemos (PDW)
6-150
nuostatos
6-150
triktys ir su ja susijusios atsargumo
6-151
priemon썞s
6-151
veikimas

쎊sp썞jimo apie atstum썀 statant
priekiu / galu sistemos (PDW) 6-153
nuostatos
6-153
triktys ir su ja susijusios atsargumo
6-156
priemon썞s
6-154
veikimas

쎊sp썞jimo apie vairuotojo d썞mesio
atitraukim썀 sistemos (DAW)
6-90
nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

6-90
6-94
6-91

I

5

Y
ypatingos vairavimo s썀lygos

6-193

J
juosmens atrama

4-5

K
Keleivio priekin썞s saugos pagalv썞s
쎊jungimo / i쏃jungimo jungiklis
4-32
kelio 쎊sp썞jimas
7-2
avarinis 쏃viesos signalas
쎊krovimo b쏦senos tikrinimas
kaip atjungti
kaip prijungti

7-2
2-24
2-24
2-25
2-24

klimato kontrol썞s sistemos oro
filtras

8-11

Klimato kontrol썞s sistemos oro filtro
keitimas

8-11

klimato kontrol썞s valdymo
sistema

5-74

Kintamosios srov썞s 쎊kroviklis

L
langai

5-29

elektra valdom쏧 lang쏧 automatinis
jud썞jimas atgal
elektra valdom쏧 lang쏧 u쏹rakto
mygtukas
lang쏧 jungiklio valdymas
nuotolinis lang쏧 u쏹darymas /
atidarymas
nustatymas i쏃 naujo

5-31
5-31
5-31

5-31
5-31
LCD ekranas
5-48
LCD ekrano prane쏃imai
5-52
5-48
LCD ekrano re쏹imai
LCD ekrano re쏹im쏧 perjungimas
5-48
LCD ekrano re쏹imai
5-48
elektros energijos s썀naudos
5-49
5-50
informacijos re쏹imas
kelion썞s kompiuterio re쏹imas
5-49
nuoseklios navigacijos (TBT) re쏹imas 5-50
pagalbin썞s vairavimo sistemos
5-49
re쏹imas

I

6

pagalbos vairuotojui sistem쏧 nuostatos
(informacijos ir pramog쏧 sistema)
5-51
5-50
pagrindini쏧 쎊sp썞jim쏧 re쏹imas
technin썞s prie쏹i쏦ros intervalas
5-51
lemput썞s
8-35
atsargumo priemon썞s kei썊iant
8-35
lemputes
daiktad썞쏹썞s lemput썞s keitimas
8-37
(lemput썞s tipo)
8-37
lempu썊i쏧 keitimas (LED tipo)
lempu썊i쏧 vieta (gale)
8-37
8-36
lempu썊i쏧 vieta (priekyje)
lempu썊i쏧 vieta (쏃one)
8-37
priekini쏧 쏹ibint쏧 nustatymas
8-38
(Europoje)

M
maitinimo ki쏃tukinis lizdas
maitinimo mygtukas
mygtukai
mechaninio rakto i쏃썞mimas i쏃
i쏃maniojo rakto
rakto maitinimo elemento keitimas
u쏹rakinimas, atrakinimas, nuotolinis
paleidimas ir nuotolinis automobilio
statymas naudojantis i쏃maniuoju
raktu

5-93
6-9
5-6
5-7
5-7

5-6

N
naudojimasis informacijos ir
pramog쏧 sistemos / klimato
kontrol썞s sistemos perjungikliu 5-96
navigacija pagr쎊stos i쏃maniosios
grei썊io palaikymo sistemos
6-115
(NSCC)
apribojimai
nuostatos
veikimas

ne쏃iojamasis 쎊kroviklis
atsargumo priemon썞s
쎊krovimo b쏦senos tikrinimas
쎊krovos lygio nustatymas
kaip atjungti
kaip prijungti
ne쏃iojamojo 쎊kroviklio 쎊krovimo
b쏦senos indikatoriaus lemput썞

6-118
6-116
6-116
2-28
2-34
2-31
2-28
2-34
2-30
2-32

Nuolatin썞s srov썞s 쎊kroviklis
쎊krovimo b쏦senos tikrinimas
kaip atjungti
kaip prijungti

2-26
2-26
2-27
2-26

P
padangos ir ratai
ma쏹o auk쏃썊io koeficiento padangos
padangos 쏃onin썞s sienel썞s
쏹enklinimas
padang쏧 keitimas
8-15,
padang쏧 prie쏹i쏦ra
padang쏧 prip쏦timo sl썞gio tikrinimas
padang쏧 rotacija
padang쏧 sukibimas
rat쏧 keitimas
rat쏧 lygiavimas ir padang쏧
balansavimas
rekomenduojamas 쏃alt쏧 padang쏧
prip쏦timo sl썞gis

padang쏧 remonto rinkinys

8-15
8-22
8-19
8-17
8-19
8-15
8-17
8-19
8-18

6-142
6-146
6-143

pagalbin썞s susid쏦rimo statant
automobil쎊 atbuline eiga i쏃vengimo
6-158
sistemos (PCA)
nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

6-158
6-161
6-159

pagalbin썞s vairavimo greitkelyje
6-124
sistemos (HDA)
nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

6-125
6-132
6-126

pagrindin썞s elektromobilio
sudedamosios dalys

2-4

8-15
7-9

auk쏃tos 쎊tampos akumuliatoriaus
쏃ildymo sistema
auk쏃tos 쎊tampos (HV) akumuliatorius

2-5
2-4

pagalbin썞 pajud썞jimo 쎊kaln썞je
sistema (HAC)
6-29
pagalbin썞 stabd쏹i쏧 sistema
(BAS)
6-31
pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧
valdymo sistema (HBA)
5-64
pagalbin썞s priekinio susid쏦rimo
i쏃vengimo sistemos (FCA)
6-38
6-41
6-51
6-43

pagalbin썞s susid쏦rimo aklojoje
zonoje i쏃vengimo sistemos
(BCA)
6-63
nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

8-17

kaip naudotis padang쏧 taisymo
7-11
rinkiniu
7-11
padang쏧 hermetiko paskirstymas
padang쏧 prip쏦timo sl썞gio tikrinimas 7-12
7-10
padang쏧 remonto rinkinio sud썞tis
saugus padang쏧 remonto rinkinio
7-12
naudojimas

nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

pagalbin썞s susid쏦rimo d썞l skersinio
eismo gale i쏃vengimo sistemos
6-141
(RCCA)

6-64
6-69
6-66

papildytosios realyb썞s
projekcinis ekranas

5-59
5-60
5-59
5-59
pasisveikinimo sistema
5-72
priekini쏧 쏹ibint쏧 palyd썞jimo funkcija 5-72
salono ap쏃vietimas
5-72
5-72
salono lempa

atsargumo priemon썞s
projekcinio ekrano informacija
projekcinio ekrano nuostatos

pastovaus grei썊io palaikymo
sistema (CC)

6-97
6-97
pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞
5-74
planin썞s prie쏹i쏦ros paslaugos
8-6
platus stoglangis
5-37
atidarymas / u쏹darymas paslenkant 5-38
automatinis jud썞jimas atgal
5-38
elektra valdoma stoglangio
5-37
u쏹uolaida
5-40
쎊sp썞jimas apie atidaryt썀 stoglang쎊
5-38
pak썞limas / nuleidimas
stoglangio valdymo nustatymas 쎊
5-39
pradin썢 pad썞t쎊
porankis
4-12
ilg쏧 / siaur쏧 krovini쏧 gabenimas
4-12
veikimas

I

7

porankio reguliavimas

priekabos vilkimas
apsauginiai trosai
jei nuspr썢site vilkti priekab썀
priekabos stabd쏹iai
prie쏹i쏦ra velkant priekab썀
prikabinimo 쎊taisai
va쏹iavimas su priekaba

priekin썞 baga쏹in썞
priekin썞s baga쏹in썞s atidarymas
priekin썞s baga쏹in썞s u쏹darymas

4-12
6-199
6-201
6-204
6-201
6-203
6-200
6-201
5-34
5-34
5-34

priekinio stiklo 쏃ildymas ir
d쏹iovinimas
automatinis aprasojimo d쏹iovinimas
automatinis valdymas pagal klimato
kontrol썞s sistemos nuostatas
galinio lango / 쏃onini쏧 veidrod썞li쏧
쏃ildytuvas
i쏃manioji v썞dinimo sistema
Mygtukas HEAT
priekinio stiklo 쏃ildymas / aprasojimo
d쏹iovinimas

5-84
5-84
5-86
5-85
5-87
5-85
5-84

priekini쏧 쏹ibint쏧 lygio
5-69
reguliavimas
priekini쏧 쏹ibint쏧 nustatymas
(Europoje)
8-38
priekini쏧 쏹ibint쏧 palyd썞jimo
funkcija
5-62, 5-72
prie쏃 va쏹iuojant
6-7
b쏦tina automobilio patikra
geroji stabdymo praktika
vairavimo patarimai

prietais쏧 skydelis
prie쏹i쏦ros prievol썞s
atsargumo priemon썞s prie쏹i쏦r썀
atliekant savininkui
savininko atsakomyb썞

puodeli쏧 laikikliai

6-7
6-8
6-7
5-46
8-4
8-4
8-4
5-90

씮i-pedal“
reguliavimas perjungimo svirtele
valdymas vienu pedalu

ryklio peleko formos antena

rankin썞 쎊sp썞jimo apie ribojam썀
6-82
greit쎊 sistema (MSLA)
veikimas

redukcin썞 pavara
LCD ekrano prane쏃imai
pavaros u쏹rakto sistema

8

6-82
6-11
6-13
6-12

6-11
6-15
6-16
6-15
6-15
5-96

S
salono ap쏃vietimas
automatin썞 i쏃jungimo funkcija
baga쏹in썞s lemput썞
pir쏃tini쏧 d썞tuv썞s lemput썞
Salono ap쏃vietimo lemput썞
salono veidrod썞lio lemput썞
쏹em썞lapio lemput썞

Salono ap쏃vietimo lemput썞
salono 쎊ranga
aplinkos ap쏃vietimas
belaid썞 i쏃maniojo telefono 쎊krovos
sistema
drabu쏹i쏧 pakaba
grind쏧 kilim썞lio laikikliai
maitinimo ki쏃tukinis lizdas
puodeli쏧 laikikliai
saul썞s skydelis
s썞dyni쏧 쏃ildymas / v썞dinimas
USB 쎊kroviklis

salono veidrod썞lio lemput썞
saugaus i쏃lipimo asistentas
(SEA)
nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

saugaus i쏃lipimo 쎊sp썞jimo
sistemos (SEW)
nuostatos
triktys ir apribojimai
veikimas

saugikliai

R

I

pavar쏧 perjungimas

regeneracinio stabdymo
sistema

saugikli쏧 / reli쏧 skydelio apra쏃ymas
variklio skyriaus saugiklio keitimas
vidinio skydelio saugiklio keitimas

saugos dir쏹ai
atsargumo priemon썞s
saugos dir쏹쏧 prie쏹i쏦ra
saugos dir쏹쏧 sistema

5-73
5-73
5-73
5-74
5-73
5-73
5-73
5-73
5-90
5-90
5-93
5-95
5-95
5-93
5-90
5-91
5-90
5-92
5-73
6-77
6-78
6-80
6-79
6-73
6-74
6-76
6-75
8-23
8-25
8-24
8-24
4-13
4-18
4-20
4-14

saugos dir쏹쏧 쎊sp썞jamoji
lemput썞
saugos dir쏹쏧 쎊tempikliai
saugos dir쏹쏧 sistema
3 pad썞썊i쏧 sistema su avariniu
fiksavimo 쎊traukikliu
saugos dir쏹쏧 쎊sp썞jamoji lemput썞
saugos dir쏹쏧 쎊tempikliai

saugos pagalv썞

4-14
4-17
4-14
4-15
4-14
4-17
4-29
4-32

쎊sp썞jimas ir indikatorius
papildoma 쎊ranga ir pakeitimai
automobilyje su saugos pagalv썞mis 4-46
4-45
papildomi 쎊sp썞jimai d썞l saugos
Papildomos apsaugos sistemos SRS
4-45
prie쏹i쏦ra
saugos pagalvi쏧 i쏃siskleidimo
4-42
s썀lygos
saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jamosios
4-46
etiket썞s
saugos pagalvi쏧 susid쏦rimo jutikliai 4-41
s썀lygos, kurioms esant saugos
4-43
pagalv썞s nei쏃siskleis
4-34
SRS detal썞s ir funkcijos
쏃onin썞 saugos pagalv썞 ir priekin썞
4-38
vidurin썞 saugos pagalv썞
4-39
u쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞
vairuotojo ir keleivio priekin썞s saugos
4-36
pagalv썞s

saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jamosios
etiket썞s
saugos pagalvi쏧 쎊sp썞jimas ir
indikatorius

4-46

saugos pagalv썞s 쎊sp썞jamoji lemput썞 4-32

saugos pagalvi쏧 susid쏦rimo
jutikliai
4-41
saul썞s skydelis
5-91
savininko atliekamos prie쏹i쏦ros
8-5
grafikas
s썞dyn썞
4-3
atlo쏃o ki쏃en썞
galin썞s s썞dyn썞s reguliavimas
informacijos ir pramog쏧 sistema
priekin썞s s썞dyn썞s reguliavimas

s썞dyn썞s atlo쏃o nulenkimas
s썞dyni쏧 쏃ildymas / v썞dinimas
sl썞gio padangose steb썞jimo
sistema (TPMS)

4-6
4-8
4-4
4-4
4-9
5-90
7-5

kai u쏹sidega 쎊sp썞jamoji lemput썞
sl썞gio padangose tikrinimas

7-6
7-5

sl썞gio padangose steb썞jimo
sistemos (TPMS)
trikties indikatorius

7-7

specifikacijos
atitikties deklaracija
9-10
automobilio identifikacinis numeris
9-7
(VIN)
9-7
automobilio sertifikavimo etiket썞
elektra varomo automobilio
9-2
specifikacijos
kaip patikrinti 쎊krovimo etiket썞s
9-11
simbol쎊 (Europai)
leistina priekin썞s baga쏹in썞s apkrova 9-3
lempu썊i쏧 galia
9-3
9-2
matmenys
9-3
oro kondicionavimo sistema
oro kondicionieriaus kompresoriaus
9-9
etiket썞
padangos ir ratai
9-5
padang쏧 specifikacij쏧 ir sl썞gio etiket썞 9-8
9-6
rekomenduojamas tepalas ir kiekis
쏃aldomosios med쏹iagos etiket썞
9-9
9-3
talpa ir svoris
variklio numeris
9-8

stabd쏹i쏧 antiblokavimo sistema
6-28
(ABS)
stabd쏹i쏧 disk쏧 valymas
6-22
stabd쏹i쏧 sistema
6-22
Automatinis stov썞jimo stabdys
stabd쏹i쏧 disk쏧 valymas
stabd쏹i쏧 gedimo atveju
stov썞jimo stabdys

stabd쏹i쏧 skystis
stabd쏹i쏧 skys썊io lygio tikrinimas

stiklo plovimo skystis

6-26
6-22
6-22
6-23
8-9
8-9
8-10

stiklo plovimo skys썊io lygio
tikrinimas

8-10
6-23, 6-24
elektroninis stov썞jimo stabdys (EPB) 6-24
suplanuotas 쎊krovimas
2-20

stov썞jimo stabdys

싩
쏃ildomas vairas
5-40
쏃onin썞 saugos pagalv썞 ir priekin썞
4-38
vidurin썞 saugos pagalv썞
I

9

vidiniai automobilio

U

dur쏧 u쏹raktai

ultragarsin썞 apsaugos nuo
쎊silau쏹imo sistema (UIP)
USB 쎊kroviklis
USB jungtis
u쏹uolaidin썞 saugos pagalv썞

5-10
5-92
5-97
4-39

Elektrochrominis veidrod썞lis (ECM)
galinio vaizdo veidrod썞lio
dienos ir nakties pad썞tys

vilkimas
vilkimas avariniu atveju
vilkimo tarnyba

V
vaiko apsaugos sistema (CRS)
CRS 쎊montavimas
CRS pasirinkimas
vaikai visada s썞di gale

vairas
garsinis signalas
쏃ildomas vairas
vairo posvyrio kampo ir auk쏃썊io
reguliavimas

vairavimas 쏹iem썀
vairuotojo ir keleivio priekin썞s
saugos pagalv썞s
vairuotojo pus썞s saugikli쏧
skydelis
vairuotojo s썞dyn썞s pad썞ties
쎊siminimo sistema
atminties apie pad썞t쎊 gr썀쏹inimas
쎊 atmint쎊 쎊ra쏃omos pad썞ties
nustatymas
lengvos prieigos funkcija
nustatymas i쏃 naujo

4-21
4-23
4-22
4-21
5-40
5-41
5-40
5-40
6-196

variklio skyriaus saugikli쏧
skydelis
variklio skyrius
va쏹iavimo re쏹imas
veidrod썞liai
i쏃orinis galinio vaizdo veidrod썞lis
vidinis galinio vaizdo veidrod썞lis
10

virtualioji variklio garso
sistema (VESS)
vis쏧 varom쏧j쏧 rat쏧 sistema
(4WD)
atsargumo priemon썞s susiklos썊ius
avarinei situacijai
saugaus naudojimosi 4WD sistema
s썀lygos

쏹em썞lapio lemput썞
쏹ibintai

8-27

akumuliatoriaus energijos taupymo
funkcija
dieniniai 쏹ibintai (DRL)
eismo krypties pasikeitimas
(Europoje)
i쏃manioji priekini쏧 쏹ibint쏧 sistema
(IFS)
pagalbin썞 tolim쏧j쏧 쏃vies쏧 valdymo
sistema (HBA)
priekini쏧 쏹ibint쏧 lygio reguliavimas
priekini쏧 쏹ibint쏧 palyd썞jimo funkcija
쏃vies쏧 valdikliai

5-20
5-20

8-31
8-3
6-32
5-43
5-43
5-43

5-14
5-43
5-43
5-43
7-14
7-14
7-14
2-37
6-34
6-36
6-34

쌰

4-36

5-20
5-20
5-20
valdymas vienu pedalu
6-15
valytuvai
8-12
priekini쏧 valytuv쏧 쏃luoteli쏧 keitimas 8-12
valytuvai ir apliejikliai
5-70
lango plovikliai
5-70
valytuvai
5-70
variklio dangtis
5-33
variklio dang썊io atidarymas /
5-33
u쏹darymas

I

vidinis galinio vaizdo
veidrod썞lis

5-73
5-62
5-62
5-62
5-62
5-67
5-64
5-69
5-62
5-63

The Kia EV6
Standartinės klasės Gen5W navigacija
Trumpasis naudojimo vadovas
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Dėkojame, kad įsigijote šią KIA navigacijos
sistemą.
Norėdami atidaryti navigacijos sistemos žiniatinklio vadovą,
nuskaitykite šį QR kodą.

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šio naudotojo
vadovo turinį
ir gaminį naudokite saugiai.
Kiekvienos funkcijos aprašą galite patikrinti nuskaitydami vadove
esantį QR kodą arba žinyne atitinkamos funkcijos meniu ekrane.
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Kaip nuskaityti QR kodą

K „Android“ („Galaxy“ ir kt.)

K „iOS“ („iPhone“)
a Atidarykite

a Atidarykite „Play

savo „iPhone“
fotoaparatą ir
nukreipkite jį į
kodą.

Store“: radę QR
kodų skaitytuvą,
įdiekite jį.
Savo „Android“
įrenginyje
atidarykite QR
kodų skaitytuvą
ir nukreipkite jį į
kodą.

LIETUVIŲ

K Galite pasiekti tiesiogiai
toliau nurodytu URL adresu.

K Galite pasiekti tiesiogiai
toliau nurodytu URL adresu.

http://webmanual.kia.com/
STD_GEN5_WIDE/AVNT2/EU/
Lithuanian/index.html

http://webmanual.kia.com/
STD_GEN5_WIDE/AVNT2/EU/
Lithuanian/index.html

b QR kodo nuskaitymas: spauskite [SETUP]

b QR kodo nuskaitymas: spauskite [SETUP]
> [General] > [System info] > [Manual].
Nuskaitykite QR kodą, tada bakstelėkite
kodo URL, kad pereitumėte į žiniatinklio
puslapį.

> [General] > [System info] > [Manual].
Nuskaitykite QR kodą, tada bakstelėkite
pranešimą, kad pereitumėte į žiniatinklio
puslapį.

c Pasiekite turinį.

c Pasiekite turinį.
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Saugumo priemonės

ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų,
nenuimkite šio gaminio priekinio ar galinio
dangtelio. Viduje nėra dalių, kurių techninę
priežiūrą turi atlikti naudotojas. Dėl techninių
paslaugų kreipkitės į kvalifikuotus serviso
specialistus.

ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS
NEATIDARYTI
ĮSPĖJIMAS. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE PRIEKINIO (ARBA
GALINIO) DANGTELIO. VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIŲ
TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ TURI ATLIKTI NAUDOTOJAS.
DĖL TECHNINIŲ PASLAUGŲ KREIPKITĖS Į
KVALIFIKUOTUS SERVISO SPECIALISTUS.

Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio
pavojų, saugokite šį įrenginį nuo vandens purslų
ar lašų, lietaus ir drėgmės.

Lygiakraštis trikampis su žaibo ženklu skirtas
naudotojui perspėti, kad gaminio viduje yra
neizoliuotų pavojingų elektros įtampos šaltinių;
tokios įtampos gali pakakti, kad kiltų elektros
smūgio pavojus.

Vairuodami transporto priemonę įsitikinkite, jog
įrenginio garsumas yra pakankamai žemas, kad
galėtumėte išgirsti iš išorės sklindančius garsus.

Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu
skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias
eksploatavimo ir priežiūros (techninių
paslaugų) instrukcijas su prietaisu pateikiamoje
literatūroje.

Nenumeskite jo ir visada saugokite nuo didelių
smūgių.

Visuomet saugiai valdykite transporto
priemonę. Vairuodami transporto priemonę
nebūkite išsiblaškę ir visuomet gerai žinokite
visas vairavimo sąlygas. Nekeiskite nuostatų ar
kokių nors funkcijų.
Prieš bandydami atlikti tokias operacijas, saugiai
sustokite laikydamiesi kelių eismo taisyklių.

Vairuotojas neturėtų stebėti monitoriaus
vairuodamas. Jei vairuotojas stebi monitorių
vairuodamas, dėl neatsargumo jis gali sukelti
avariją.

Kad būtų saugiau, kai kurios funkcijos yra
išjungtos, nebent įjungtas stovėjimo stabdys.
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Turinio lentelė / specifikacija
Saugumo priemonės

4

Turinio lentelė / specifikacija

5

AV / navigacijos sistemos
įrenginio specifikacija
Maitinimo
12 V nuol. sr.
šaltinis
Eksploatacinė
9 V nuol. sr.~16 V nuol. sr.
galia
Maksimalus 14 A (vidinis
Srovės
stiprintuvas), maksimalus
sąnaudos
5 A (išorinis stiprintuvas)
Tamsinė
Maksimalus 1 mA
srovė
178 mm (Z) x
Matmenys
(pagrindinis 160 mm (A) x
53 mm (S)
įrenginys)
Svoris
(pagrindinis 1,44 kg
įrenginys)

AV / navigacijos sistemos įrenginio specifikacija5

Kiekvieno komponento
pavadinimas

6

Informacinės-pramogų sistemos/klimato
kontrolės perjungimo valdiklis����������������������������� 6
Vairaračio nuotolinis valdymas��������������������������� 8

Pagrindinės operacijos

9

Sistemos ĮJUNGIMAS ARBA IŠJUNGIMAS ����������� 9
Iš naujo nustatant sistemą ��������������������������������� 9

10

LIETUVIŲ

Sistemos informacija

Naujinimas�����������������������������������������������������������10
Palaikymas ���������������������������������������������������������10

Trikčių diagnostika

11
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Kiekvieno komponento pavadinimas
Informacinės-pramogų sistemos/klimato kontrolės perjungimo valdiklis
<Modeliai su navigacija>

<Modeliai be navigacijos>
d Režimo perjungimo mygtukas

a VOL mygtukas

Perjungia valdymo skydelio režimą
tarp klimato kontrolės ir informacinėspramogų sistemos.

Norėdami reguliuoti garsumą, pasukite
kairėn arba dešinėn.
PWR mygtukas

e MAP mygtukas
(Modeliai su navigacija)

↟↟ Maitinimas įjungtas: paspauskite šį
mygtuką, kai maitinimo būsena yra
IŠJUNGTA.

↟↟ Paspauskite, jei norite rodyti
dabartinės vietos žemėlapio ekraną.

↟↟ Maitinimas išjungtas: paspauskite ir
palaikykite nuspaudę šį mygtuką, kai
maitinimo būsena yra ĮJUNGTA.

↟↟ Paspauskite, jei norite, kad žemėlapio
ekrane būtų pakartoti nurodymai balsu.
(Kelių pavadinimų ir numerių nurodymai
balsu kai kuriose šalyse nepalaikomi.)

↟↟ Paspauskite šį mygtuką, kad
įjungtumėte arba išjungtumėte
radiją arba medijos grotuvą, kai
maitinimo būsena yra ĮJUNGTA.

f NAV mygtukas
(Modeliai su navigacija)
Paspauskite, jei norite pereiti į meniu
ekraną [Navigation].

b Iš naujo nustatykite paspausdami ant
angos
Spauskite smailiu daiktu, kad iš naujo
nustatytumėte įrenginį, kai jis tinkamai
neveikia.

g

(pasirinktinis mygtukas)
Paspauskite, jei norite pereiti į [Custom
(Navigation)] meniu. Nustatę
button
norimą funkciją, paspauskite ant jos,
kad galėtumėte naudoti. Ją nustatę
paspauskite ir nuspaudę palaikykite, kad
pereitumėte į meniu [Custom button
(Navigation)].

c Klimato kontrolės nustatymo mygtukai
Nustato klimato kontrolės būseną.
Daugiau informacijos pateikta
transporto priemonės vadove.
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Kiekvieno komponento pavadinimas

h ASEEK/TRACKD mygtukas

k SETUP mygtukas

Trumpam jį paspaudus

Paspauskite, jei norite pereiti į meniu
[Settings].

↟↟ AM režimas: grojama ankstesniu
arba kitu galimu dažniu.
↟↟ DAB (jei įrengta) arba FM režimas:
grojama ankstesnė arba kita galima
stotis, esanti meniu [Station List].
(Jei meniu [Station List] nėra nė
vienos arba viena stotis, vykdoma
funkcija „Automatinis kanalų
nustatymas“.)

l FILE TUNE mygtukas
↟↟ AM režimas: pasukite kairėn arba
dešinėn, kad nustatytumėte
neautomatiškai
↟↟ MEDIJOS režimas (išskyrus „Apple
CarPlay“ ir „Android Auto“): pasukite
kairėn arba dešinėn, kad surastumėte
norimą failą, ir paspauskite.

↟↟ MEDIA režimas: grojamas ankstesnis
arba kitas failas.

↟↟ Navigacijos režimas: pasukite kairėn
arba dešinėn, kad žemėlapio ekrane
pakeistumėte žemėlapio mastelį.
Žemėlapio mastelio keitimas nustatytas
kaip numatytoji nuostata.

Jį nuspaudus ir palaikius
↟↟ AM režimas: grojama ankstesniu
arba kitu galimu dažniu.

m HOME
(Modeliai be navigacijos)
Pereina į pirmąjį pradinio ekrano langą.

↟↟ MEDIA režimas (išskyrus „Bluetooth“
ir „Android Auto“): atsukamas atgal
arba greitai persukamas į priekį
failas.

n PHONE
(Modeliai be navigacijos)
↟↟ „Bluetooth“ susiejimo vadovo
iššokantis langas rodomas, kai nėra
suporuotas nė vienas įrenginys.

i RADIO mygtukas
Paspauskite, jei norite pereiti į paskutinį
paleistą radijo režimą (DAB (jei įrengta)
arba FM, AM).

LIETUVIŲ

↟↟ DAB (jei įrengta) arba FM režimas:
grojama ankstesnė arba kita galima
stotis, esanti meniu [Station List].

↟↟ Perkeliamas į suporuotų įrenginių
sąrašą, kai įrenginys(-iai) yra
suporuotas, bet nėra prijungtas.

j MEDIA mygtukas

↟↟ Perjungiamas į „Bluetooth“ telefono
režimą, kai įrenginys(-ai) yra
prijungtas(-i).

Jei prijungta tinkama groti laikmena,
paspauskite mygtuką, kad pereitumėte
į atitinkamą ekraną. Jeigu norite
pasirinkti kitą prijungtą laikmeną, vėl
paspauskite mygtuką ir pasirinkite
medijos grotuvą.
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Kiekvieno komponento pavadinimas
Vairaračio nuotolinis valdymas

↟↟ Paspauskite ir palaikykite, kad pereiti prie
pasirenkamo mygtuko.

d

mygtukas
Paspauskite, jei norite perjungti į balso
atpažinimo režimą. Norėdami jį atšaukti,
mygtuką vėl paspauskite ir nuspaudę
palaikykite.

e +/- mygtukas
Padidinamas arba sumažinamas garsumo
lygis.

mygtukas
Paspauskite, jei norite nutildyti garsą. (Jis
bus nutildytas naudojant kai kuriuos medijos
režimus.)

a MODE mygtukas
↟ Kaskart paspaudus šį mygtuką,
perjungiama arba į radijo, arba į medijos
režimą. Naudodamiesi meniu [MODE
button (Steering wheel)], galite patys
pasirinkti prieinamą laikmeną.
↟ Jeigu laikmena neprijungta, režimai
perjungiami tokia tvarka: DAB (jei
įrengta) arba FM > AM > DAB (jei įrengta)
arba FM.
↟ Paspaudus ir palaikius mygtuką,
pereinama prie mygtuko nuostatų [MODE
button (Steering wheel)].

f

mygtukas
Trumpai jį paspaudus;
↟ Ieškoma naujo „Bluetooth“ telefono arba
prijungiamas registruotas telefonas, jei
„Bluetooth“ neprijungtas.
↟ Prijungus „Bluetooth“,
- perjungiama į neseniai vykusių
skambučių retrospektyvos ekraną.
- Paspaudus numerio rinkiklio ekrane,
skambinama.
- Paspaudus gaunamo skambučio
ekrane, atsakoma į skambutį.
- Paspaudus skambučio laukimo metu,
perjungiama laukti skambučio
(skambučio laukimas).

b W/S mygtukas
Trumpam jį paspaudus
↟ Radijo (DAB (jei įrengta) arba FM, AM)
režimas: Groja į mėgstamiausias įrašyta
ankstesnė / kita stotis.
↟ MEDIJOS režimas: grojamas ankstesnis
arba kitas failas.

Jį nuspaudus ir palaikius;
↟ Ieškoma naujo „Bluetooth“ telefono arba
prijungiamas registruotas telefonas, jei
„Bluetooth“ neprijungtas.
↟ Prijungus „Bluetooth“
- ir paspaudus „Bluetooth“ laisvų rankų
įrangos laukimo režimą, pakartojamas
paskutinio skambučio numerio rinkimas.
- Paspaudus „Bluetooth“ laisvų rankų
įrangos skambučio metu, perjungiama vėl
skambinti į mobilųjį telefoną (Privatus).
- Paspaudus skambinant mobiliuoju
telefonu, perjungiama vėl skambinti į
„Bluetooth“ laisvų rankų įrangą (veikia tik
prijungus „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą)

Jį nuspaudus ir palaikius
↟ AM režimas: grojama ankstesniu arba
kitu galimu dažniu.
↟ DAB (jei įrengta) arba FM režimas:
grojama ankstesnė arba kita stotis,
išsaugota išankstinėse pasirinktyse.
↟ MEDIJOS režimas (išskyrus „Bluetooth“ ir
„Android Auto“): atsukamas atgal arba
greitai persukamas į priekį failas.

c L mygtukas
↟↟ Su šiuo mygtuku, vartotojas gali
pasirinkti ir naudoti pageidaujamą
funkciją.
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Pagrindinės operacijos
Sistemos ĮJUNGIMAS ARBA
IŠJUNGIMAS

Iš naujo nustatant sistemą
Ši funkcija naudojama sistemai iš naujo nustatyti
esant nenumatytai klaidai ar problemai.
Spauskite „NUSTATYTI IŠ NAUJO“ mygtuką.
(Nustatant sistemą iš naujo rekomenduojama
naudoti sąvaržėlę arba smeigtuką.)

Pirmąkart paleidžiant sistemą
1. Paspauskite variklio paleidimo mygtuką
arba uždegimo jungiklio raktą nustatykite į
įjungimo arba ACC įjungimo padėtį. Įjungus
sistemą bus pradėtas įkrovimo procesas ir
rodomas įspėjimo apie saugą langas.
2. Paspauskite [Confirm]. Jei norite pakeisti
sistemos kalbą, paspauskite [Language].
Pastabos
• Kol sistema nebus įkrauta, jos valdyti
negalėsite. Gali šiek tiek užtrukti, kol bus
paruoštos veikti visos funkcijos.

LIETUVIŲ

• Įspėjimo apie saugą langas rodomas kaskart
įjungiant uždegimo jungiklį. Rodomi įspėjimai
yra susiję su sauga; atidžiai perskaitykite ir
laikykitės saugos įspėjimų.
• Jei įspėjimo apie saugą ekrane 10 sek.
nevyksta jokių operacijų, sistema automatiškai
persijungia į paskutinį paleistą režimą.

Įjungiant sistemą
Pagrindiniame įrenginyje paspauskite PWR, kai
sistemos būsena yra IŠJUNGTA.
Pastaba
Įjungdami sistemą atkreipkite dėmesį į garsumo
nuostatą. Staigus garsumo padidinimas iki
aukščiausio lygio įjungus sistemą gali sukelti
klausos sutrikimų. Prieš išjungdami sistemą arba
meniu [Sound settings] nustatydami paleisties
garsumą, sureguliuokite jį iki tinkamo lygio.

Išjungiant sistemą
Pagrindiniame įrenginyje paspauskite ir
nuspaudę palaikykite PWR, kai sistemos būsena
yra ĮJUNGTA.

9
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Sistemos informacija
Naujinimas

Leidimo duomenys:

Naujinti reikia dėl sistemos programinės įrangos
saugumo, papildymo naujomis funkcijomis bei
žemėlapių atnaujinimo.

Navigacijos sistemą pagamino
„KIA Europe GmbH“
Theodor-Heuss-Allee 11

1. Paspauskite [SETUP] > [General] > [Version
info/ Update]
2. Įstatę USB atmintuką, kuriame yra
naujinimo failas, spauskite [Update]. Baigus
naujinti, sistema automatiškai bus paleista
iš naujo.

D-60486 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 8509280
Faks. +49 (0) 69850928499
El. paštas: info@kia-europe.com
Registro teismas: Frankfurtas prie Maino
Registro numeris: HRB 53714

Pastabos
• Šiam įrenginiui būtini reguliarūs programinės
įrangos taisymo naujiniai, naujos funkcijos bei
žemėlapių atnaujinimas. Naujinimo procesas
gali trukti iki 1 val., priklausomai nuo duomenų
dydžio.

Atstovai: Ho-Sung Song (vykdomasis
direktorius), Michael Cole (generalinis
direktorius), Seung Jong Hong (finansų
direktorius)
PVM ID: DE 222 535 439.

• Išjungus maitinimą ar ištraukus USB atmintuką
naujinimo proceso metu galima prarasti
duomenis.

Atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu „Kia“ patvirtina, kad
radijo įrangos tipas AVN atitinka direktyvą
2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos
tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:
http://www.kia.com/eu

Palaikymas
Pagalbos kreipkitės į vietos prekybos agentą.
Daugiau informacijos ieškokite techninės
priežiūros knygelėje.

Naudotojo dėmesiui: šis įrenginys turi būti
montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau kaip
20 cm atstumu tarp įrenginio ir žmogaus.
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Trikčių diagnostika

LIETUVIŲ

Problema: neįsijungia maitinimas.
↟↟ Galima priežastis: atjungtas saugiklis.
↟↟ Atsakomoji priemonė:
-- pakeiskite tinkamu saugikliu.
-- Jei saugiklis vėl atsijungia, kreipkitės į prekybos agentą.
↟↟ Galima priežastis: įrenginys nėra tinkamai prijungtas.
↟↟ Atsakomoji priemonė: patikrinkite, ar įrenginys buvo tinkamai prijungtas.
Problema: nepasileidžia sistema.
↟↟ Galima priežastis: žemas transporto priemonės akumuliatoriaus įkrovos lygis.
↟↟ Atsakomoji priemonė: įkraukite akumuliatorių; jei problema kartosis, kreipkitės į pirkimo vietą
arba priežiūros centrą.
Problema: neveikia garsas.
↟↟ Galima priežastis: garsumas nustatytas ties žemiausiu lygiu.
↟↟ Atsakomoji priemonė: sureguliuokite garsumo lygį.
↟↟ Galima priežastis: netinkamas prijungimas.
↟↟ Atsakomoji priemonė: patikrinkite, ar įrenginys buvo tinkamai prijungtas.
↟↟ Galima priežastis: įrenginys šiuo metu greitai persukamas į priekį, atsukamas atgal, nuskaitomas
ar paleistas sulėtintu režimu.
↟↟ Atsakomoji priemonė: garsas neveiks įrenginį greitai persukant į priekį, atsukant atgal, nuskaitant
ar paleidus sulėtintu režimu.
Problema: bloga vaizdo spalvų arba tono kokybė.
↟↟ Galima priežastis: netinkamai nustatyti ryškumo, sodrumo ir kontrastingumo lygiai.
↟↟ Atsakomoji priemonė: tinkamai sureguliuokite ryškumo, sodrumo ir kontrastingumo lygius
naudodami ekrano sąranką.
Problema: neveikia USB atmintukas.
↟↟ Galima priežastis: USB atmintukas sugadintas.
↟↟ Atsakomoji priemonė: suformatuokite USB atmintuką FAT16 / 32, exFAT arba NTFS formatu ir
tada naudokite.
↟↟ Galima priežastis: USB atmintukas buvo užterštas.
↟↟ Atsakomoji priemonė: pašalinkite visas ant USB atmintuko ir medijos terminalo kontaktinio
paviršiaus esančias pašalines medžiagas.
↟↟ Galima priežastis: naudojamas atskirai įsigytas USB ŠAKOTUVAS.
↟↟ Atsakomoji priemonė: USB atmintuką tiesiogiai prijunkite prie medijos terminalo transporto priemonėje.
↟↟ Galima priežastis: naudojamas USB ilginamasis laidas.
↟↟ Atsakomoji priemonė: USB atmintuką tiesiogiai prijunkite prie medijos terminalo transporto priemonėje.
↟↟ Galima priežastis: naudojamas USB atmintukas su metaliniu dangteliu.
↟↟ Atsakomoji priemonė: naudokite standartinį USB atmintuką.
↟↟ Galima priežastis: naudojamas HDD tipo, CF, SD atmintukas.
↟↟ Atsakomoji priemonė: naudokite standartinį USB atmintuką.
↟↟ Galima priežastis: nėra muzikos failų, kuriuos galima leisti.
↟↟ Atsakomoji priemonė: palaikomi tik MP3, WMA, OGG, FLAC formatų failai. Naudokite tik
palaikomus muzikos failų formatus.
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