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AUTOMOBIĻA ROKASGRĀMATA
Vienmēr glabājiet kopā ar automobili. 
Sniegta svarīga informācija par drošību, vadīšanu un apkopi.

S-CROSS
99011-63TB3-01E

INFORMĀCIJA PAR SERVISA STACIJĀM
Ieteiktā degviela:
Skatiet 12-2 lpp.

Motoreļļa:
Benzīnmotors: 

(K14C motora modeļi)
Klasifikācija: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
API SL, SM, SN vai SP
ILSAC GF-6
Viskozitāte: SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40
   (K14C motora modeļi)
Klasifikācija: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5

API SL, SM, SN vai SP ILSAC 
GF-6

Viskozitāte: SAE 0W-20, 5W-30
(K15C motora modeļiem)
Klasifikācija: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
API SL, SM, SN vai SP ILSAC GF-6
Viskozitāte: SAE 0W-16, 0W-20, 5W-30

Bremžu un sajūga šķidrums:
DOT4 vai SAE J1704

Automātiskās pārnesumkārbas-ass mezgla 
šķidrums:
SUZUKI AT-OIL AW-1

Spiediens aukstās riepās:
Informāciju par riepām skatiet uzlīmē uz vidējā 
statņa vadītāja pusē.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas “PĀRBAUDE 
UN APKOPE” tēmā “Motoreļļa un filtrs”.

Daļas Nr. 99011-63TB3-01E   June, 2022 
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Šī automobiļa rokasgrāmata attiecas uz S-CROSS sēriju.

65T01080

PIEZĪME: Attēlā redzams S-CROSS sērijas modelis.

Autortiesības ©  2022 Visas tiesības pasargātas
Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot vai pārsūtīt nekādā formā vai līdzekļiem, elektroniskiem vai 
mehāniskiem, un nekādiem mērķiem bez tiešas rakstiskas atļaujas no Magyar Suzuki Corporation Ltd.
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AKUMULATORA UZLĪMES SIMBOLU NOZĪMES

Aizliegts smēķēt, tuvināt liesmas vai dzirksteles Akumulatora skābe

Aizsargājiet acis Ievērojiet lietošanas instrukcijas

Sargājiet no bērniem Sprāgstoša gāze

Sagatavojis

2022. gada jūnijs

Daļas Nr. 99011-63TB3-01E 
Iespiests Ungārijā

TP700
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PRIEKŠVĀRDS
Šī rokasgrāmata ir jāuzskata par neatņe-
mamu jūsu automobiļa sastāvdaļu, un tā
jānodod kopā ar automobili tā tālākas pār-
došanas gadījumā. Uzmanīgi izlasiet šo
rokasgrāmatu pirms sava jaunā SUZUKI
automobiļa lietošanas un periodiski to pār-
lasiet. Tajā sniegta svarīga informācija par
drošību, vadīšanu un apkopi.

Visa šajā rokasgrāmatā ietvertā infor-
mācija ir balstīta uz visjaunāko informā-
ciju par izstrādājumiem tās publikācijas
brīdī. Uzlabojumu vai citu izmaiņu dēļ
var rasties nesakritības starp šajā
rokasgrāmatā sniegto informāciju un
jūsu automobili. MAGYAR SUZUKI
CORPORATION patur sev tiesības jeb-
kurā laikā veikt izmaiņas ražošanas
procesā bez iepriekšēja brīdinājuma un
neuzņemoties pienākumu ieviest tādas
pašas vai līdzīgas izmaiņas iepriekš
uzbūvētajās vai pārdotajos automobi-
ļos.

Citās valstīs šis automobilis var neat-
bilst standartiem vai noteikumiem.
Pirms mēģināt reģistrēt šo automobili
citā valstī, pārbaudiet visus piemēroja-
mos noteikumus un veiciet jebkādas
nepieciešamās modifikācijas.

SVARĪGI
BRĪDINĀJUMS/ UZMANĪBU/PAZI-

ŅOJUMS/PIEZĪME
Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
ievērojiet norādes. Lai uzvērtu īpašu infor-
māciju, tiek izmantots simbols  un vārdi
BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU, PAZIŅO-
JUMS un PIEZĪME. Pievērsiet pastiprinātu
uzmanību ziņojumiem, kas izcelti ar šiem
vārdiem.

PIEZĪME:
Norāda uz informāciju par apkopes nepie-
ciešamību vai norādījumu skaidrojumu.

BRĪDINĀJUMS
Norāda un potenciāli bīstamām
situācijām, kādās var iegūt smagus
vai nāvējošus ievainojumus.

UZMANĪBU
Norāda un potenciāli bīstamām
situācijām, kādās var iegūt nelielus
vai vidējus ievainojumus.

PIEZĪME
Norāda un potenciāli bīstamām
situācijām, kādās var sabojāt auto-
mobili.
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Pārsvītrota apļa simbols nozīmē: “Nedrīkst
to darīt” vai “Neļaujiet tam notikt”.

BRĪDINĀJUMS PAR PĀR-
VEIDOJUMIEM

BRĪDINĀJUMS
Nepārveidojiet automobili. Pārveido-
šana var ietekmēt tā drošību, vadā-
mību,veiktspēju vai kalpošanas laiku,
kā arī pārkāpt valsts noteiktās prasī-
bas. Papildus tam, bojājumi vai veikt-
spējas problēmas, ko var izraisīt
šāda uzlabošana, var nebūt saistoša
garantijai.

PIEZĪME
Nepareiza mobilā komunikāciju aprī-
kojuma uzstādīšana (piem., mobilie
tālruņi CB (Citizen’s Band) rācijas vai
citi bezvadu raidītāji) var izraisīt elek-
troniskus traucējumus automobiļa
aizdedzes sistēmā vai citās elektris-
kajās sistēmās, kas savukārt var
izraisīt snieguma pasliktināšanos.
Lūdziet tehnisku palīdzību pilnvaro-
tam SUZUKI pārstāvim vai citam uzti-
camam autoservisam.

PIEZĪME
Diagnostikas pieslēgvieta jūsu auto-
mobilī paredzēts tikai īpašiem diag-
nostikas rīkiem pārbaudes un
apkopes nolūkiem. Pieslēdzot kādu
citu instrumentu vai ierīci, var izraisīt
elektronisko daļu traucējumus un
bateriju izlādēšanos.
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IEVADS
Paldies, ka izvēlējāties SUZUKI automobili, un laipni lūdzam mūsu augošajā saimē. Jūs izdarījāt gudru izvēli: SUZUKI piedāvā visaug-
stākās kvalitātes izstrādājumus, kas dāvās jums braukšanas baudījumu gadiem ilgi.

Šī automobiļa rokasgrāmata tika sagatavota, lai palīdzētu jums gūt drošu, patīkamu un problēmu neaizēnotu SUZUKI vadīšanas piere-
dzi. Tajā atradīsiet informāciju par automobiļa darbību, tās drošības raksturpazīmēm un apkopes prasībām. Pirms automobiļa izmanto-
šanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pēc tam glabājiet šo rokasgrāmatu cimdu nodalījumā vēlākai atsaucei.

Ja pārdod savu automobili, atstājiet šo rokasgrāmatu nākamajam īpašniekam.

Papildus SUZUKI automobiļa rokasgrāmatai jūs saņemsiet arī citas brošūras, kurās sniegta informācija par automobiļa garantijām Iesa-
kām rūpīgi iepazīties arī ar šīm brošūrām, lai iepazītos ar tur atrodamo svarīgo informāciju.

Kad plānojat sava SUZUKI automobiļa regulāro apkopi, iesakām apmeklēt savu vietējo pilnvaroto SUZUKI pārstāvi. Tā rūpnīcā apmācī-
tie tehniskie darbinieki sniegs vislabāko iespējamo apkalpošanu un izmantos tikai oriģinālas SUZUKI rezerves daļas un piederumus.

PIEZĪME:
„Pilnvarotais SUZUKI pārstāvis” nozīmē pilnvarotu Suzuki pārstāvi un pilnvarotu Suzuki autoservisu.
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ORIĢINĀLO SUZUKI REZERVES DAĻU UN AKSESUĀRU IZMANTOŠANAS IETEI-
KUMI
SUZUKI iesaka izmantot oriģinālas SUZUKI rezerves daļas* un piederumus. Oriģinālās SUZUKI rezerves daļas un piederumi ir ražoti
atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes un veiktspējas standartiem un precīzi atbilst jūsu automobiļa specifikācijām.
Tirgū ir pieejams plašs klāsts neoriģinālo rezerves daļu un piederumu SUZUKI automobiļiem. Šādu detaļu un piederumu izmantošana
var ietekmēt automobiļa veiktspēju un saīsināt tās kalpošanas laiku. Tādēļ garantija nesedz neoriģinālo SUZUKI rezerves daļu un piede-
rumu uzstādīšanu.

Neoriģinālās SUZUKI rezerves daļas un piederumi
Noteiktas varas iestādes jūsu valstī var būt atzinušas dažas rezerves daļas un piederumus.
Dažas rezerves daļas un piederumi tiek pārdoti kā SUZUKI pilnvarotas rezerves daļas un piederumi. Dažas oriģinālās SUZUKI rezerves
daļas un piederumi tiek pārdoti kā otrreizējas lietošanas rezerves daļas un piederumi. Šīs rezerves daļas un piederumi nav oriģināli
SUZUKI izstrādājumi, un garantija nesedz to izmantošanu.

Oriģinālo SUZUKI rezerves daļu un piederumu otrreizēja izmantošana
Turpmāk uzskaitīto vienību tālākpārdošana vai otrreizēja izmantošana ir stingri aizliegta, jo tas var apdraudēt lietotāju drošību:
• Drošības spilvenu komponentes un visi pārējie pirotehniskie elementi, tai skaitā to komponentes (piem., spilveni, vadības ierīces un

sensori)
• Drošības jostu sistēma, tai skaitā to komponentes (piem., jostu audums, sprādzes un ietinēji)
Drošības spilveni un drošības jostu nospriegotāji satur sprādzienbīstamas ķīmiskās vielas. Šīs komponentes ir atbilstoši jādemontē un
jālikvidē pilnvarotā SUZUKI autoservisā vai metāllūžņu savākšanas punktā, lai izvairītos no netīšas eksplozijas pirms nodošanas metāl-
lūžņos.

*Detaļas, kas ir atjaunotas ar SUZUKI atļauju, drīkst izmantot kā oriģinālās SUZUKI rezerves daļas Eiropā.
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Automobiļa datu ieraksti

Noteiktas jūsu automobiļa (”Automobilis”) komponentes ietver datu uzglabāšanas moduļus vai atmiņas, kas īslaicīgi vai permanenti
saglabā tālāk uzskaitītos tehnisko datus. Šie ir tikai tehniski dati un kalpo (i) Automobiļa bojājumu identifikācijai un izlabošanai un/vai (i)
Automobiļa funkciju optimizācijai.

Ierakstītie dati (”Ierakstītie dati”)
• Atteices, bojājumi un kļūdas svarīgās sistēmas komponentēs. (piem., apgaismojums, bremzes) 
• Automobiļa reakcija uz noteiktām situācijām (piem., SRS drošības spilvenu atvēršanās, stabilitātes kontroles sistēmas aktivācija). 
• Sistēmas komponenšu darbības nosacījumi (piem., uzpildes līmeņi). 
• Automobiļa un atsevišķu komponenšu statusa ziņojumi (piem., automobiļa ātrums, paātrinājums, ātruma samazināšanās, sāniskais

paātrinājums).
• Apkārtējie apstākļi (piem., āra temperatūra)

Ierakstītie dati ir atkarīgi no automobiļa modeļa un aprīkojuma līmeņa.
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(ES valstīm)
Personas, kurām ir tiesības nolasīt tehniskos datus ar specifiskām diagnostika ierīcēm (”Personas”);
• SUZUKI pilnvarotie izplatītāji, pilnvarotie pārstāvji un remontdarbnīcas/autoservisi, neatkarīgas remontdarbnīcas/autoservisi.
• SUZUKI automobiļu ražotāji (piemēram, SUZUKI MOTOR CORPORATION (“SUZUKI”), MAGYAR SUZUKI CORPORATION

LTD.,MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED, SUZUKI MOTOR (THAILAND) CO., LTD., THAI SUZUKI MOTOR CO., LTD.)
• SUZUKI automobiļu detaļu, komponenšu un piederumu piegādātāji (”Piegādātāji”).

Datu izmantošana (”Datu izmantošana”)
SUZUKI un Personas var izmantot moduļos un atmiņās Ierakstītos datus \šādiem nolūkiem;
• Diagnostika, apkope, remonts un dažādi procesi
• Izpēta un tālāk automobiļa attīstība 
• Izmeklēšanas darbībām, tostarp atsaukšana un apkopes kampaņas.
• Kvalitātes uzlabošana utt.

Kad kļūda izlabota, ar šādu kļūdu saistītie dati tiek dzēsti no moduļa vai atmiņas, tikmēr noteikti dati tiek pārrakstīti vai saglabāti nākot-
nei.

Apstākļi, kādos SUZUKI un Personas var atklāt vai iesniegt Ierakstītos datus trešajām personām.
SUZUKI un Personas var atklāt vai iesniegt Ierakstītos datus trešajām personām ikvienā no šiem gadījumiem.
• Tiek iegūta Automobiļa īpašnieka / lietotāja (-u) vai Automobiļa nomnieka piekrišana (nomas gadījumā)..
• Saņemts oficiāls pieprasījums no policijas, prokuratūras, tiesas vai citām iestādēm.
• Pēc apstrādes tie tiek iesniegti izpētes institūcijām statistika pētījumiem tādā veidā, ka īpašnieks/lietotājs (i) nav identificējami.
• Tos izmanto SUZUKI vai Personas vai to vadītāji, struktūrvienību vadītāji vai darbinieki nolūkiem, kas aprakstīti tematā Datu izmanto-

šana.
• Tos izmanto SUZUKI vai Personas tiesas prāvās.
• Jebkādi citi gadījumi, ko pieļauj atbilstoši likumi un noteikumi.
Ja nepieciešams, varat saņemt plašāku informāciju no katras Personas, izņemot Piegādātājus.

PIEZĪME:
• Datus nav iespējams izmantot automobiļa pārvietošanas identificēšanai.
• Moduļos vai atmiņās saglabātie dati atšķiras atkarībā no Automobiļa aprīkojuma līmeņa vai modeļa.
• Nedz sarunas nedz trokšņi/skaņas nekādā gadījumā netiek ierakstītas.
• Dažās situācijas datu ierakstīšana var nenotikt.

Ja tehniskie dati tiek apvienoti ar citu informāciju (piem., negadījuma vai liecinieku ziņojumiem, Automobiļa bojājumiem utt.), var gadī-
ties, šādi dati var identificēt konkrētu personu.
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APKOPES STACIJAS
PAMĀCĪBA

1. Motorpārsegs (sk. 7. sadaļu)
2. Motora dzesēšanas šķidrums (sk. 9.

sadaļu)
3. Vējstikla skalotāja šķidrums 

(sk. 9. sadaļu).
4. Motoreļļas mērstienis (sk. 9. sadaļu)
5. Akumulators (sk. 9. sadaļu)
6. Degviela (sk. 7. sadaļu)
7. Spiediens riepās (sk. informācijas

uzlīmi uz vidējā statņa vadītāja pusē)
8. Riepu maiņas instruments (sk. 10.

sadaļu)
9. Rezerves ritenis (sk. 9. sadaļu) / 

Pārdurtas riepas remonta komplekts
(sk. 10. sadaļu)

65T01101

LHD: Modeļi ar stūri kreisajā pusē
RHD: Modeļi ar stūri labajā pusē
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SATURS ĀTRĀ PAMĀCĪBA 1

DROŠAM BRAUCIENAM 2

PIRMS BRAUKŠANAS 3

MĒRINSTRUMENTU BLOKS 4

AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA 5

BRAUKŠANAS IETEIKUMI 6

CITI VADĪBAS ELEMENTI UN APRĪKOJUMS 7

AUTOMOBIĻA NOSLOGOŠANA UN VILKŠANA 8

PĀRBAUDE UN APKOPE 9

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI 10

IZSKATA KOPŠANA 11
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PIELIKUMS 13

INDEKSS 14
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ĀTRĀ PAMĀCĪBA
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ĀTRĀ PAMĀCĪBA
Ilustrētais satura rādītājs .................................................... 1-1
Brīdinājuma gaismas signāli un indikatori ....................... 1-8
Brīdinājuma skaņas signāls ............................................... 1-17
Bieži uzdotie jautājumi ....................................................... 1-27
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ĀTRĀ PAMĀCĪBA
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Ilustrētais satura rādītājs

Ārpuse
(1) Durvju slēdzenes (3-2. lpp)
(2) Sānu atpakaļskata spoguļi (2-10. lpp)
(3) Jumta lūka* (7-12. lpp.)
(4) Duālais sensors* (5-86. lpp.)
(5) Lietus sensors* (3-35. lpp.)
(6) Vējstikla tīrītājs (3-33., 9-65. lpp.)
(7) Motorpārsegs (7-4. lpp.)
(8) Jumta margas* (7-22. lpp.)
(9) Degvielas uzpildes durtiņas (7-1. lpp.)

(10) Aizmugures durvis (3-4. lpp.)
(11) Radio antena (7-36. lpp.)
(12) Trešais bremžu signāllukturis (9-58. lpp.)
(13) Aizmugures loga tīrītājs (3-38., 9-67. lpp.)
(14) Numurzīmes apgaismojums (3-21., 9-61. lpp.)
(15) Sānu kamera* (5-150. lpp.)
(16) Sānu pagriezienu rādītāji (3-32., 9-58. lpp.)
(17) Priekšējie miglas lukturi (3-31., 9-59. lpp.)
(18) Priekšējie pagriezienu rādītāji (3-32., 9-59. lpp.)
(19) Vilkšanas āķa pārsegs (10-2. lpp.)
(20) Parkošanās sensori* (5-167. lpp.)
(21) Radara sensors* (5-129. lpp.)
(22) Priekšējā kamera* (5-150. lpp.)
(23) Aizmugures kamera* / Atpakaļskata kamera*

(5-150. lpp., 5-174. lpp.)
(24) Aizmugures miglas lukturi* (3-26., 9-62. lpp.)
(25) Gabarītu signāllukturis / dienas gaitas lukturis

(3-21., 9-58. lpp.)
(26) Priekšējie lukturi (3-21., 9-58. lpp)
(27) Aizmugures lukturi (9-58. lpp.)
(28) Aizmugures/bremžu lukturis (9-58. lpp.)
(29) Aizmugures pagriezienu rādītāji (3-32., 9-60. lpp.)
(30) Atpakaļgaitas lukturis (9-60. lpp.)

*: ja aprīkots 65T01011

(1) (3) (4) (6) (7) (8) (11) (12)

(25)

(15) (18) (21) (23) (20)

(9)

(16) (17) (22)

(26)

(13) (14)(2) (5)

(29)
(30)

(28)

(19) (24)(20)

(27)

(10)

PIEMĒRS
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ĀTRĀ PAMĀCĪBA
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Salons, sānos
(1) Salona apgaismojums (7-7., 9-63. lpp.)
(2) Drošības aizkari (2-47. lpp.)
(3) Jumta lūkas slēdzis (ja aprīkots) (7-12. lpp.)
(4) “SOS” poga (ja aprīkots) (5-196. lpp.)
(5) Brīvroku mikrofons (ja aprīkots) (7-38. lpp)
(6) Saulessargs (7-6. lpp) /

Pasažiera priekšējā drošības spilvena brīdi-
nājuma uzlīme (2-51. lpp.) *1, *2

(7) Duālais sensors (ja aprīkots) (5-86, lpp)
(8) Centrālais atpakaļskata spogulis (2-10. lpp.)
(9) Sānu drošības spilveni (2-47. lpp.)

(10) Kabata priekšējā sēdekļa atzveltnē (7-16. 
lpp.)

(11) Drošības josta (2-19. lpp.)
(12) Augšējais konsoles nodalījums (7-19. lpp.)
(13) Priekšējais sēdeklis (2-5. lpp.)

*1: Noteikti izlasiet detalizēto informāciju mērķa
lapā, pirms izmantot bērnu ierobežotājsis-
tēmu.

*2: NEKAD neizmantojiet atpakaļ vērstu bērnu
ierobežotājsistēmu sēdeklī, kas aizsargāts ar
AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU tā priekšā,
BĒRNS var gūt SMAGUS vai NĀVĒJOŠUS
IEVAINOJUMUS.

72M00150
65T01020

(1)(5)(1) (2) (3) (4) (8)

(9) (11) (13)(10) (12)

(6)

(7)(6)
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ĀTRĀ PAMĀCĪBA
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Salons, priekšā (kreisā puse)
(1) Apgaismojuma kontroles svira (3-21.

lpp.)/
Virzienmaiņas signālu svira (3-32. lpp.)

(2) Mērinstrumentu panelis (4-1. lpp.) /
Informācijas ekrāns (4-3. lpp.)

(3) Audio tālvadības elementi (7-38. lpp.)
(4) Vadītāja priekšējais drošības spilvens (2-

46. lpp.)
(5) Adaptīvās kruīza kontroles slēdzis 

(5-113., 5-120. lpp) /
Ātruma ierobežotāja slēdži (ja aprīkots) 
(5-84. lpp.)

(6) Sagāzuma/teleskopiskās stūres regulēša-
nas bloķētāja svira (2-9. lpp.)

(7) Pārslēga svira (5-56. lpp.)
(8) Parkošanās sensora slēdzis (5-171. lpp.)
(9) Priekšējo miglas lukturu slēdzis (ja aprī-

kots)
(3-31. lpp.)

(10) ENG A-STOP sistēmas OFF (Izsl.) slēdzis 
(5-38. lpp.)

(11) Novirzes no joslas brīdinājuma OFF (Izsl.)
slēdzis (5-101. lpp.)

(12) ESP® OFF (Izsl.) slēdzis (5-179. lpp.)
(13) Duālās kameras bremžu atbalsta OFF

(Izsl.) slēdzis (5-100. lpp.)
(14) Priekšējo lukturu līmeņošanas slēdzis

(ja aprīkots) (3-31. lpp.)
(15) ECO režīma slēdzis (ja aprīkots) 

(3-40. lpp.)
(16) Degvielas uzpildes durtiņu atvērēja svira

(7-1. lpp.)

65T01032

(2) (4) (5)(3)(1) (6) (7)

(16)

(8) (9) (10) (11)

(12) (13)

(14) (12) (12)

(15)

vai
vai vai
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Salons, priekšā (labā puse)
(1) Elektrisko logu pacēlāju vadības elementi

(3-18. lpp.)
(2) Iekšējais durvju rokturis (3-2. lpp.)
(3) Elektriskā spoguļu vadība (2-10. lpp.)
(4) Bluetooth® brīvroku slēdzis 

(7-38. lpp.)
(5) Novirzes no joslas novēršanas ON/OFF 

(Iesl./Izsl.) slēdzis (ja aprīkots) (5-94. lpp.)
(6) Vadītāja ceļgalu drošības spilvens (ja 

aprīkots)
(2-52. lpp.)

(7) Vējstikla tīrītāja un skalotāja svira (3-33. 
lpp.)/
Aizmugures loga tīrītāja/skalotāja slēdzis 
(3-38. lpp.)

(8) Motora slēdzis (5-5. lpp., 5-7. lpp.)
(9) Kameras slēdzis (5-150. lpp.)

(10) Avārijas signālu slēdzis (3-33. lpp.)
(11) Apsildes un gaisa kondicionēšanas sis-

tēma (7-23. lpp., 7-25. lpp., 7-30. lpp.)
(12) Priekšējā pasažiera drošības spilvens(2-

46. lpp.)
(13) Motorpārsega atvēršanas rokturis 

(7-4. lpp.)
(14) Priekšējais rokas balsts ar konsoles noda-

lījumu 
(ja aprīkots) (7-15. lpp.)

(15) Stāvbremze (5-51. lpp.)
(16) Braukšanas režīma slēdzis (ja aprīkots) 

(5-74. lpp.)
(17) Priekšējo sēdekļu sildītāju slēdzis (2-8. 

lpp.)
(18) USB ligzda (7-11. lpp.)
(19) Cimdu nodalījums (7-18. lpp.) 65T01040

(2) (3) (4) (9)(1) (10) (11) (12)

(14) (15) (16)

(5) (7)
(8)(6)

(13)

(17) (18) (19)
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Salons, aizmugure
(1) Salona apgaismojums (7-7., 9-63. lpp.)
(2) Turekļi (7-17. lpp.)
(3) Aizmugures sēdekļi (2-12. lpp.)
(4) Drošības josta (2-19. lpp.)
(5) Elkoņu balsts (7-16. lpp.)

65T01050

(2) (3) (4)(1)

(4)

(5)
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Bagāžas nodalījums
(1) Rezerves ritenis (ja aprīkots)  (10-6. lpp.)
(2) Riteņatslēga (10-6. lpp.)
(3) Domkrats (ja aprīkots) (10-6. lpp.)
(4) Domkrata rokturis (10-6. lpp.)
(5) Vilkšanas āķis (10-2. lpp.)
(6) Pārdurtas riepas remonta komplekts (ja

aprīkots)
 (10-12. lpp.)

(7) Bagāžas tīkla āķi (ja aprīkots) 
(7-20. lpp.)

(8) Iepirkumu maisu āķis (7-20. lpp.)
(9) Piederumu ligzda (7-10. lpp.)

(10) Salona apgaismojums (bagāžas nodalī-
jums) (ja aprīkots) (7-7., 9-63. lpp.)

65T01060

(2)

(4)

(1) (3)

(6) (4)

(5)(7) (8) (9) (7)(10)

(5) (2)(6)

Modeļi ar pārdurtas riepas re-
monta komplektu
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63TB3-01E

Atslēga
(1) Bezatslēgas iekļuves sistēmas tālva-

dības pults (ja aprīkots) (3-6. lpp.)
Motora iedarbināšana (5-7. lpp.)
Bezatslēgas iedarbināšanas sistēma
(5-12. lpp.)
Atslēga (3-1. lpp.)
Durvju slēdzenes (3-2., 3-6. lpp.)

(2) Bezatslēgas iekļuves sistēmas raidī-
tājs 
(ja aprīkots) (3-12. lpp.)
Motora iedarbināšana (5-5. lpp.)
Atslēga (3-1. lpp.)
Durvju slēdzenes (3-2., 3-12. lpp.) 65T01070

(1) (2)
vai
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Brīdinājuma gaismas signāli un indikatori

Brīdinājuma lampiņas 

A tips

65T01111

(16)(1)(6)(13)(7)(8)

(14)(2)(12) (15) (3) (5) (11)(4)(9)(10)

(18) (17)
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B tips

65T01140

• Ja brīdinājuma lampiņa turpina degt vai mirgo, automobilim vai sistēmai var būt problēma. Uzmanīgi izlasiet sekojošo uzziņas informā-
ciju un sazinieties ar SUZUKI pārstāvi vai citu kvalificētu autoservisu.

• Ja mirgo brīdinājuma lampiņa vai indikators, mērinstrumentu paneļa informācijas ekrānā var parādīties paziņojums.
• Tas ir uzskatāms par normālu, ka brīdinājuma lampiņas un indikatori, kas ir atzīmēti ar zvaigznīti (*), deg, kad aizdedzes slēdzis tiek

pagriezts pozīcijā ON vai tiek ieslēgts motora slēdzis (t.i., augstas motora dzesēšanas šķidruma temperatūras brīdinājuma lampiņa
sākumā iedegas sarkanā krāsā). Ja šādas lampiņas neiedegas, sazinieties ar SUZUKI pārstāvi vai citu kvalificētu autoservisu.

• ENG A-STOP sistēmai ir noteikti nosacījumi, kad deg brīdinājuma lampiņa vai indikators.

(16)(1) (6)(13) (19) (20)(7)(8)

(14)(2)(12) (15) (3) (5) (11)(4)(9)(10)

(18) (17)



1-10

ĀTRĀ PAMĀCĪBA
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Brīdinājuma lampiņa Krāsa Nosaukums

(1) * Sarkans Bremžu sistēmas brīdinājuma lampiņa (4-37. lpp.)

(2) Sarkans Vadītāja drošības josta atgādinājuma lampiņa / Priekšējā pasažiera drošības 
jostas atgādinājuma lampiņa (4-40. lpp.)

(3) Sarkans Aizmugures pasažiera drošības jostas atgādinājuma indikators (2-25. lpp.)

(4) * Sarkans Drošības spilvenu brīdinājuma lampiņa (4-40. lpp.)

(5) Oranžs Brīdinājuma lampiņa par zemu degvielas līmeni (4-42. lpp.)

(6) * Oranžs Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) brīdinājuma signāls (4-38. lpp.)

(7) * Oranžs Automātiskās priekšējo lukturu līmeņošanas sistēmas brīdinājuma lampiņa (4-
46. lpp.)

(8) * Oranžs Kļūmes indikators (4-41. lpp.)
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ĀTRĀ PAMĀCĪBA

63TB3-01E

(9) * Oranžs Elektriskā stūres pastiprinātāja brīdinājuma lampiņa (4-43. lpp.)

(10) * Sarkans Motoreļļas spiediena brīdinājuma lampiņa (4-39. lpp.)

(11) * Sarkans Uzlādes brīdinājuma lampiņa (4-40. lpp.)

(12) * Oranžs Pārnesumkārbas-ass mezgla brīdinājuma lampiņa (4-41. lpp.)

(13) * Oranžs Imobilaizera / bezvadu iedarbināšanas sistēmas brīdinājuma lampiņa (4-42. 
lpp.)

(14) Sarkans Brīdinājuma signāls par atvērtām durvīm (4-42. lpp.)

(15) * Oranžs LED priekšējo lukturu brīdinājuma lampiņa (4-47. lpp.)

(16) * Oranžs Brīdinājuma lampiņa par zemu gaisa spiedienu riepā (4-35. lpp.)

Brīdinājuma lampiņa Krāsa Nosaukums
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63TB3-01E

(17) * Oranžs 4WD brīdinājuma lampiņa (4-48. lpp.)

(18) * Oranžs Galvenais brīdinājuma indikators (4-52. lpp.)

(19) Oranžs Bremžu sistēmas brīdinājuma lampiņa

(20) Sarkans Hibrīdsistēmas brīdinājuma signāls

Brīdinājuma lampiņa Krāsa Nosaukums
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Indikatori

A tips

65T01122

(32)(30)(26)(22)
(25) (29)

(23) (33)(31)(32)

(21)(28)(21)(24) (27)
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63TB3-01E

B tips

65T01150

Indikators Krāsa Nosaukums

(21) Zaļš Pagriezienu rādītāju indikators (4-47. lpp.)

(22) Zils Tālās gaismas indikators (4-47. lpp.)

(34)(30)(26)(22)
(25) (29)

(23) (33)(31)(32)

(37) (21)(36)(21)(24) (35)
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63TB3-01E

(23) Zaļš Apgaismojuma indikators (4-47. lpp.)

(24) Oranžs Aizmugures miglas lukturu indikators (4-46. lpp.)

(25) * Oranžs ESP® OFF indikators (4-39. lpp.)

(26) * Oranžs ESP® brīdinājuma lampiņa (4-39. lpp.)

(27) * Oranžs ENG A-STOP OFF lampiņa (4-49. lpp.)

(28) * Zaļš ENG A-STOP indikators (4-49. lpp.)

(29) * Oranžs Duālā sensora bremžu atbalsta OFF (Izsl.) indikators (4-44. lpp.)

(30) * Oranžs Duālā sensora bremžu atbalsta indikators (4-43. lpp.)

Indikators Krāsa Nosaukums
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ĀTRĀ PAMĀCĪBA

63TB3-01E

(31) * Oranžs Novirzes no joslas brīdinājuma OFF (Izslēgts) indikators (4-45. lpp.)

(32) * Oranžs Novirzes no joslas brīdinājuma indikators (4-44. lpp.)

(33) * Oranžs Novirzes no joslas novēršanas brīdinājuma lampiņa (4-45. lpp.)

(34) Zaļš Palēninājuma enerģijas reģenerācijas indikators (4-50. lpp.)

(35) Zaļš READY indikators

(36) Oranžs Bremžu pieprasījuma indikators

(37) Zaļš EV indikators

Indikators Krāsa Nosaukums
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Brīdinājuma skaņas signāls
• *1: Galvenais brīdinājums  mērinstrumentu panelī mirgo. Vienlaikus informācijas ekrānā būs redzams paziņojums, lai informētu

vadītāju par automobiļa stāvokli un risinājumu.
• *2: Informācijas ekrānā būs redzams paziņojums, lai informētu vadītāju par automobiļa stāvokli un risinājumu. 

Kad Brīdinājuma skaņas signāls Mērinstrumentu bloks Cēlonis un risinājums

Kad ir atvērtas vie-
nas no durvīm

Iekšējais skaņas signāls

Mirgo ik pēc 2 sekun-
dēm

Tiek aktivizēts drošības sistēmas brīdinājums. Brīdinājumu var
apturēt kādā no šiem veidiem:
• Atslēdziet durvis, izmantojot bezatslēgas iekļuves sistēmas

tālvadības pulti vai pieprasījuma slēdzi.
• Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON un nospiediet

motora slēdzi, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON.

• Pīkstēšana ar īsiem
intervāliem apm. 10
sekundes

Kad aizdedzes slē-
dzis tiek pagriezts
pozīcijā ON vai
motora slēdzis tiek
nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes
režīmu uz ON.

Iekšējais skaņas signāls

Strauji mirgo apm. 8 
sekundes

Norāda, ka drošības sistēma ir aktivizēta, kamēr automobilis ir
noparkots; pārbaudiet automobili, lai pārliecinātos, ka tajā nav
notikusi ielaušanās un ka nekas nav nozagts.• Pīkst 4 reizes

Iekšējais skaņas signāls
*1

Stūres bloķētājs nav atbrīvots. Ja slodze nav pielikta, pagrie-
ziet stūri pa kreisi vai pa labi, lai atkal nospiestu aizdedzes slē-
dzi.• Skaņas signāls (atskan

vienreiz)



1-18

ĀTRĀ PAMĀCĪBA

63TB3-01E

Kad motora slēdzis
atrodas ON režīmā.

Iekšējais skaņas signāls

Iedegas

Nepietiekami bremžu šķidruma vai bremžu sistēmas kļūme.
Konsultējieties ar SUZUKI pārstāvi vai citu kvalificētu autoser-
visu.• Skaņas signāls (atskan

vienreiz)

Iekšējais skaņas signāls

Iedegas

Degvielas līmenis ir zems. Drīz uzpildiet degvielu.

• Skaņas signāls (atskan
vienreiz)

Kad Brīdinājuma skaņas signāls Mērinstrumentu bloks Cēlonis un risinājums
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63TB3-01E

Brauciena laikā Iekšējais skaņas signāls

Mirgo
*1

Vadītājs nav piesprādzējis savu drošības jostu. Apturiet auto-
mobili drošā vietā un uzlieciet savu drošības jostu.
Priekšējais pasažieris nav piesprādzējis savu drošības jostu.
Uzlieciet drošības jostu.

• Pīkstēšana ar īsiem
intervāliem apm. 95
sekundes

Mirgo

Aizmugures pasažieris nav piesprādzējis savu drošības jostu. 
Uzlieciet drošības jostu.

Iekšējais skaņas signāls

Iedegas
*1

Stāvbremze nav izslēgta. Novietojiet automobili drošā vietā un
izslēdziet stāvbremzes.

• 3 pīkstieni atkārtojas ar
īsiem intervāliem

Iekšējais skaņas signāls

Iedegas
*1

Vienas no durvīm nav pilnībā aizvērtas. Apturiet automobili
drošā vietā un pilnībā aizveriet visas durvis.

• Skaņas signāls (atskan
vienreiz)

Kad atverat vadī-
tāja durvis

Iekšējais skaņas signāls

Iedegas
*1

Priekšējie lukturi vai gabarītu signāllukturi ir ieslēgti. Izslēdziet
šos lukturus.

• Nepārtraukts pīkstiens

Kad Brīdinājuma skaņas signāls Mērinstrumentu bloks Cēlonis un risinājums
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63TB3-01E

Apturot automobili
vai braucot atpakaļ-
gaitā

Iekšējais skaņas signāls

Norāda

Pārslēga svira atrodas R (Atpakaļgaitas) pozīcijā.
Pārslēdziet pārslēga sviras pozīciju.

• Pīkstieni ar īsiem inter-
vāliem

Kad motora slēdzis
tiek nospiests, lai
mainītu aizdedzes
režīmu uz LOCK
(OFF)

Iekšējais skaņas signāls

*1

Jūs nevarat mainīt aizdedzes režīmu uz LOCK (OFF), jo var
rasties pārslēga sviras kļūme. Konsultējieties ar SUZUKI pār-
stāvi vai citu kvalificētu autoservisu.• Skaņas signāls (atskan

vienreiz)

Kad Brīdinājuma skaņas signāls Mērinstrumentu bloks Cēlonis un risinājums
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63TB3-01E

Kad ENG A-STOP
sistēma automātiski
aptur motoru

Iekšējais skaņas signāls

*2

Motors ir automātiski restartējies, jo izpildās kāds no sekojo-
šiem nosacījumiem.
• Starpība starp gaisa kondicionētāja iestatīto temperatūru un

salona gaisa temperatūru kļuva liela.
• Atkausētājs ir ieslēgts.
• Bremžu pastiprinātājā ir zems vakuuma spiediens.
• Akumulators turpina izlādēties.

• Nopīkst vienreiz

Iekšējais skaņas signāls

*2

Pēc tam, kad motors ir automātiski apturēts, tas noslāpst.
Lai restartētu motoru, ievērojiet zemāk aprakstīto procedūru.
1) Stingri novelciet stāvbremzi un tad pārslēdziet pārslēga

sviru pozīcijā P.
2) Kārtīgi aizveriet motorpārsegu.
3) Spiediet motora slēdzi, lai restartētu motoru.

• Pīkstieni ar īsiem inter-
vāliem

Iekšējais skaņas signāls

vai

Iedegas
*2

Motors ir automātiski restartējies, jo ir veikta kāda no šīm dar-
bībām.
• Vadītāja drošības josta ir atsprādzēta.
• Vadītāja durvis tiek atvērtas.

Pirms uzsākt braukšanu, aizveriet durvis un piesprādzējiet
drošības jostu. Papildus, pirms izkāpt no automobiļa, izpildiet
turpmāko procedūru.
1) Stingri novelciet stāvbremzi un tad pārslēdziet pārslēga

sviru pozīcijā P.
2) Ja automobilis ilgu laiku stāvēs vai tiks atstāts bez pieskatī-

šanas, nospiediet motora slēdzi, lai izslēgtu motoru.

• 5 pīkstieni atkārtojas ar
īsiem intervāliem

Kad Brīdinājuma skaņas signāls Mērinstrumentu bloks Cēlonis un risinājums



1-22

ĀTRĀ PAMĀCĪBA
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Kad motora slēdzis
atrodas ON režīmā.

Iekšējais skaņas signāls

Mirgo ik pēc 
1 sekundes

*1

Iespējams, radusies problēma ar bezatslēgas iedarbināšanas
sistēmu.
Nogādājiet automobili sistēmas pārbaudei pie sava pilnvarotā
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoservisā.

• Nopīkst vienreiz

Kad motora slēdzis
nostrādāja

Iekšējais skaņas signāls

Iedegas
*1

Tālvadības pults var atrasties ārpus automobiļa vai tā akumu-
lators var izlādēties.
Novietojiet tālvadības pulti automobilī vai pieskarieties motora
slēdzim ar tālvadības pulti.

• Nopīkst divreiz

Kad aizdedzes slē-
dzis tiek pagriezts
pozīcijā ON/ACC
vai motora slēdzis
tiek nospiests, lai
pārslēgtu aizde-
dzes režīmu uz ON/
ACC.

Ārējais un/vai iekšējais
skaņas signāls

Mirgo
*1

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā ON/ACC vai
motora slēdzis tiek nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu
uz ON/ACC, tika atpazīta tālvadības pults. Tomēr, kad iedarbi-
nāt motoru, tālvadības pults netika konstatēta. Novietojiet tāl-
vadības pulti darbības zonā salonā un tad nospiediet motora
slēdzi atkal. 

• 5 pīkstieni atkārtojas ar
īsiem intervāliem

Iekšējais skaņas signāls

• Skaņas signāls (atskan
vienreiz)

Kad tiek atvērtas vai
aizvērtas vienas no
durvīm 

Ārējais un/vai iekšējais
skaņas signāls

Mirgo
*1

Tālvadības pults var atrasties ārpus automobiļa.
Ievietojiet tālvadības pulti automobilī.

• 5 pīkstieni atkārtojas ar
īsiem intervāliem

Kad Brīdinājuma skaņas signāls Mērinstrumentu bloks Cēlonis un risinājums
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Kad atverat vadītāja
durvis

Iekšējais skaņas signāls
–

Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā LOCK un nospiediet motora slēdzi,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu no ACC uz LOCK (OFF).

• Pīkstieni ar īsiem intervā-
liem

Iekšējais skaņas signāls
–

Stūres bloķētājs nenostrādā kļūmes sistēmā dēļ, kad duālā sensora darbība
apstājas, līdz aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā LOCK vai motora slēdzis
tiek nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz LOCK (OFF).
Automobilis ir jāpārbauda SUZUKI pārstāvim vai citā kvalificētā autoservisā.

• Nepārtraukti īsi pīkstieni 

Kad tiek spiests piepra-
sījuma slēdzis

Ārējais skaņas signāls – Motora slēdzis atrodas ACC vai ON režīmā. Nospiediet motora slēdzi, lai
mainītu aizdedzes režīmu uz LOCK (OFF).

• Pīkstēšana ar īsiem inter-
vāliem apm. 2 sekundes – Tālvadības pults tiek atstāta automobilī.

Nogādājiet tālvadības pulti ārpus automobiļa.

Iedegas
*2

Ir atvērtas kādas no durvīm (ieskaitot bagāžas nodalījuma durvis).
Pilnībā aizveriet visas durvis

Kad nospiežat LOCK
pogu uz tālvadības
pults

Iekšējais skaņas signāls

Iedegas
*2

Ir atvērtas kādas no durvīm (ieskaitot bagāžas nodalījuma durvis).
Pilnībā aizveriet visas durvis

• Pīkstēšana ar īsiem inter-
vāliem apm. 2 sekundes

Brauciena laikā Iekšējais skaņas signāls

Mirgo

Duālā sensora bremžu atbalsts (DSBS) ir aktivizēts.
Stingri nospiediet bremžu pedāli.

• Nepārtraukts pīkstiens

Kad Brīdinājuma skaņas signāls Mērinstrumentu bloks Cēlonis un risinājums
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Apturot automobili
vai braucot atpakaļ-
gaitā

Iekšējais skaņas signāls

–

Aizmugures parkošanās sensori nosaka šķēršļus automobiļa
aizmugures sānos. Sekojiet apkārtnei tieši ar acīm un caur
spoguļiem un brauciet atpakaļgaitā lēnām.• Īsi pīkstieni ar gariem

intervāliem, īsi pīk-
stieni ar īsiem intervā-
liem, īsi pīkstieni ar ļoti
īsiem intervāliem vai
nepārtraukta pīkstē-
šana

Kad Brīdinājuma skaņas signāls Mērinstrumentu bloks Cēlonis un risinājums



1-25

ĀTRĀ PAMĀCĪBA

63TB3-01E

Pilnā hibrīda sistēmas automobiļi (ja aprīkots)

Kad Brīdinājuma skaņas signāls Mērinstrumentu bloks Cēlonis un risinājums

Brauciena laikā Iekšējais skaņas signāls

Mirgo

Pārslēga sviras pozīcija un reālā pārnesuma pozīcija atšķiras.
Ja pārnesuma pozīcija informācijas ekrānā nemainās pēc
dažu sekunžu pagaidīšanas, nospiediet bremžu pedāli un
mēģiniet pārslēgt pārnesumu sviru atkal.
• Ja pārnesuma pozīcija informācijas ekrānā nemainās, uzti-

ciet SUZUKI pārstāvim vai citam kvalificētam autoservisam
pārbaudīt sistēmu.

• Nepārtraukti īsi pīk-
stieni 

Iekšējais skaņas signāls

Iedegas

Ir aktivizēts augstsprieguma atvienotājs vai ir radusies nepa-
rasta kļūme pilnā hibrīda sistēmā. Sazinieties ar SUZUKI pār-
stāvi vai kvalificētu autoservisu par sistēmas apskati.• 5 pīkstieni atkārtojas ar

īsiem intervāliem

Iekšējais skaņas signāls

Iedegas

Radusies neparasta kļūme pilnā hibrīda sistēmā. Apturiet
automobili drošā vietā un sazinieties ar SUZUKI pārstāvi vai
kvalificētu autoservisu.• 3 pīkstieni atkārtojas ar

īsiem intervāliem

Iekšējais skaņas signāls

Iedegas

Radusies kļūme pilnā hibrīda sistēmā. Sazinieties ar SUZUKI
pārstāvi vai citu kvalificētu autoservisu.
• Lēnas gaitas funkcija var neaktivizēties. Lai iedarbinātu

automobili, stāvot uz nogāzes, izmantojiet stāvbremzi. Pla-
šāku informāciju skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUA-
TĀCIJA” tematā “Stāvbremzes svira”.

• Skaņas signāls (atskan
vienreiz)

Iekšējais skaņas signāls

–

Augstsprieguma akumulatora uzlādes līmenis ir zems. 
Uzlādējiet akumulatoru, braucot ar automobili D pārnesumā.
• Lēnas gaitas funkcija var neaktivizēties. Lai iedarbinātu

automobili, stāvot uz nogāzes, izmantojiet stāvbremzi. Pla-
šāku informāciju skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUA-
TĀCIJA” tematā “Stāvbremzes svira”.

• Skaņas signāls (atskan
vienreiz)
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Brauciena laikā Iekšējais skaņas signāls

Iedegas
vai

Mirgo

• Kamēr automobilis brauca uz priekšu, pārslēga svira tika
pārslēgta no D, M, N uz R pārnesumu, nenospiežot bremžu
pedāli.

• Kamēr automobilis brauca atpakaļgaitā, pārslēga svira tika
pārslēgta no R, N uz D, M pārnesumu, nenospiežot bremžu
pedāli.

Nospiediet bremžu pedāli, lai pilnībā apturētu automobili, un
tad darbiniet pārslēga sviru atkal.

• Nepārtraukti īsi pīk-
stieni (1 sekundes)

Iekšējais skaņas signāls

Mirgo

Ir radušās problēmas ar sistēmu. Kļūmes gadījumā rodas
sekojošās problēmas. Nogādājiet automobili sistēmas pārbau-
dei pie sava pilnvarotā SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā auto-
servisā.
• Pārnesumu nevar pārslēgt, pat ja pārslēga sviru darbina,

kamēr automobilis pārvietojas.
• Kad automobiļa ātrums ir 10 km/h vai mazāks, pārnesum-

kārba automātiski pārslēdzas uz N (Neitrāle). 

• Nepārtraukti īsi pīk-
stieni 

Kad Brīdinājuma skaņas signāls Mērinstrumentu bloks Cēlonis un risinājums
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Bieži uzdotie jautājumi

Jautājumi un atbildes

Skatiet sekojošo bieži uzdoto jautājumu sarakstu.

Durvju atvēršana/aizvēršana

J. Bezatslēgas iekļuves sistēma nedarbojas. Kā man rīkoties?

A. Pastāv iespēja, ka kaut kas traucē bezatslēgas iekļuves sistēmas darbībai. Skatiet sadaļas “PIRMS BRAUKŠANAS”
tēmu “Bezatslēgas iekļuves sistēma”.

A. Ja bezatslēgas iekļuves sistēmas raidītāja baterija ir izlādējusies, nomainiet to. Skatiet sadaļas “PIRMS BRAUKŠA-
NAS” tēmā “Bateriju maiņa”.

J. Atverot durvis, atskan skaļš skaņas signāls. Ko tas nozīmē?

A. Ir nostrādājusi drošības sistēma. Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON un nospiediet motora slēdzi, lai pārslēgtu
aizdedzes režīmu uz ON, lai izslēgtu signalizāciju. Skatiet pareizo lietošanas metodi sadaļas “PIRMS BRAUKŠA-
NAS” tēmā “Signalizācijas sistēma”.

J. Neizdodas aizslēgt durvis ar vienas darbības slēdzi.

A. Ir iespējams atslēgt durvis ar vienas darbības slēdzi. Tomēr neizdodas aizslēgt durvis ar vienas darbības slēdzi. Kad
aizslēdzat durvis, izmantojiet tālvadības pulti vai pieprasījuma slēdzi.
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Logu stikli

J. Kā varu notīrīt aizsvīdumu no vējstikla un durvju logu iekšpuses?

A. Izmantojiet atkausētāja slēdzi. Skatiet sadaļas “CITI VADĪBAS ELEMENTI UN APRĪKOJUMS” tēmas “Manuālā
apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma” vai “Automātiskās apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma”.

J. Kā varu notīrīt aizsvīdumu no aizmugures loga iekšpuses?

A. Izmantojiet aizmugures loga sildītāja slēdzi. Skatiet sadaļas “PIRMS BRAUKŠANAS” tēmu “Aizmugures loga sildī-
tāja slēdzis”.

Riepas

J. Pārdurta riepa. Kā man rīkoties?

A. Atkarībā no riepas stāvokļa riepu var saremontēt, izmantojot pārdurtas riepas remonta komplektu. Skatiet sadaļas
“ĀRKĀRTAS PASĀKUMI” tēmu “Pārdurtas riepas remonta komplekts”.

Svina-skābes akumulatora izlādēšanās

J. Svina-skābes akumulators izlādējas, un motors neiedarbinās. Kā man rīkoties?

A. Pievienojiet automobiļa izlādējušos svina-skābes akumulatoru starta vadiem un iedarbiniet motoru. Skatiet sadaļas
“ĀRKĀRTAS PASĀKUMI” tēmu “Iedarbināšana no donora akumulatora instrukcijas”.

Motoreļļa

J. Vēlos mainīt motoreļļu. Kā man rīkoties?

A. Skatiet sadaļas “PĀRBAUDE UN APKOPE” tēmu “Motoreļļa un filtrs” un sadaļas “SPECIFIKĀCIJAS” tēmu “Specifi-
kācijas”.
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ENG A-STOP sistēma

J. ENG A-STOP sistēma nedarbojas. Kā man rīkoties?

A. Skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmu “ENG A-STOP sistēma”.

SUZUKI DROŠĪBAS ATBALSTS

J. Kā, lai es zinu, kad SUZUKI DROŠĪBAS ATBALSTS darbojas un kad tas nedarbojas?

A. Skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmu “SUZUKI DROŠĪBAS ATBALSTS”.

Elektriskais aprīkojums

J. Miglas lukturi vai pagriezienu rādītāji neiedegas. Kā man rīkoties?

A. Pārbaudiet spuldzes. Skatiet sadaļas “PĀRBAUDE UN APKOPE” tēmu “Spuldžu maiņa” un sadaļas “SPECIFIKĀCI-
JAS” tēmu “Specifikācijas”.

J. Nav iespējams izmantot elektrisku ierīci. Kā man rīkoties?

A. Pārbaudiet drošinātājus. Plašāku informāciju skatiet sadaļas „PĀRBAUDE UN APKOPE” tēmā „Drošinātāji”.

J. Elektriskie logu pacēlāji vadītāja pusē pilnībā neatveras un neaizveras automātiski.

A. Nepieciešami iespiešanas novēršanas funkcijas sākotnējie iestatījumi elektriskajiem logu pacēlājiem. Skatiet sada-
ļas “PIRMS BRAUKŠANAS” tēmu “Logi”.
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Vadītāja sēdekļa grīda

Paklājiņi

K14D motora modelim un K15C motora
modelim

72M10201

(1) UNLOCK (Atbloķēts)
(2) LOCK (Bloķēts)

K14C motora modelim

72M10201

Vadītāja puses paklājiņi tiek noturēti ar fik-
satoriem, lai neļautu tiem slīdēt uz priekšu
un traucēt pedāļu darbināšanai. 
Katru reizi, kad pēc izņemšanas ieliekat
paklājiņus atpakaļ, pareizi pozicionējiet un
nostipriniet paklājiņus, izlaižot fiksatora
pogu caur katrai paklājiņu atverei un
pagriežot to fiksētā pozīcijā, kā parādīts
attēlā, lai paklājiņi kārtīgi iederētos zem
jūsu kājām.
Kad maināt paklājiņus un uzstādāt citus,
piem., vissezonas paklājiņus, iesakām
izmantot oriģinālos SUZUKI paklājiņus,
kas pareizi der.

(1) (2)PIEMĒRS

PIEMĒRS
BRĪDINĀJUMS

To neievērojot, vadītāja puses paklā-
jiņš var traucēt darboties ar pedā-
ļiem, kā rezultātā var zaudēt kontroli
pār automobili un iekļūt negadījumā.
Brīdinājuma uzraksta apraksts

• Paklājiņa slīdēšana uz
priekšu var traucēt
pedāļu darbībai un izrai-
sīt negaidītu negadī-
jumu.

• Pārbaudiet, vai paklā-
jiņš nostiprināts ar stip-
rinājumiem.

• Nekādā gadījumā
nekraujiet paklājiņus
citu uz cita, jo tas var
traucēt to stiprināšanai
pie fiksatoriem un izrai-
sīt slīdēšanu uz priekšu.

• Plašāku informāciju ska-
tiet lietotāja rokasgrā-
matā.

• Nekādā gadījumā neizmantojiet
paklājiņu, kas neatbilst grīdas kon-
tūram.
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Grīdas tīrība

69RHS157

Drošības jostas un bērnu 
ierobežotājsistēmas

65D231

59RN02390

BRĪDINĀJUMS
Neatstājiet tukšas bundžas utt. pie
savām kājām. Šie priekšmeti var trau-
cēt pedāļu darbināšanu un izraisīt
negadījumus.

BRĪDINĀJUMS
• Vienmēr piesprādzējiet drošības

jostas.
• Drošības spilveni papildina drošī-

bas jostu sniegto drošību. Vadītāja
un visu pasažieru drošības jostām
jābūt vienmēr pareizi piesprādzē-
tām neatkarīgi no tā, vai automobilī
uzstādīti drošības spilveni; to neie-
vērojot, negadījuma laikā varat gūt
smagus vai nāvējošus ievainoju-
mus.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Nepārveidojiet, nenoņemiet vai

neizjauciet drošības jostas. Tā
darot var neļaut jostām darboties
pareizi, negadījumā var gūt smagus
vai nāvējošus ievainojumus.

Virs gurniem



2-3

DROŠAM BRAUCIENAM

63TB3-01E
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59RN02380

Pār gurniem

Pēc iespējas zemāk pāri 
gurniem.

BRĪDINĀJUMS
• Nekad neļaujiet nevienam braukt

bagāžas nodalījumā. Ja notiek nega-
dījums, ir daudz lielāks risks gūt
ievainojumus nekā cilvēkiem, kuri
sēž sēdekļos un ir piesprādzēti ar
drošības jostām.

• Drošības jostām vienmēr jābūt nore-
gulētām šādi.
– jostas klēpja daļai jābūt pēc iespē-

jas zemāk pār gurniem, nevis
vēderu.

– josta plecu daļai jābūt pāri plecam,
nekādā gadījumā ne zem rokas.

– jostas plecu daļai jābūt tālāk no
sejas un kakla, bet tā, lai nekristu
nost no pleca.

• Drošības jostas nedrīkst piesprādzēt,
ja tā savērpušās, tās jānoregulē cieši
bet vienlaikus arī komfortabli, tikai tā
drošības jostas var nodrošināt dro-
šību. Vaļīga drošības josta nodro-
šina mazāku aizsardzību nekā cieši
pieguloša.

• Pārbaudiet, vai drošības jostas fiksā-
cijas plāksnīte (mēlīte) ir pareizi
ievietota sprādzē un fiksēta, īpaši aiz-
mugures sēdvietām. Aizmugures
sēdvietās nav iespējams ievietot
nepareizo mēlīti nepiemērotā sprā-
dzē.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Arī grūtniecēm jālieto drošības jos-

tas, specifiskus ieteikumus pat
automobiļa vadīšana var iegūt no
uzraugošā ārsta. Atcerieties, ka
jostas klēpja daļai jābūt pēc iespē-
jas zemāk pār gurniem, nevis
vēderu kā parādīts ilustrācijā.

• Nefiksējiet drošības jostu pār jeb-
kādiem cietiem vai plīstošiem
priekšmetiem jūsu kabatās vai drē-
bēs. Negadījumā tādi priekšmeti kā
brilles, pildspalvas utt. zem drošī-
bas jostas var radīt ievainojumus.

59RN02440

• Neturiet bērnu pasažiera klēpī. Pat ja
pasažieris tur bērnu cieši, bērns
nebūs pietiekami atbalstīts negadī-
juma situācijā, kas var izraisīt bēr-
nam smagas traumas.

(Turpinājums)
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Regulēšana pirms braukšanas

80J014

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Nekad neizmantojiet vienu drošības

jostu vairākiem cilvēkiem, piem., bēr-
nam, kur sēž pasažierim klēpī. Šādā
veidā drošības josta negadījumā var
radīt smagus ievainojumus.

• Periodiski pārbaudiet drošības jostu
nodilumu vai bojājumus. Ja audums
izdilst, kļūst netīrs vai bojāts, drošī-
bas josta ir jānomaina. Spēcīgā
sadursmē izmantotais drošības jostu
komplekts jānomaina pilnībā, pat tad,
ja bojājums nav acīmredzams.

• Par 12 gadiem jaunāki bērni jāpie-
sprādzē aizmugures sēdeklī.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Mazuļus un mazus bērnus nekad

nedrīkst pārvadāt pareizi nepie-
sprādzētus. Bērnu sēdeklīšus
mazuļiem un maziem bērniem var
iegādāties attiecīgu preču veikalos.
Pārbaudiet vai iegādātais bērnu
sēdeklīti atbilst spēkā esošajiem
drošības standartiem. Izlasiet un
ievērojiet visus izgatavotāja norādī-
jumus.

• Ja drošības josta saskaras ar bērna
seju vai kaklu, izmantojiet atbilstošu
bērnu sēdeklīti. Jūsu automobilī
uzstādītās drošības jostas galveno-
kārt paredzētas pieauguša cilvēka
augumam.

• Izvairieties no drošības jostas piesār-
ņošanu ar lakām, eļļām. Ķimikālijām
un it sevišķi - ar akumulatora skābi.
Tīrīšanu var droši veikt, izmantojot
maigas ziepes un ūdeni.

• Neievietojiet neko drošības jostu
sprādzēs, piem., monētas vai
saspraudes, un uzmanieties, lai sprā-
dzēs neiekļūtu šķidrums. Ja svešķer-
meņi iekļūst drošības jostu sprādzēs,
tās var nedarboties pareizi.

• Visām atzveltnēm kustības laikā
jābūt paceltām, citādi drošība jostu
efektivitāte samazināsies. Drošības
jostas darbojas visefektīvāk, ja atz-
veltnes atrodas vertikāli.

BRĪDINĀJUMS
• Kad braucat, neregulējiet stūri

(tikai regulējamam tipam ar noteik-
tām specifikācijām), sēdekli, cen-
trālo atpakaļskata spoguli vai sānu
atpakaļskata spoguļus. Citādi
pastāv risks kļūdaini darbināt stūri
vai nepārzināt, kas atrodas jūsu
priekšā, kas var izraisīt negadī-
jumu.

• Neatgāziet atzveltni atpakaļ tālāk,
kā nepieciešams. Citādi pagalvis
un drošības josta nevar darboties,
kā paredzēts.
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Pareiza drošības jostu izmantošana

69RHS158a

• Noregulējiet sēdekli pareizā pozīcijā. Pil-
nībā atbalstiet ķermeni sēdeklī.

• Pārliecinieties, ka drošības josta nav
savērpusies.

• Gādājiet, lai drošības jostas klēpja daļa
būtu novietota pēc iespējas zemāk uz
gurniem.

• Augšējai siksnai jābalstās pret zonu
starp plecu un kakla pamatni.

• Pārliecinieties, ka siksna nav savērpu-
sies, un novērsiet vaļīgumu.

Priekšējie sēdekļi

Sēdekļu regulēšana

BRĪDINĀJUMS
• Ja drošības josta netiek uzlikta

pareizi, ķermenis var netikt pareizi
ierobežots pēkšņas bremzēšanas
un sadursmes situācijā. Tā var gūt
smagas traumas. 
Kārtīgi piesprādzējiet drošības
jostu pirms brauciena.

• Ja visi pasažieri nav pareizi pie-
sprādzējuši savas drošības jostas,
viņu ķermeņi var netikt pareizi iero-
bežots pēkšņas bremzēšanas un
sadursmes situācijā. Tā var gūt
smagas traumas.
Pirms braukt, palūdziet visiem
pasažieriem priekšējā pasažiera
sēdeklī un aizmugures sēdvietās
kārtīgi piesprādzēt viņu drošības
josta.

BRĪDINĀJUMS
• Neregulējiet vadītāja sēdekļa atz-

veltni braukšanas laikā. Atzveltne
var negaidīti izkustēties, kā rezul-
tātā varat zaudēt kontroli. Pirms
dodaties ceļā pārbaudiet, vai atz-
veltne labi nostiprināta.

• Lai nepieļautu drošības jostu
iesprūšanu, kas samazina šīs dro-
šības ierīces efektivitāti, pārbaudiet
sēdekļu regulējumu.

• Visām atzveltnēm kustības laikā
jābūt paceltām, citādi drošība jostu
efektivitāte samazināsies. Drošī-
bas jostas darbojas visefektīvāk, ja
atzveltnes atrodas vertikāli.

(Turpinājums)
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65T02010

Sēdekļa pozīcijas regulēšanas svira (1)
Lai bīdītu sēdekli, velciet sviru uz augšu.

65T02020

Atzveltnes leņķa regulēšanas svira (2)
Lai pārvietotu atzveltni, velciet sviru uz
augšu.

65T02030

Sēdekļa augstuma regulēšanas svira (3) 
(ja aprīkots)
Lai paceltu sēdekli, velciet sviru uz augšu.
Spiediet sviru uz leju, lai nolaistu sēdekli.

Pēc regulēšanas pakustiniet sēdekli un
atzveltni, lai pārliecinātos, ka tie labi fiksēti.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja novietojat spilvenu vai ko

līdzīgu starp sēdekļa atzveltni un
savu muguru, iespējams, ka neva-
rēsit braukt ar automobili pareizā
pozā. Kā arī drošības josta un
pagalvis var nekalpot optimāli. Tas
var izraisīt traumas nelaimes gadī-
jumā.
Nelieciet spilveni vai līdzīgu priekš-
metu starp atzveltni un savu
muguru.

• Neko nenovietojiet zem priekšējiem
sēdekļiem. Ja kāds objekts atrodas
zem priekšējā sēdekļa, var notikt
šādi.
– Sēdeklis var nefiksēties.
– Litija jonu akumulators vai DCDC

pārveidotājs, kas ar SHVS (Smart
Hybrid Vehicle by Suzuki) aprīko-
tajiem modeļiem vai pilnajiem
hibrīdiem atrodas zem priekšējā
sēdekļa, tiks bojāts.

• Neatstājiet uz grīdas šķiltavas vai
aerosolus. Ja šķiltavas atrodas uz
grīdas, tas var pēkšņi aizdegties, ja
tiek ielikta bagāža vai tiek regulēti
sēdekļi, tā izraisot ugunsgrēku.

(1)

(2)

(3)
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Pagalvji

80J001

Pagalvji paredzēti samazināt traumas
braucēju kaklam negadījuma laikā. Regu-
lējiet pagalvjus tā, lai to centrs atrastos
vienā līmenī ar jūsu ausīm. Ļoti gara
auguma cilvēkiem noregulējiet pagalvju
maksimālā augstumā.

PIEZĪME:
Lai noņemtu pagalvi, var būt nepieciešams
nolaist atzveltni.

61MM0A032a

Lai paceltu pagalvi, velciet to uz augšu līdz
atskan klikšķi. Lai nolaistu pagalvi, turiet
nospiestu fiksācijas pogu un spiediet
pagalvi uz leju (1) Ja pagalvis jānoņem
(tīrīšanai, maiņai utt.), piespiediet fiksatora
pogu (1) un izvelciet pagalvi pilnībā laukā.

BRĪDINĀJUMS
• Ja braucat ar automobili ar

noņemtu pagalvi, nav iespējams
novērst pasažiera sagāšanos uz
aizmuguri sadursmes no aizmugu-
res situācijā, un nevar samazināt
triecienu pasažiera galvai pēkšņas
bremzēšanas ai sadursmes situ-
ācijā. Tā var gūt smagas traumas. 
Nekad nebrauciet ar automobili, ja
pagalvji noņemti.

• Ja pagalvis ir uzstādīts ar aizmu-
guri uz priekšu vai nav uzstādīts
vispār, galvas balsts var nedot opti-
mālo sniegumu ārkārtas situācijā,
kā rezultātā var rasties smagas
traumas.
Ja pagalvis ir uzstādīts ar aizmu-
guri uz priekšu, nav iespējams
regulēt tā augstumu un uzstādīt to
droši.
Pārliecinieties, ka pagalvis ir uzstā-
dīts kārtīgi un pareizajā virzienā.

• Ja pagalvja regulēšana novērš
uzmanību, tas var izraisīt negadī-
jumu.
Nemēģiniet regulēt rādījumu kustī-
bas laikā.

(1)

PIEMĒRS



2-8

DROŠAM BRAUCIENAM

63TB3-01E

Priekšējo sēdekļu sildītāji

65T02040

(1) Kreisās puses sēdekļa sildītāja slē-
dzis

(2) Labās puses sēdekļa sildītāja slēdzis
(3) “LO” puse
(4) “HI” puse

Kad aizdedzes slēdzis ir pozīcijā ON vai
aizdedzes režīms ir ON, spiediet vienu vai
abus sēdekļa sildītāju slēdžus, lai sildītu
attiecīgo sēdekli(-us). 
• Kad sēdekļa sildītāja slēdzis tiek

nospiests, darbojas sildītājs attiecīgajā
sēdeklī.

• Lai izvēlētos apakšējo apsildes diapa-
zonu, spiediet slēdža “LO” pusi (3). Kad
sildītājs ir ieslēgts, iedegsies zemās
puses indikators.

• Lai izvēlētos augšējo apsildes diapa-
zonu, spiediet slēdža “HI” pusi (4). Kad
sildītājs ir ieslēgts, iedegsies augšējās
puses indikators.

• Lai apsildi izslēgtu, atgrieziet slēdzi
līdzenā pozīcijā. Pārliecinieties, ka indi-
kators nodziest.

59RN02260

(3)

(1)
(2)

(4)

PIEMĒRS

UZMANĪBU
Nepareiza sēdekļu sildītāju izmanto-
šana var būt bīstama. Ja sildītājs dar-
bojas ilgu laiku, braucēji plānās
biksēs, plānos svārkos vai šortos var
gūt nelielus apdegumus arī tad, ja sil-
dītāju temperatūra ir zema.
Izvairieties no sēdekļu sildīšanas, ja
tajos sēž šādi cilvēki:
• Cilvēki ar samazinātu kāju jutī-

gumu, tostarp veci cilvēki un cil-
vēki ar noteiktām invaliditātēm

• Mazi bērni un cilvēki ar jutīgu ādu
• Aizmiguši cilvēki vai personas

alkohola vai narkotiku reibumā, kas
liek viņiem justies miegainiem

PIEZĪME
Lai nepieļautu sildelementu bojāju-
mus:
• Nepakļaujiet sēdekļus spēcīgiem

triecieniem, piem., neļaujiet bēr-
niem pa tiem lēkāt.

• Nenosedziet sēdekļus ar siltumizo-
lējošiem materiāliem, piem., segām
vai spilveniem.
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PIEZĪME:
Sildītājs neizslēdzas automātiski, kad aiz-
dedzes slēdzis ir pozīcijā ON vai aizde-
dzes režīms ir ON. Ja to neizslēdzat, tas
turpinās darboties.

Stūres sagāzuma/
teleskopiskās regulēšanas 
bloķētāja svira

65T02050

(1) LOCK (Bloķēts)
(2) UNLOCK (Atbloķēts)

Bloķēšanas svira atrodas zem stūre kolon-
nas. Lai regulētu stūres augstumu un ies-
tatījuma atpakaļ un uz priekšu:
1) Spiediet bloķēšanas sviru uz leju un

atbloķējiet stūri.
2) Noregulējiet stūri vajadzīgajā augstuma

un iestatījuma atpakaļ un uz priekšu
pozīcijā un bloķējiet to, pavelkot bloķē-
šanas sviru uz augšu.

3) Pēc regulēšanas spiediet stūri uz
augšu vai leju un atpakaļ un uz priekšu,
lai pārbaudītu, vai tā ir nobloķēta.

(1)

(2)
PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Nekad nemēģiniet regulēt stūri kustī-
bas laikā, tā var zaudēt kontroli pār
automobili.
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Spoguļi

Centrālais atpakaļskata spogulis

81M30360

83S02352

(1) Braukšana naktī
(2) Braukšana dienā
(3) Slēdža mēlīte

Centrālo atpakaļskata spoguli var regulēt
ar roku tādā pozīcijā, lai tajā redzētu auto-

mobiļa aizmuguri. Lai regulētu spoguli, ies-
tatiet slēdža mēlīti (3) dienas pozīcijā, tad
ar roku pārvietojiet spoguli uz augšu, uz
leju vai uz sāniem, līdz iegūstat vislabāko
skatu atpakaļ.
Kad braucat naktī, varat pārvietot slēdža
mēlīti (3) nakts pozīcijā un samazināt
apžilbšanas iespēju no aizmugurē brau-
cošo transportlīdzekļu priekšējiem luktu-
riem.

Sānu atpakaļskata spoguļi

Noregulējiet sānu atpakaļskata spoguli tā,
lai spogulī būtu redzams jūsu automobiļa
sāns.

65T02060

Elektrisko spoguļu vadības slēdzis atrodas
vadītāja durvju panelī. Spoguļus var regu-
lēt, kad aizdedzes atslēgas slēdzis ir pozī-
cijā ACC vai ON vai aizdedzes režīms ir
ACC vai ON. Lai regulētu spoguļus:

(2)

(3)

(1)

BRĪDINĀJUMS
• Ja regulējat centrālo atpakaļskata

spoguli braukšanas laikā, varat
zaudēt kontroli pār automobili,
izraisot negadījumu.
Pirms braukšanas noregulējiet cen-
trālo atpakaļskata spoguli.

• Vienmēr regulējiet spoguli ar selek-
toru iestatītu dienas pozīcijā.

• Izmantojiet nakts pozīciju tikai tad,
ja nepieciešams samazināt aizmu-
gurē braucošo transportlīdzekļu
starmešu žilbinošo gaismu. Ņemiet
vērā, ka šajā pozīcijā varat nepama-
nīt dažus objektus, ko spētu pama-
nīt, ja spogulis noregulēts dienas
pozīcijā.

BRĪDINĀJUMS
Uzmanīgi izvērtējiet sānu izliektajā
spogulī redzamā transportlīdzekļa vai
cita objekta izmēru vai attālumu.
Ņemiet vērā, ka objekti izskatās
mazāki un šķietami atrodas tālāk,
nekā skatoties plakanā spogulī.

L R

(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

PIEMĒRS
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1) Lai izvēlētos atpakaļskata spoguli, ko
vēlaties regulēt, pārslēdziet selektoru
pa kreisi vai pa labi.

2) Nospiediet slēdža ārējo daļu tajā vir-
zienā, kādā vēlaties pārvietot spoguli.

3) Atgrieziet selektoru centrālā pozīcijā, lai
izvairītos no nejaušas regulēšanas.

PIEZĪME:
Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar sānu
atpakaļskata spoguļu apsildes funkciju,
skatiet šīs sadaļas nodaļu “Aizmugures
loga sildītāja / sānu atpakaļskata spoguļu
apsildes slēdzis (ja aprīkots)”

Sānu atpakaļskata spoguļu pieliek-
šanas slēdzis

65T02070

65T02080

Spoguļos var pielocīt, kad parkojaties
šaurā vietā. Kad aizdedzes slēdzis ir pozī-
cijā ACC vai ON vai aizdedzes režīms ir
ACC vai ON, nospiediet pieliekšanas slē-
dzi (1), lai pieliektu vai atliektu spoguļus.
Pirms uzsākt braukšanu, pārliecinieties, ka
spoguļi ir pilnībā pieliekti.

BRĪDINĀJUMS
Ja regulējat sānu atpakaļskata spo-
guļus braukšanas laikā, varat zaudēt
kontroli pār automobili, izraisot nega-
dījumu.
Pirms braukšanas noregulējiet sānu
atpakaļskata spoguļus.

Atliekt

Pie-

PIEMĒRS

(1)
Slēdža pozīcija

Atliekt

Pie-

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Ja braucat ar automobili, kamēr sānu
atpakaļskata spoguļi ir pieliekti, tas
var izraisīt negadījumu.
Nebrauciet ar pielocītie ārējiem atpa-
kaļskata spoguļiem.

UZMANĪBU
Spoguļu kustināšanas gaitā var tikt
iespiestas rokas. Nepieļaujiet, lai
spoguļu pieliekšanas vai atliekšanas
laikā to tuvumā atrastos rokas.
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Aizmugures sēdekļi

Sēdekļu regulēšana

Regulējamas atzveltnes

65T02090

Lai noregulētu aizmugures sēdekļa atzvelt-
nes leņķi:
1) Pavelciet sviru (1), kas atrodas sēdekļa

augšdaļā uz augšu.
2) Novietojiet atzveltni vienā no fiksētajām

pozīcijām.
3) Atlaidiet sviru un kustiniet atzveltni, lai

bloķētu to vajadzīgajā pozīcijā.
Pēc noregulēšanas mēģiniet kustināt atz-
veltni, lai pārliecinātos, vai tā ir droši nofik-
sēta.

Pagalvji
Pagalvji paredzēti samazināt traumas
braucēju kaklam negadījuma laikā.

BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu drošības jostu pār-

lieku vaļīgumu, kas samazina šīs
drošības ierīces efektivitāti, pārlie-
cinieties par to regulējumu, pirms
tās piesprādzēt.

• Ja zem sēdekļa iesprūst kāds
priekšmets, sēdekli nevarēs nofik-
sēt, kā rezultātā rodas negadījums
vai kļūme. Neko nenovietojiet zem
sēdekļa.

BRĪDINĀJUMS
Visām atzveltnēm kustības laikā jābūt
paceltām, citādi drošība jostu efektivitāte
samazināsies. Drošības jostas darbojas
visefektīvāk, ja atzveltnes atrodas vertikāli.

(1)

Sarkans

Atslēgt

Aizslēgt PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
• Ja braucat ar automobili ar

noņemtu pagalvi, nav iespējams
novērst pasažiera sagāšanos uz
aizmuguri sadursmes no aizmugu-
res situācijā, un nevar samazināt
triecienu pasažiera galvai pēkšņas
bremzēšanas ai sadursmes situ-
ācijā. Tā var gūt smagas traumas.
Nekad nebrauciet ar automobili, ja
pagalvji noņemti.

• Ja pagalvis ir uzstādīts ar aizmu-
guri uz priekšu vai nav uzstādīts
vispār, galvas balsts var nedot opti-
mālo sniegumu ārkārtas situācijā,
kā rezultātā var rasties smagas
traumas. 
Ja pagalvis ir uzstādīts ar aizmu-
guri uz priekšu, nav iespējams
regulēt tā augstumu un uzstādīt to
droši. 
Pārliecinieties, ka pagalvis ir uzstā-
dīts kārtīgi un pareizajā virzienā.

• Ja pagalvja regulēšana novērš
uzmanību, tas var izraisīt negadī-
jumu.
Nemēģiniet regulēt rādījumu kustī-
bas laikā.

(Turpinājums)
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PIEZĪME:
Lai noņemtu pagalvi, var būt nepieciešams
nolaist atzveltni uz priekšu.

61MM0A033a

Lai paceltu pagalvi, velciet to uz augšu līdz
atskan klikšķi. Lai nolaistu pagalvi, turiet
nospiestu fiksācijas pogu un spiediet
pagalvi uz leju (1) Ja pagalvis jānoņem
(tīrīšanai, maiņai utt.), piespiediet fiksatora
pogu (1) un izvelciet pagalvi pilnībā laukā.
Kad uzstādāt bērnu sēdeklīti, regulējiet
pagalvja augstumu, vai noņemiet, ja tas
traucē bērnu ierobežotājsistēmas uzstādī-
šanai. 

Elkoņu balsts
Skatiet tēmu “Elkoņu balsts” sadaļā “CITI
VADĪBAS ELEMENTI UN APRĪKOJUMS”.

Aizmugures sēdekļa nolocīšana
Jūsu automobiļa aizmugures sēdekļus var
salocīt uz priekšu, lai radītu vairāk vietas
bagāžai.
Lai salocītu aizmugures sēdekļus.
1) Pilnībā nolaidiet pagalvi.
2) Noglabājiet aizmugures centrālo klēpja-

plecu jostu. Skatiet tēmu “Klēpja-plecu
josta ar atvienojamu savienotāju” tālāk
šajā sadaļā.

61MM0A057

3) Pavelciet atlaišanas sviru katra sēdekļa
augšmalā un nolociet atzveltnes uz
priekšu.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja mēģināt uzstādīt bērnu ierobe-

žotājsistēmu un tā pieskaras pagal-
vim, bērns sadursmē var ciest
smagu traumu. 
Kad uzstādāt bērnu ierobežotājsis-
tēmu, noregulējiet pagalvja aug-
stumu pēc iespējas augstāk vai
izņemiet pagalvi, lai izvairītos, ka
bērnu ierobežotājsistēma tam pie-
skaras.

UZMANĪBU
Ja atstājat noņemto pagalvi automo-
bilī, tas var izlidot un trāpīt citiem
priekšmetiem vai pasažieriem, izrai-
sot traumas vai bojājumus. 
Neatstājiet noņemto pagalvi automo-
bilī.

(1)

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Lai paceltu sēdekli sākotnējā stāvoklī, rīko-
jieties šādi.

61MM0A058

Paceliet atzveltni, līdz tā nofiksējas.
Pēc pacelšanas mēģiniet pakustināt atz-
veltni turp un atpakaļ, lai pārliecinātos, ka
tā ir kārtīgi nofiksēta.

BRĪDINĀJUMS
Ja nepieciešams salonā pārvadāt
bagāžu, kad aizmugure sēdekļa atz-
veltne ir nolaista uz priekšu, nostipri-
niet bagāžu, citādi tā var izkustēties
un radīt traumas. Nenovietojiet
bagāžu augstāk par sēdekļu atzvelt-
nēm.

PIEZĪME
Pēc aizmugures sēdekļa atzveltnes
nolocīšanas uz priekšu, neļaujiet sve-
šķermeņiem iekļūt fiksatora atverē.
Tas var radīt bojājumus fiksatora
iekšpusē, neļaujot atzveltnei kārtīgi
nofiksēties.

UZMANĪBU
Kad atgriežat atzveltni normālā pozī-
cijā, uzmanieties, lai pirksti netiktu
iespiesti starp fiksatoru un sprūdu.

PIEZĪME
Kad paceļat aizmugures atzveltni
sākotnējā stāvoklī, pārliecinieties, vai
nekas neatrodas fiksatora tuvumā.
Jebkādi svešķermeņi var traucēt atz-
veltnes pareizai fiksācijai.

UZMANĪBU
• Nelieciet plaukstas aizmugures

sēdekļa atzveltnes fiksatora atverē,
citādi var iespiest pirkstus un gūt
traumas.

• Pēc aizmugures sēdekļa atzveltnes
fiksācijas pārliecinieties, ka tā ir
kārtīgi nofiksējusies. Ja tas tā nav,
blakus atlaišanas svirai parādīsies
sarkans.

LOCK

UNLOCK

Red

PIEMĒRS PIEZĪME
• Kad nolaižat aizmugures sēdekļa

atzveltni normālā pozīcijā, neļau-
jiet svešķermeņiem iekļūt fiksatora
atverē. Tas var traucēt atzveltnes
pareizai fiksācijai.

• Kad paceļat aizmugures atzveltni
sākotnējā stāvoklī, rīkojieties
uzmanīgi un nesabojājiet fiksatoru.
Nespiediet to at kādu materiālu vai
pārlieku stipri.

• Tā kā fiksators ir paredzēts tikai
aizmugures sēdekļa atzveltnes fik-
sācijai, neizmantojiet to nekādiem
citiem mērķiem. Nepareiza lieto-
šana var radīt bojājumus fiksatora
iekšpusē, neļaujot atzveltnei kārtīgi
nofiksēties.
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Bērna drošība
Drošībai uzmanīgi brauciet ar zemāku
ātrumu par parasto.

Bērna ievietošana aizmugures 
sēdeklī

51K0188

• Kad iespējams, nosēdiniet bērnu blakus
pieaugušajam, un gādājiet, lai bērnu
varētu vizuāli uzraudzīt.

• Ja bērns sēž priekšējā pasažiera
sēdeklī, bērna kustības var novērst vadī-
tāja uzmanību vai arī bērns var saniķo-
ties, kas var radīt traucējumus
braukšanai.

• Izvēlieties bērna vecumam un fiziskajam
lielumam piemērotu bērna ierobežotāj-
sistēmu.

BRĪDINĀJUMS
• Ja neizmantojat bērnu drošu fiksa-

toru, bērns var atvērt durvis un
izkrist, gūstot smagas traumas. Lai
no tā izvairītos, izmantojiet bērnud-
rošās aizslēgšanas iestatījumu.

• Kad ir nepieciešams apsēdināt
priekšējā pasažiera sēdeklī bērnu,
kuram nav nepieciešama bērnu
ierobežotājsistēma, ievērojiet seko-
jošo punktu.
– Bīdiet priekšējā pasažiera sēdekli

līdz galam uz aizmuguri. Ja priek-
šējā pasažiera sēdeklis ir priek-
šējā pozīcijā, pastāv smagu
traumu risks liela trieciena rezul-
tātā, ja nostrādā priekšējā pasa-
žiera sēdekļa drošības spilvens.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

59RN04650

– Ja bērns ir izbāzis roku pa logu
vai atbalstās pret durvīm, tas var
gūt smagu traumu no sānu drošī-
bas spilvena vai drošības aiz-
kara nostrādes. 
Neļaujiet bērnam bāzt pa logu
rokas vai balstīties pret durvīm.

• Neļaujiet bērna rokām vai kājām
utt. nonākt automobiļa kustīgo
daļu, piemēram, elkoņu balstu un
sēdekļu sliežu tuvumā. Citādi
pastāv traumas risks.
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Bērnam jābūt uzliktai drošības jos-
tai

69RHS159

69RHS160

BRĪDINĀJUMS
• Nebrauciet ar bērnu klēpī. Pat ja

turat bērnu cieši, nav iespējams
nodrošināt pietiekamu atbalstu, un
negadījuma situācijā utt. bērns var
gūt smagas traumas.

• Ja bērnam nav uzlikta drošības
josta, pēkšņas bremzēšanas un
sadursmes gadījumā bērns var gūt
smagas traumas. 
Bērnam vienmēr obligāti jābūt
uzliktai drošības jostai.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja divi vai vairāk cilvēki lieto vienu

drošības jostu, pēkšņas bremzēša-
nas vai sadursmes gadījumā drošī-
bas josta var nesniegt labāko
sniegumu, kas var izraisīt smagas
traumas. 
Neļaujiet vienu drošības jostu
izmantot vairāk kā vienam cilvē-
kam.

BRĪDINĀJUMS
• Šī automobiļa drošības jostas ir

projektētas pieauguša braucēja
augumam. Ja jostas plecu daļa
balstās uz bērna kakla vai zoda,
nevis uz pleca, vai klēpja daļa kār-
tīgi nepieguļ gurna kaulam, bērns ir
jānosēdina bērnu ierobežotājsis-
tēmā, kas ir novietota uz aizmugu-
rējā sēdekļa. Ja drošības josta
netiek izmantota pareizi, tas var
izraisīt bērna traumu.

• Bērniem, kas nevar noturēt savu
galvu vai sēdēt paši, izmantojiet
bērnu ierobežotājsistēmu, kas
droši piestiprināta aizmugures
sēdeklim.



2-17

DROŠAM BRAUCIENAM

63TB3-01E

Neļaujiet bērnam rotaļāties ar drošī-
bas jostu

69RHS161

Bērnu drošības sistēmas izmanto-
šana
Skatiet šīs sadaļas tēmu “Bērnu ierobežo-
tājsistēmas nostiprināšana ar drošības
jostu”.

Pieaugušajam jāatver vai jāaizver 
visas durvis vai logi un janoregulē 
sēdekļi
Durvis vai logus atvērt un sēdekļus regulēt
drīkst tikai pieaugušais, lai neiespiestu
bērna plaukstas, delmus, kājas, kaklu utt.

69RHS162

BRĪDINĀJUMS
Ja bērns rotaļājas ar drošības jostu,
piemēram, ja bērna ķermenis ir ieti-
nies drošības jostā, tas var izraisīt
smagu traumu, piemēram, nosmak-
šanu. Ārkārtas gadījumos atgrieziet
drošības jostu vaļā ar šķērēm.

BRĪDINĀJUMS
• Ja logi nav nofiksēti, bērns var dar-

bināt logus kļūdas dēļ vai logos var
tikt iespiesti citi pasažieri. 
Lai izvairītos no tā, ka bērns
nejauši darbina elektriskos logu
pacēlājus, izmantojiet loga bloķē-
šanas slēdzi.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja atstājat elektrisko logu pacēlāju

gatavā pozīcijā, tas var ļaut darbi-
nāt elektrisko logu pacēlāju nepare-
dzēti, kas var izraisīt negadījumu. 
Kad atstājat automobili, pārliecinie-
ties, ka nospiežat motora slēdzi, lai
pārslēgtu aizdedzes režīmu uz OFF,
turiet atslēgu pie sevis un atstājiet
automobili kopā ar bērnu.
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Neļaujiet bērnam bāzt savas rokas 
pa logu

69RHS163

Neatstājiet bērnu bez uzraudzības 
automobilī

69RHS164

Nelieciet bērnu bagāžas nodalījumā

69RHS165

BRĪDINĀJUMS
Gādājiet, lai bērns nebāztu savas
rokas, galvu utt. pa logiem. Citādi var
gūt smagas traumas izkrišanas vai
pēkšņas bremzēšanas rezultātā. Tur-
klāt var gūt smagas traumas arī tad,
ja bērns nonāk saskarē ar priekšme-
tiem, kas atrodas ārpus automobiļa.

BRĪDINĀJUMS
Kad izkāpjat no automobiļa, neļaujiet
bērnam palikt automobilī bez jums.
• Neparedzētas vai nepareizas bērna

darbības var izraisīt aizdegšanos
vai negadījumu no automobiļa
iedarbināšanas.

• Tā kā tiešā saules gaismā tempera-
tūra automobiļa salonā var kļūt ļoti
augsta, bērns var ciest no saules
dūriena vai dehidrācijas, no kā var
rasties smagas veselības problē-
mas vai pat letālas sekas. Pat ja
ieslēdzat gaisa kondicionieri, neat-
stājiet bērnu vienu automobilī.

BRĪDINĀJUMS
Bagāžas zonas nav aprīkotas, lai tur
atrastos cilvēki. Neļaujiet bērniem
braukt šajās zonās. Citādi pastāv
negadījumu riski straujas bremzēša-
nas utt. dēļ. Neļaujiet bērnam rotaļā-
ties bagāžas zonā, pat kamēr
automobilis ir apstādināts uz ceļa.
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Drošības josta

Bērnam jābūt uzliktai drošības jos-
tai
Skatiet šīs sadaļas tēmu “Bērna drošība”.

Informācija grūtniecēm un slimiem 
cilvēkiem
r

69RHS166

Klēpja-plecu josta

Avārijas fiksācijas ietinējs (ELR)
Drošības jostu avārijas ietinējas (ELR)
paredzēt drošības jostu bloķēšanai tikai
strauji apstājoties vai negadījuma laikā.
Tas var bloķēties arī tad, ja strauji pavelkat
jostu. Ja tā notiek, atlaidiet jostu un tā
atbloķēsies, tad lēni izvelciet jostu.

Drošības atgādinājums 

59RN02310

BRĪDINĀJUMS
• Grūtniecēm vai slimniekiem / cilvē-

kiem ar invaliditāti arī jāuzliek viņu
drošības jostas. Tomēr sadursmes
gadījumā pastāv draudi, ka spie-
diens būs fokusēts noteiktās ķer-
meņa vietās. Ieteicams
konsultēties ar ārstu.

• Gādājiet, lai grūtniecēm jostas
klēpja daļa atrastos pēc iespējas
zemāk pāri gurniem, nepieskaro-
ties vēderam. Gādājiet, lai plecu
josta atrastos pusceļā starp plecu
un kakla pamatni, šķērsojot krūtis
un nepieskaroties vēderam.

Sēdiet taisni un 
ar muguru pret atzveltni

Zemu pāri gurniem
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59RN02320

Lai samazinātu risku paslīdēt zem jostas
sadursmes gadījumā, pozicionējiet plecu
jostu pār pleciem un gurnu jostu pēc iespē-
jas zemāk pār gurniem, un noregulējiet
jostu labi piegulstoši ķermenim, pavelkot
jostu uz augšu cauri mēlītes cilpai. Diago-
nālās plecu jostas garums regulējas pats,
ļaujot brīvi kustēties.

83SH02080

Kad piesprādzējat vadītāja drošības jostu,
paceliet glabāšanas pozīcijā elkoņu balstu.
Turot mēlītes plāksni (1) un drošības jostu,
lēnām izvelciet laukā drošības jostu, lai
iztaisnotu savērpumus.

PIEZĪME:
Ja drošības josta ir nobloķējusies un to
nevar izvilkt, vienreiz atlaidiet to un pēc
tam izvelciet atkal. Ja vēl arvien neizdodas
drošības jostu izvilkt, atlaidiet to un izvel-
ciet atkal lenām.

59RN02330

Lai piesprādzētu drošība jostu, sēdiet
sēdeklī taisni ar muguru pret atzveltni, vel-
ciet jostas mēlīti šķērsām pāri ķermenim
un iespiediet to sprādzē, līdz atskan klik-
šķis. Pēc fiksācijas plāksnītes iespiešanas
sprādzē, pavelciet drošības jostu, lai pār-
liecinātos, ka tā ir kārtīgi nofiksējusies.

83SH02080

Zemu pāri gurniem

(1)
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PIEZĪME:
Uz aizmugures centrālās jostas sprādzes ir
atzīmēts “CENTER”. Sprādzes ir izstrādā-
tas tā, lai mēlīti nevarētu ielikt nepareizajā
sprādzē.

59RN02340

Lai atsprādzētu drošības jostu, piespiediet
sarkano slēdzi ar uzrakstu “PRESS” un
ļaujiet jostai lēnām ietīties.

Klēpja-plecu josta ar atvienojamu 
savienotāju

65T02100

Aizmugures vidējā klēpja-plecu josta ir
aprīkota ar mēlīti un atvienojamu savieno-
tāju. Uz sprādzes ir marķējums “CENTER”,
lai to varētu atšķirt no aizmugures kreisās
puses drošības jostas sprādzes. Aizmugu-
res vidējā drošības jostas sprādze un
savienotājs ir veidoti tā, lai nebūtu iespē-
jams ievietot mēlīti nepareizi.
Kad aizmugures atzveltne ir vertikālā pozī-
cijā, atstājiet atdalāmo savienotāju savie-
notu. Atvienojiet atdalāmo savienotāju tikai
tad, kad aizmugures atzveltne ir nolaista.
Lai pievienotu un atvienotu savienotāju,
skatiet tematu “Atdalāmā savienotāja
atvienošana un pievienošana” tālāk šajā
sadaļā.

Piesprādzēšana

61MM0A060a

Pirms piesprādzēt aizmugures vidējo
klēpja-plecu jostu, pārbaudiet, vai atdalā-
mais savienotājs (1) ir kārtīgi nofiksējies un
jostas auduma daļa nav savērpusies.
Lai piesprādzētu drošība jostu, sēdiet
sēdeklī taisni un kārtīgi atzvēlies atzveltnē,
velciet jostas mēlīti (2) šķērsām pāri ķer-
menim un iespiediet to sprādzē (3), līdz
atskan klikšķis.

(1)
(3)

(2)
CENTER
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Atsprādzēšana

61MM0A094a

Lai atsprādzētu drošības jostu, piespiediet
sarkano slēdzi uz sprādzes (3) un ļaujiet
jostai un/vai mēlītei lēnām ietīties.

61MM0A061

61MM0A062

Atdalāmā savienojuma piesprādzē-
šana un atsprādzēšana

Atsprādzēšana

61MM0A063

Lai atsprādzētu savienotāju:
1) Ievietojiet mēlīti savienotāja atverē (1)

un ļaujiet jostai ietīties.
2) Kad josta pilnībā ietinusies, noglabājiet

to turētājā. Vairāk skatiet tēmā “Aizmu-
gures vidējās klēpja-plecu jostas nogla-
bāšana” tālāk šajā sadaļā.

(3)

BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu risku gūt smagas vai
nāvējošas traumas sadursmes gadī-
jumā, vienmēr piesprādzējiet abas
drošības jostas sprādzes.

PIEZĪME
Kad aizmugures sēdekļa atzveltne
tiek noliekta uz priekšu, atvienojiet
aizmugures vidējās klēpja-plecu jos-
tas savienotāju. Citādi drošības jos-
tas auduma daļa var tikt bojāta.

(1)
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Piesprādzēšana
Lai piesprādzētu savienotāju:
1) Velciet jostu ārā no turētāja.

61MM0A064

2) Ievietojiet savienotāja mēlīti (2) savie-
notājā (3), līdz atskan klikšķis.

Aizmugures centrālās klēpja-plecu 
jostas noglabāšana

Kad josta pilnībā ietinusies, noglabājiet to.

61MM0A065

Lai noglabātu jostu, ievietojiet mēlīti
spraugā (1). Pēc tam ievietojiet savieno-
tāja mēlīti (2) jumta turētāja spraugā (3).

Drošības jostas garuma regulēšana
Drošības jostai nav nepieciešama garuma
regulēšana. Drošības josta izvelkas un
ievelkas atbilstoši ķermeņa kustībai. Ja
drošības josta saņem spēcīgu triecienu,
josta automātiski nobloķējas, lai noturētu
ķermeni.

Plecu sprādzes augstuma regulē-
šana (Tikai priekšējam sēdeklim)

59RN02420

Regulējiet plecu sprādzes augstumu tā, lai
plesu josta atrastos ārējā pleca vidū. Lai
kustinātu uz augšu, virziet sprādzi (1) uz
augšu. Lai kustinātu uz leju, virziet sprādzi
uz leju, vienlaikus velkot fiksācijas pogu (2)
uz āru. Pēc regulēšanas pārliecinieties, vai
sprādze ir kārtīgi nofiksēta.

BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka atdalāmais savie-
notājs ir labi piesprādzēts un josta
nav savērpusies.

(2)

(3)

(3)

(2)

 

(1)

BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka plecu josta gulstas
pāri pleca ārmalas vidusdaļai. Jostai
vajadzētu atrasties prom no sejas un
kakla, bet tā, lai nekristu nost no
pleca. Jostas nepareiza noregulē-
šana var mazināt drošības jostas
efektivitāti sadursmes gadījumā.

(2)

(1)
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Pareiza drošības jostu izmantošana

BRĪDINĀJUMS
• Izmantojiet drošības jostu pareizi.

Citādi pēkšņas bremzēšana vai
sadursmes gadījumā ķermenis var
netikt noturēts, kas var izraisīt sma-
gas traumas. Ievērojiet sekojošos
punktus.

• Ja drošības josta ir savērpusies vai
vietām ir pārāk vaļīga, pastāv draudi,
ka atsevišķās ķermeņa daļās būs
koncentrēts pārāk augsts spiediens.

• Ja drošības josta balstās uz vēdera,
šī zona var saņemt lielu spiedienu
trieciena gadījumā.

• Ja drošības josta stingri nebalstās
pāri plecam, spēcīga trieciena gadī-
jumā jūs var izsviest uz priekšu.

• Ja drošības josta aizķeras aiz elkoņa
balsta, tā var nedot labāko sniegumu,
un negadījumā jūs varat gūt smagas
traumas.
Izlaidiet drošības jostu zem elkoņa
balsta.
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Atgādinātājs par drošības jostām

65T0211

(1) Vadītāja drošības josta atgādinājuma signāls / priekšējā pasažiera drošības josta
atgādinājuma signāls

(2) Aizmugures pasažieru drošības jostu atgādinājuma lampiņa (aizmugurē kreisajā
pusē)*1 (ja aprīkots)

(3) Aizmugures pasažieru drošības jostu atgādinājuma lampiņa (aizmugurē centrā)*2 (ja
aprīkots)

(4) Aizmugures pasažieru drošības jostu atgādinājuma lampiņa (aizmugurē labajā
pusē)*3 (ja aprīkots)
*1: Šis simbols norāda, ka drošības josta nav piesprādzēta.
*2: Šis simbols norāda, ka drošības josta ir piesprādzēta.
*3: Šis simbols (mirgo) norāda, ka drošības josta nav piesprādzēta.

(2) (3) (4)

(1)

Kad vadītājs un/vai priekšējais pasažieris
nepiesprādzē savu drošības jostu, mirgo
brīdinājuma lampiņa, un skan brīdinājuma
skaņas signāls, kas atgādina vadītājam
un/vai priekšējam pasažierim piesprādzēt
drošības jostas. Plašāku informāciju ska-
tiet sekojošā skaidrojumā.

PIEZĪME:
Kad šī lampiņa iedegas, informācijas
ekrānā parādās atgādinātājs par drošības
jostām.

BRĪDINĀJUMS
Vadītājam un viesiem pasažieriem
vienmēr jābūt piesprādzētiem ar dro-
šības jostām, tā ir obligāta prasība.
Nepiesprādzētiem braucējiem ir
daudz lielāks risks gūt ievainojumus,
ja notiek negadījums. Padariet par
ieradumu drošības jostas piesprā-
dzēšanu pirms motora iedarbināša-
nas.
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Vadītāja drošības jostas atgādinātājs
Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, un
vadītāja drošības josta nav piesprādzēta,
atgādinātājs darbosies šādi:
1) Izgaismojas vadītāja drošības jostas

atgādinājuma signāls. 
2) Kad automobiļa ātrums sasniedz

apmēram 15 km/h, vadītāja drošības
jostas atgādinātājs mirgos, un apmē-
ram 95 sekundes skanēs brīdinājuma
skaņas signāls.

3) Atgādinājuma signāls paliks izgaismots
līdz vadītāja drošības josta tiek piesprā-
dzēta.

Ja vadītājs piesprādzē savu drošības jostu
un pēc tam top atsprādzē, atkarībā no
automobiļa ātruma atgādinājuma sistēma
aktivēsies no soļa 1) vai 2). Kad automo-
biļa ātrums ir mazāks par 15 km/h, atgādi-
nājums sāksies ar soli 1). Kad automobiļa
ātrums ir lielāks par 15 km/h, atgādinājums
sāksies ar soli 2).
Atgādinājums tiks automātiski atcelts, kad
vadītāja drošības josta tiks piesprādzēta
vai aizdedzes slēdzis tiks pārslēgts pozī-
cijā LOCK, vai arī motora slēdzis tiks
nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu
uz LOCK (OFF).

Priekšējā pasažiera drošības jostas
atgādinājums 
Ja blakussēdētāja sēdeklī kāds sēž un tiek
atsprādzēta blakussēdētāja drošības
josta, kamēr aizdedzes slēdzis ir pagriezts

pozīcijā ON vai motora slēdzis tiek
nospiests, lai mainītu aizdedzes režīmu uz
ON, aktivizēsies priekšējā pasažiera drošī-
bas jostas atgādinājums. Priekšējā pasa-
žiera drošības jostas atgādinātājs darbojas
tādā pašā veidā kā vadītāja drošības jos-
tas atgādinātājs.

PIEZĪME:
• Ja noliekat kaut ko uz priekšējā pasa-

žiera sēdekļa, priekšmeta svaru konsta-
tēs sensors, un priekšējā pasažiera
drošības jostas atgādinājuma signāls
iedegsies, un atskanēs brīdinājuma ska-
ņas signāls.

• Ja bērns vai maza auguma pieaugušais
sēž priekšējā sēdeklī vai uz priekšējā
sēdekļa novietots spilvens, tā svaru sen-
sors var nereģistrēt un neaktivēt skaņas
signālu. 

Aizmugures pasažiera drošības jostas
atgādinātāji (ja aprīkots)
Ja aizdedzes slēdzis ir pagriezts pozīcijā
ON vai aizdedzes slēdzis tiek nospiests, lai
pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, visu
aizmugures pasažieru drošības jostu atgā-
dinātāju lampiņas iedegsies neatkarīgi no
pasažiera klātbūtnes vai prombūtnes. Kad
automobiļa ātrums sasniedz 15 km/h vai
vairāk, drošības jostu atgādinātājs izslēg-
sies aptuveni 65 sekundes vēlāk. 
Kā arī, kad atverat aizmugurējās durvis,
aizmugures pasažieru drošības jostu atgā-
dinājuma indikators arī iedegsies.

Sekojošās situācijās aizmugures pasa-
žiera drošības jostas atgādinājuma indika-
tors mirgo aptuveni 65 sekundes, un
vienlaikus aptuveni 35 sekundes skan ska-
ņas signāls. Pēc tam, kad ir pagājušas 30
sekundes no skaņas signāla apklušanas,
attiecīgais indikators pārslēgsies no mirgo-
šanas uz degšanu.
• Ja aizmugures sēdekļa drošības josta

tiek atsprādzēta, kad automobiļa ātrums
ir apmēram 15 km vai vairāk.

• Kad automobiļa ātrums sasniedz 15 km/
h vai vairāk pēc tam, kad aizmugures
sēdekļa drošības josta ir atsprādzēta,
bet netiek atvērtas aizmugures durvis.

Atgādinājums tiks automātiski atcelts, kad
aizmugures drošības josta tiks piesprā-
dzēta vai aizdedzes slēdzis tiks pārslēgts
pozīcijā LOCK, vai arī motora slēdzis tiks
nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu
uz LOCK (OFF).

PIEZĪME
Priekšējā pasažiera drošības jostas
atgādinājuma sensors atrodas
sēdekļa sēžamdaļā. Tādēļ, ja izlejat
kādu šķidrumu, piemēram, šķidro
aromatizētāju, gāzētos dzērienus vai
sulu uz priekšēja pasažiera sēdekļa
sēžamdaļas, nekavējoties to nosusi-
niet ar mīkstu drānu. Citādi priekšējā
pasažiera drošības jostas atgādinā-
tāja sensors var tikt bojāts.
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Apiešanās ar drošības jostu 
un tās kopšana

Apiešanās ar drošības jostu

65D209A

Periodiski pārbaudiet drošības jostu dar-
bību un iespējamos bojājumus. Pārbaudiet
auduma daļu, sprādzes, mēlītes, ietinējus,
stiprinājumus un vadotnes. Ja drošība
josta nedarbojas pareizi vai ir bojāta,
nomainiet to.

BRĪDINĀJUMS
• Pēc sadursmes pārbaudiet visu

drošības jostas mezglu Visas drošī-
bas jostas, kas bija piesprādzētas
sadursmes brīdī (izņemot nenozī-
mīgas sadursmes), jānomaina arī
tad, ja nekādi bojājumi nav
redzami. Visas drošības jostu mez-
gli, pat tie, kas nebija piesprādzēti
sadursmes brīdī, ir jānomaina, ja
drošības spilveni un drošības jostu
spriegotāji ir nostrādājuši. Drošī-
bas spilveni, jostu spriegotāji un
slodzes ierobežotāji nostrādā tikai
vienreiz. Ja tie nav nostrādājuši,
sazinieties ar pilnvarotu Suzuki
pārstāvi vai citu kvalificētu autoser-
visu.

• Ja drošības jostai tiek konstatēti
izdilumi, skrāpējumi vai iegrie-
zumi, nomainiet to ar jaunu.

• Ja sprādze nedarbojas pareizi, vei-
ciet apskati pie SUZUKI pārstāvja
vai citā kvalificētā autoservisā.

• Ja drošības jostai sadursmes laikā
ir bijis pielikts liels spēks, drošības
jostas darbība var būt traucēta,
kaut tā izskatās normāli. Aizstājiet
drošības jostu ar jaunu.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Tā kā drošības josta var nedarbo-

ties optimāli, kas var izraisīt sma-
gas traumas avārijas situācijā,
ievērojiet sekojošos punktus.
– Ja sprādzē iekļūst svešķermeņi

vai uz tās tiek izlieti dzērieni, dro-
šības josta var nedarboties
pareizi. Šajā gadījumā nogādājiet
automobili pārbaudei pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai cita
kvalificēta autoservisa.

– Tā kā drošības josta var būt
bojāta, uzmanieties, lai drošības
josta netiktu iespiesta durvīs.
Pirms aizvērt durvis, pārbaudiet,
vai drošības josta ir ievilkusies
bez nokārušās daļām.

– Nepārveidojiet un nenoņemiet
drošības jostu.
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Aizmugures ārējo drošības jostu 
vadotne

61M20010

Aizmugures ārējo drošības jostu vadotnes
(1) atrodas uz aizmugures sēdekļa sānu
virsmas, kā parādīts attēlā.

Kad aizmugures sēdekļa drošības josta
nav piesprādzēta, aizāķējiet jostas
auduma daļu aiz jostas vadotnes.
Kad aizmugures sēdekļa drošības josta ir
piesprādzēta, atāķējiet jostas auduma daļu
no jostas vadotnes.

Drošības jostu kopšana
Drošības jostu kopšana notiek tāpat kā citu
auduma materiālu kopšana.

Drošības jostu spriegotāja 
sistēma (tikai priekšējam 
sēdeklim)

63J269a

(1)

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet uz drošības jostām balinā-
tāju, šķīdinātājus vai krāsas. Šāda
rīcība var izraisīt pleķus, krāsu
zudumu un stiprības mazināšanos,
kā arī drošības josta var nedarboties
pareizi.

BRĪDINĀJUMS
Šajā sadaļā aprakstīta SUZUKI auto-
mobiļu drošības jostu nospriegotāju
sistēma. Lai samazinātu iespēju gūt
smagus vai nāvējošus ievainojumus,
uzmanīgi izelsiet un ievērojiet visus
šos norādījumus.

un/vai

Uzlīme
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Lai noskaidrotu, vai jūsu automobilis aprīkotos
ar drošības jostu spriegotāju sistēmu priekšē-
jiem sēdekļiem, skatiet uzlīmi priekšējās drošī-
bas jostas apakšējā daļā. Ja tajā redzami burti
“p” un/vai PRE, jūsu automobilis ir aprīkots ar
drošības jostu spriegotāju sistēmu. Drošības
jotas ar spriegotājiem var izmantot tāpat kā jos-
tas bez šīs sistēmas.
Vairāk par drošības jostu spriegotāju sis-
tēmu skatiet šajā sadaļā un sadaļā
“Papildu ierobežotājsistēma (drošības spil-
veni)”.
Drošības jostu spriegotāji darbojas kopā ar
PAPILDU IEROBEŽOTĀJSISTĒMU (dro-
šības spilveniem). Sadursmes sensori un
drošības spilvenu sistēmas elektroniskie
regulatori kontrolē arī drošības jostu sprie-
gotājus. Spriegotāji nostrādā tikai tad, kad
ir notikusi pietiekami spēcīga frontāla vai
sānu sadursme, lai nostrādātu drošības
spilveni. Brīdinājumus un vispārīgu infor-
māciju par spriegotāju sistēmas apkopi
skatiet sadaļā “Papildu ierobežotājsistēma
(drošības spilveni)” papildus šai sadaļai
“Drošības jostu spriegotāju sistēma” un
ievērojiet to brīdinājumus.

PIEZĪME:
Par drošības jostu spriegotāju sistēmas
nostrādi automobiļu apgāšanās situācijā
Krievijas un citu valstu, kuras ir ieviesušas
ERA-GLONASS, tirgum paredzētajiem
modeļiem skatiet tēmu “Krievijai un citām
valstīm, kuras ir ieviesušas ERA-GLO-
NASS” sadaļā “PAPILDINĀJUMS”.

Spriegotāji atrodas katrā priekšējā sēdekļa
drošības jostas ietinējā. Frontālas vai sānu
sadursmes gadījumā nospriegotājs pievelk
drošības jostu tā, lai tā stiprāk piegultu
braucēja ķermenim. Pēc spriegotāju
nostrādes drošības jostas būs bloķētas.
Pēc nostrādes var būt dzirdams troksnis
un redzami nelieli dūmi. Tas nav bīstami
cilvēkiem un neliecina par ugunsgrēku
automobilī.

Vadītāja un visu pasažieru drošības jostām
jābūt vienmēr pareizi piesprādzētām neat-
karīgi no tā, vai konkrētā sēdvieta ir aprī-
kota ar drošības jostu spriegotājiem; to
neievērojot, negadījuma laikā varat gūt
smagus vai nāvējošus ievainojumus. 

Sēdiet pilnībā atbalstījušies pret atzveltni,
neliecieties uz priekšu vai uz sāniem.
Noregulējiet drošības jostas klēpja daļu
pēc iespējas zemāk pār gurniem, nevis
vēderu. Plašāku informāciju par pareizu
sēdekļu un drošības jostu regulēšanu ska-
tiet sadaļā “Sēdekļu regulēšana” un norā-
dījumus un brīdinājumus par drošības
jostām šajā sadaļā “Drošības jostas un
ierobežotājsistēmas”.

Atceraties, ka nospriegotāji kopā ar drošī-
bas spilveniem aktivēsies nopietnā frontālā
vai sānu sadursmē. Tie nav paredzēti
nostrādei sadursmēs no aizmugures,
nelielās frontālās vai sānu sadursmēs vai,
automobilim apgāžoties. Spriegotāji
nostrādā tikai vienu reizi. Ja spriegotāji
nostrādā (proti, nostrādā drošības spil-
veni), pēc iespējas ātrāk nogādājiet auto-
mobili spriegotāju sistēmas apkopei pie
pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai kvalifi-
cēta autoservisa.

Ja drošības spilvena brīdinājuma lampiņa
mērinstrumentu panelī nemirgo vai tikai uz
brīdi iedegas pēc aizdedzes slēdža pagrie-
šanas pozīcijā ON vai motora slēdža
nospiešanas, lai pārslēgtos režīmā ON, un
paliek degam ilgāk par 10 sekundēm vai
iedegas kustības laikā, drošības spilvenu
un drošības jostu spriegotāju sistēma var
nedarboties pareizi. Abas sistēmas jāpār-
bauda pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai
citā kvalificētā autoservisā, tiklīdz iespē-
jams.

Spriegotāju sistēmas un tās perifēro sis-
tēmu pārbaudi iesakām uzticēt pilnvarotam
SUZUKI pārstāvim vai kvalificētam auto-
servisam, kurš ir īpaši apmācīts. Nepa-
reiza apkalpošana var izraisīt negaidītu
spriegotāju nostrādi vai padarīt spriegotā-
jus darboties nespējīgus. Katrs no šiem
apstākļiem var būt par iemeslu traumām.
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Lai nepieļautu spriegotāju bojājumus vai to
netīšu nostrādi, pārbaudiet, vai automobiļa
akumulators ir atvienots un aizdedzes slē-
dzis ir pozīcijā LOCK vai arī aizdedzes
režīms ir bijis pozīcijā LOCK (OFF) vismaz
90 sekundes, pirms ķeraties pie jebkādiem
elektrotehniskiem darbiem ar savu
SUZUKI.

Nepieskarieties nospriegotāju sistēmas
detaļām vai vadiem. Vadiem ir dzeltena
izolācija vai dzeltens marķējums, savieno-
tāji ir dzeltenā krāsā. Kad nododat savu
SUZUKI automobili lūžņos, vērsieties pēc
palīdzības pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja
vai cita kvalificēta autoservisa, virsbūves
remonta darbnīcā vai automobiļu lūžņu
pieņemšanas vietā.

Pareizai drošības jostu spriegotāja 
sistēmas darbībai
Nepārveidojiet daļas, kas var ietekmēt dro-
šības jostu spriegotāju sistēmas darbību.
Drošības josta var pēkšņi ietīties vai tā var
neiztīties pareizi, kad nepieciešams.

Utilizācija un nodošana metāl-
lūžņos
Drošības jostu spriegotāji, kas nav aktivi-
zēti, jāaktivizē atbilstoši noteiktajai proce-
dūrai, pirms tos utilizēt.

Drošības jostu spēka 
ierobežotāju sistēma (tikai 
priekšējam sēdeklim)

69RHS167

Spēcīga frontālā trieciena gadījumā drošī-
bas jostas spēka ierobežotājs darbojas, lai
mazinātu spēku uz pleca jostas, tādā veidā
samazinot triecienu, ko saņem priekšējie
pasažieri.

BRĪDINĀJUMS
Ja utilizācijas gaitā nerīkojaties ar
spriegotājiem pareizi, spriegotāju sis-
tēma nejauši nostrādāt, izraisot sma-
gas traumas.
Kad utilizējat spriegotāju vai nododat
metāllūžņos automobili, kas aprīkots
ar spriegotāju, sazinieties ar SUZUKI
pārstāvi vai citu kvalificētu autoser-
visu.
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82K179

Bērnu ierobežotājsistēmas

Bērnu ierobežotājsistēmu lietošana

60G332

Kopumā šādu tipu bērnu sēdeklīši irt pie-
ejami.

Mazuļu sēdeklītis 

80JC007

Bērnu ierobežotājsistēma

59RN02350

BRĪDINĀJUMS
Ja drošības josta saņem spēcīgu trie-
cienu, plecu skavas daļas (1) un mēlī-
tes plāksnes daļas (2) plastikāts var
mīkstināties lielās berzes dēļ, kā
rezultātā var pielikt pie drošības jos-
tas, apgrūtinot drošības jostas slīdē-
šanu. Šādā gadījumā drošības josta
var nedarboties optimāli, kā rezultātā
avārijas situācijā var tikt ciestas sma-
gas traumas. Drošības jostu maiņu
jāveic SUZUKI pārstāvim vai citā kva-
lificētā autoservisā.

(1)

(2)
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Paliktnis

59RN02290

SUZUKI iesaka mazuļus un mazus bērnus
sēdināt bērnu sēdeklīšos. Pieejami daudz
dažādi bērnu sēdeklīši, pārbaudiet, vai
sēdeklītis atbilst attiecīgiem standartiem.
Visi bērnu sēdeklīši paredzēti nostiprināša-
nai ar drošības jostām (ar klēpja-plecu jos-
tas klēpja daļu vai plecu daļu) vai īpašiem
stiprinājumiem automobiļa grīdā. SUZUKI
iesaka uzstādīt bērnu ierobežotājsistēmas
aizmugures sēdvietā. Saskaņā ar negadī-
jumu statistikas datiem, pareizi piesprā-
dzētus bērnus ir drošāk pārvadāt atpakaļ
vērstā bērnu ierobežotājsistēmā, salīdzinot
ar uz priekšu vērstu.

(Valstīm, kur ir spēkā ANO regula Nr.
16.)
Kad iegādājaties bērnu ierobežotājsistēmu
un uzstādāt to savā SUZUKI automobilī,
skatiet informāciju par bērnu ierobežotāj-
sistēmas piemērotību šīs sadaļas tematā
“Bērnu ierobežotājsistēmas valstīm, kur ir
spēkā ANO regula Nr. 16”.
PIEZĪME:
Ievērojiet obligāto informāciju par bērnu
sēdeklīšiem.

BRĪDINĀJUMS
• Kad nepieciešams uzstādīt bērnu

sēdeklīti priekšējā pasažiera
sēdeklī (neatkarīgi no tā, vai vērstu
uz priekšu vai atpakaļ), priekšējā
pasažiera drošības spilvenu jāde-
aktivizē, citādi priekšējā pasažiera
drošības spilvena atvēršanās gadī-
jumā bērns var gūt smagas vai
nāvējošas traumas.

• Ja atliecat atzveltni atpakaļ, bērna
ierobežotājsistēma var nebūt
pareizi nostiprināta, un bērna ķer-
menis var izslīdēt zem drošības
jostas. Tā var gūt smagas traumas.
Neatlieciet atzveltni atpakaļ, kad
sēdeklī ir uzstādīta bērnu ierobežo-
tājsistēma.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Negadījumā vai pēkšņas apstāša-

nās situācijā aizmugurējais elkoņu
balsts (ja aprīkots) var atkrist uz
priekšu. Ja aizmugures vidējā
sēdeklī uz aizmuguri vērstā bērnu
ierobežotājsistēmā atrodas bērns,
krītošs elkoņa balsts var traumēt
bērnu. Neuzstādiet uz aizmuguri
vērstu bērnu ierobežotājsistēmu
aizmugures sēdekļa centrālajā daļā

• Ja izmantojat negadījumā u.tml.
smagi bojātu bērnu ierobežotājsis-
tēmu, tā var nedarboties optimāli.
Tas var izraisīt bērnam traumas.
Ja bērna ierobežotājsistēma tika
smagi bojāta negadījumā utt., neiz-
mantojiet to atkārtoti, kaut tā izska-
tās normāli.

(Turpinājums)
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Atbilstošas bērnu drošības 
sistēmas izvēle
Lūdzu, izlasiet šo daļu par bērnu ierobežo-
tājsistēmām un izvēlieties bērna vecumam
un lielumam atbilstošu sēdekli.

Apstiprinājuma marķējums bērnu 
sēdeklīša noteikumiem regulai UN 
R44 / R129.
Ja bērnu sēdeklītis aprīkots ar šo marķēju-
mus, tas atbilst UN R44 / R129 noteiku-
miem par bērnu sēdeklīšiem.

78RB01010

(1) Noteikumu numurs
(2) Bērnu sēdeklīša kategorija atbilstība
(3) Bērna svara diapazons, kas ir atbil-

stošas apstiprinājuma marķējumam,
kā redzams marķējumā.

(4) Bērna svara diapazons un bērna
auguma diapazons, kas ir atbilstošas
apstiprinājuma marķējumam, kā
redzams marķējumā.

(5) Iekārtas specifikācija
(6) Bērnu sēdeklīti apstiprinājušās valsts

kods
(7) Bērnu sēdeklīša apstiprinājuma numurs 

Šis apstiprinājuma marķējums ir piemērs.

PIEZĪME:
• UN R44 / R129 nozīmē starptautiskos

noteikumus attiecībā uz bērnu sēdeklī-
šiem

“ECE” redzams marķējumā bērnu sēdeklī-
tim “ECE” nozīmē to pašu, ko “UN”.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja uzstādāt bērnu ierobežotājsis-

tēmu aizmugures sēdeklī, bērna
kājas vai ierobežotājsistēmas pie-
skaršanās priekšējā sēdekļa atz-
veltnei var izraisīt smagas traumas
bērnam negadījuma situācijā. Nore-
gulējiet priekšējo sēdekli tā, lai tas
nesaskaras ar bērnu vai bērnu iero-
bežotājsistēmu.

• Ja bērnu ierobežotājsistēmas nav
uzstādītas pareizi, negadījuma situ-
ācijā bērni vai citi braucēji var gūt
smagas traumas. Stingri piestipri-
niet bērnu ierobežotājsistēmu
atbilstoši gan šai rokasgrāmatai,
gan bērnu ierobežotājsistēmas
ražotāja sniegtajām instrukcijām.

• Ja bērns netiek kārtīgi nostiprināts
bērnu ierobežotājsistēmā, negadī-
juma situācijā tas var izraisīt sma-
gas traumas bērnam. Izmantojiet
bērnu ierobežotājsistēmu, pareizi
ievērojot bērnu ierobežotājsistē-
mas ražotāja norādījumus.

(1)

(5)
(6)

(2)

(7)

)4()3(
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Kā izprast automobiļa rokasgrāma-
tas informācijas tabulu par bērnu 
ierobežotājsistēmu uzstādīšanu 
dažādās sēdvietās.

Svara grupas
• Bērnu ierobežotājsistēmas kas atbilst

UN R44 standartam, ir klasificētas seko-
jošos piecos tipos.

• Raksturīgas bērnu ierobežotājsistēmas
ir aprakstītas turpmāk:

Zīdaiņu sēdeklis

64L30810

Mazuļu sēdeklītis, ko var vērst uz aizmu-
guri vai sāniem, mazuļiem, kas nevar
atbalstīt savas galvas vai nosēdēt paši; šis
tips atbilst grupai 0 un grupai 0+ saskaņā
ar ANO standartu R44.

Bērnu sēdeklītis

64L30820

Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis, ko
izmanto bērniem, kuriem parastās drošī-
bas jostas balstās uz kakla vai zoda, nevis
pleca, vai klēpja daļa vēl nevar droši balstī-
ties uz gurna kaula; šis tips atbilst grupai I
saskaņā ar UN standartu R44.

Svara grupa Bērna svars
Grupa 0 Līdz 10 kg

Grupa 0+ Līdz 13 kg

I grupa 9 - 18 kg

II grupa 15 - 25 kg

III grupa 22 - 36 kg
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Bērnu paliktnis

64L30830

Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis, ko
izmanto bērniem, kuriem parastās drošī-
bas jostas balstās uz kakla vai zoda, nevis
pleca, vai klēpja daļa vēl nevar droši balstī-
ties uz gurna kaula; šis tips atbilst grupai I
un grupai III saskaņā ar UN standartu R44.

Bērnu ierobežotājsistēmas 
valstīs, kur ir spēkā ANO 
regula Nr. 16 

Bērnu ierobežotājsistēma
Tabulā tālāk parādīta bērnu ierobežotājsis-
tēma piemērotība katrai pasažiera sēdvie-
tai un bērna ierobežotājsistēmas
uzstādīšana.

Bērnu ierobežotājsistēmu atbilstība
dažādām sēdvietām

83RS034

PIEZĪME:
Ilustrācijā augstāk ir parādīts automobilis
ar kreisās puses vadību.
Sēdvietas ar numuriem , ,  un 
automobiļiem ar kreisās un labās puses
vadību ir vienādas.

 Priekšējā pasažiera sēdeklis
 Aizmugures labās puses sēdvieta
 Aizmugures vidējā sēdvieta
 Aizmugures kreisās puses sēdvieta

UZMANĪBU
Kad uzstādāt bērnu ierobežotājsis-
tēmu, regulējiet pagalvja augstumu
vai noņemiet to, ja tas traucē sēdek-
līša uzstādīšanai. Tomēr, ja bērnu
paliktnis nav aprīkots ar pagalvi, aiz-
mugures sēdekļa pagalvi nedrīkst
noņemt. Ja aizmugures pagalvis ir
noņemts bērnu ierobežotājsistēmas
uzstādīšanai, pēc bērnu ierobežotāj-
sistēmas izņemšanas to jāuzstāda
atpakaļ. Ja bērnu ierobežotājsistēma
ir uzstādīta nepareizi, tajā sēdošais
bērns var ciest, ja notiek negadījums.
(Vairāk skatiet tematā “Uzstādīšana
ar klēpja-plecu drošības jostām”,
tematā “Uzstādīšana ar ISOFIX tipa
stiprinājumiem”, tematā “Bērnu
sēdeklīša uzstādīšana ar augšējo
saiti” šajā sadaļā.)
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PIEZĪME:
Par bērnu ierobežotājsistēmu uzstādīša-
nas piemērotību Taivānas tirgum paredzē-
tajiem modeļiem skatiet tēmu “Taivānai”
sadaļā “PAPILDINĀJUMS”.

(#1, #2, #3)

Priekšpusē 
Pasažiera 
drošības 
spilvens ir
Priekšpusē 
Pasažiera 
drošības 
spilvens ir
deaktivi-
zēts*1

( #2, #3)

( #2, #3)

Piemērots universālajai bērnu
ierobežotājsistēmas kategori-
jai, kas nostiprināma ar drošī-
bas jostu.

Piemērota i-Size un ISOFIX
bērnu ierobežotājsistēmām.

Šīs sēdvieta ir aprīkota ar 
augšējās saites enkurcilpu.

Nekad neizmantojiet atpakaļ 
vērstu bērnu ierobežotājsis-
tēmu priekšējā pasažiera 
sēdeklī, ja priekšējā pasa-
žiera drošības spilvens ir akti-
Tā nav piemērota bērnu iero-
bežotājsistēmai.

#1: Priekšējā sēdekļa gareniskam iere-
gulējumam jābūt tālākajā pakaļējā
pozīcijā. Priekšējā sēdekļa aug-
stuma ieregulējumam jābūt tālākajā
augšējā pozīcijā, ja aprīkots.

#2: Kad uzstādāt uz priekšu vērstu
bērnu sēdeklīti, ja ir atstarpe starp
bērnu sēdeklīti un atzveltni, nore-
gulējiet atzveltnes leņķi, lai uzstā-
dītu bērnu ierobežotājsistēmu
pareizi.

#3: Ja pagalvi traucē bērnu sēdeklītim,
regulējiet pagalvja augstumu vai
vajadzības gadījumā to noņemiet.

*1: Var izmantot tikai automobiļos, kas
aprīkoti ar priekšējā pasažiera drošī-
bas spilvena deaktivācijas sistēmu.
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Detalizēta informācija par bērnu ierobežotājsistēmu

*1: Var izmantot tikai automobiļos, kas aprīkoti ar priekšējā pasažiera drošības spilvena deaktivācijas sistēmu.
Tabulā izmantoto apzīmējumu skaidrojums
JĀ = Piemērots šai sēdvietai
NĒ = Nav piemērota šai sēdvietai
X = ISOFIX pozīcija nav atbilstoša ISOFIX bērnu drošības sistēmām.
PIEZĪME:
Par bērnu ierobežotājsistēmu uzstādīšanas piemērotību Taivānas tirgum paredzētajiem modeļiem skatiet tēmu “Taivānai” sadaļā “PAPILDINĀJUMS”.

Sēdekļa pozīcijas numurs

Sēdvieta

Priekšpusē 
Pasažiera drošī-
bas spilvens ir 
aktivizēts

Priekšējā pasa-
žiera drošības 
spilvens ir deakti-
vizēts*1

Sēdvieta piemērota universālajām ar jostām stiprināmajām
(JĀ/NĒ) NĒ JĀ JĀ JĀ JĀ

i-Size sēdvieta
(JĀ/NĒ) NĒ NĒ JĀ NĒ JĀ

Sēdvieta, kas piemērota sāniskam stiprinājumam
(L1/L2) NĒ NĒ X NĒ X

Piemērota atpakaļ vērstajam stiprinājumam
(R1/R2X/R2/R3) NĒ NĒ R1,R2X,

R2,R3 NĒ R1,R2X,
R2,R3

Piemērota uz priekšu vērstam stiprinājumam
(F2X/F2/F3) NĒ NĒ F2X,F2,F3 NĒ F2X,F2,F3

Piemērota papildu stiprinājumam
(B2/B3) NĒ B2,B3 B2,B3 B2,B3 B2,B3
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Bērnu ierobežotājsistēmu var izmantot sēdvietās, kā norādīts tabulā iepriekšējā lapā. Par bērnu ierobežotājsistēmu stiprinājumiem ska-
tiet sekojošo tabulu.
Ja bērnu ierobežotājsistēmai nav auguma kategorijas (vai nevarat atrast informāciju šajā tabulā), 
skatiet bērnu ierobežotājsistēmas piemērotības automobilim informāciju vai jautājiet bērnu ierobežotājsistēmas pārdevējam.
ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas ir parādītas sekojoši:
ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas ir iedalītas dažādās masas grupās, auguma klasēs un stiprinājuma kategorijās.

Svara grupa Auguma klase Stiprinājums Apraksts

0
(līdz 10 kg)

F L1 Uz kreiso pusi vērstas bērnu ierobežotājsistēmas (kulbiņas)

G L2 Uz labo pusi vērstas bērnu ierobežotājsistēmas (kulbiņas)

E R1 Atpakaļ vērsts bērnu sēdeklītis

0+
(līdz 13kg)

E R1 Atpakaļ vērsts bērnu sēdeklītis

D R2 Samazināta auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

– R2X Samazināta auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

C R3 Pilna auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

I
(9kg līdz 18kg)

D R2 Samazināta auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

C R3 Pilna auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

– R2X Samazināta auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

B F2 Samazināta auguma uz priekšu vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

B1 F2X Samazināta auguma uz priekšu vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

A F3 Pilna auguma uz priekšu vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas
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Tabulā izmantoto apzīmējumu skaidrojums
X = Nav stiprinājuma šai svara grupai.

Bērnu paliktņa stiprinājumi ir parādīti sekojoši:

Svara grupa Auguma klase Stiprinājums Apraksts
II

(15kg līdz 25kg) X X –

III
(22kg līdz 36kg) X X –

Stiprinājums Apraksts
B2 Bērnu paliktnis, samazināta platuma 440mm
B3 Bērnu paliktnis, pilna platuma 520mm
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SUZUKI ieteikto bērnu ierobežotājsistēmu uzstādīšanas piemērotība 

*1: Var izmantot tikai automobiļos, kas aprīkoti ar priekšējā pasažiera drošības spilvena deaktivācijas sistēmu.
Tabulā izmantoto apzīmējumu skaidrojums
JĀ = Piemērots šai sēdvietai
NĒ = Nav piemērots šai sēdvietai
#1: Tikai josta.
#A: Šīs bērnu ierobežotājsistēmas ir SUZUKI oriģinālais piederums, kas atbilst ANO R44 vai R129, skatiet oriģinālo daļu piederumu

katalogu.
Tomēr ir gadījumi, kad viena vai vairākas no šīm bērnu ierobežotājsistēmām netiek tirgotas, jo nesader ar likumiem jūsu
valstī vai cita iemesla dēļ. 

PIEZĪME:
Par bērnu ierobežotājsistēmām Austrālijas tirgum paredzētajiem modeļiem skatiet tēmu “Austrālijai” sadaļā “PAPILDINĀJUMS”.

Svara grupa Ieteiktais 
Bērnu ierobežotājsistēma (#A)

Sēdvieta

Priekšpusē 
Pasažiera dro-
šības spilvens 

ir
aktivēts

Priekšpusē 
Pasažiera dro-
šības spilvens 

ir
deaktivizēts*1

0, 0+
(līdz 13kg)

Britax Römer Baby-Safe i-Size NĒ JĀ (#1) JĀ (#1) JĀ (#1) JĀ (#1)

Britax Römer Baby-Safe i-Size with
Baby-Safe i-Size Flex Base NĒ NĒ JĀ NĒ JĀ

I
(9kg līdz 18kg) Britax Römer Duo Plus NĒ JĀ (#1) JĀ JĀ (#1) JĀ

II, III
(15kg līdz 36kg) Britax Römer KidFix XP NĒ JĀ (#1) JĀ JĀ (#1) JĀ
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Uzstādīšana ar klēpja-plecu drošī-
bas jostām

PIEZĪME:
Ja visaugstākā pozīcijā pagalvis traucē
bērnu ierobežotājsistēmai un neļauj to
uzstādīt droši, izņemiet pagalvi.
Noņemto pagalvi noglabājiet bagāžas
nodalījumā, lai tas neradītu traucējumus
pasažieriem.

ELR tipa josta

80JC021

SUZUKI iesaka uzstādīt bērnu ierobežotāj-
sistēmas aizmugures sēdvietā. Saskaņā ar
statistikas datiem pareizi piesprādzētus
bērnus ir drošāk vest aizmugurējā sēdeklī,
nevis priekšējā pasažiera sēdeklī.
• Ja jāuzstāda bērnu sēdekli priekšējā

sēdeklī, ievērojiet tālāk sniegtos norādī-
jumus.
– Deaktivizējiet priekšējā pasažiera dro-

šības spilvenu ar priekšējā pasažiera
drošības spilvena deaktivizācijas sis-
tēmu.

– Bīdiet sēdekli ar sēdekļa pozīcijas
regulēšanas sviru līdz galam atpakaļ.

– Ja ir atstarpe starp bērnu sēdeklīti un
atzveltni, paceliet atzveltni uz priekšu
līdz tiek iegūta saskare.

– Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar
sēdekļa augstuma regulēšanas sviru,

izmantojiet to, lai paceltu sēdekli pēc
iespējas vertikālā pozīcijā.

Vienmēr ievērojiet bērnu sēdeklīša izgata-
votāja norādījumus par uzstādīšanu un
izmantošanu.
Pārliecinieties, ka drošības josta ir droši
piesprādzēta.
Pamēģiniet pakustināt bērnu ierobežotāj-
sistēmu visos virzienos, lai pārliecinātos,
ka tās ir uzstādīta droši.

Uzstādīšana ar ISOFIX tipa stiprinā-
jumiem

53SB2032

Jūsu automobilis aprīkots ar ISOFIX stipri-
nājumiem aizmugures malējās sēdvietās,
tie paredzēti ISOFIX tipa bērnu ierobežo-
tājsistēmu nostiprināšanai. ISOFIX stipri-

PIEZĪME
Ja jūsu automobilis aprīkots ar
pagalvjiem, noņemiet pagalvi, ja tas
traucē ierobežotājsistēmas uzstādī-
šanai.
Tomēr, ja bērnu paliktnis nav aprīkots
ar pagalvi, pagalvi nedrīkst noņemt.
Ja pagalvis ir noņemts bērnu ierobe-
žotājsistēmas uzstādīšanai, pēc
bērnu ierobežotājsistēmas izņemša-
nas to jāuzstāda atpakaļ.
Ja bērnu ierobežotājsistēma ir uzstā-
dīta nepareizi, tajā sēdošais bērns var
ciest, ja notiek negadījums.

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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nājumi atrodas otrās rindas sēdvietas
polsterējuma aizmugurē pie atzveltnes.

Uzstādiet ISOFIX tipa bērnu ierobežotāj-
sistēmu, ievērojot ražotāja norādījumus
par uzstādīšanu un izmantošanu. Pēc
uzstādīšanas pakustiniet bērnu sēdeklīti
visos virzienos, lai pārliecinātos, ka tas ir
droši nofiksēts visos stiprinājumos.

68LM267

Jūsu automobilis ir aprīkots ar augšējās
saites enkurcilpām; izmantojiet bērnu iero-
bežotājsistēmas augšējo saiti saskaņā ar

bērnu ierobežotājsistēmas ražotāja ins-
trukcijām.
Šie ir vispārīgi norādījumi:
1) Paceliet pagalvi pašā augstākajā pozī-

cijā.

PIEZĪME:
Ja visaugstākā pozīcijā pagalvis traucē
bērnu ierobežotājsistēmai un neļauj to
uzstādīt droši, izņemiet pagalvi.
Noņemto pagalvi noglabājiet bagāžas
nodalījumā, lai tas neradītu traucējumus
pasažieriem.

78F114

2) Novietojiet bērnu ierobežotājsistēmu uz
aizmugures sēdekļa un ievietojiet tās
pieslēguma skavas stiprinājumos starp
sēdekļa sēžamdaļu un atzveltni.

68LM268

3) Ar rokām uzmanīgi salāgojiet pieslē-
guma skavas ar stiprinājumiem. Esat
uzmanīgs, lai nesaspiestu pirkstus.

BRĪDINĀJUMS
Noteikti uzstādiet ISOFIX tipa bērnu
ierobežotājsistēmu tikai aizmugures
malējās sēdvietās, ne vidējā aizmu-
gures sēdekļa sēdvietā.

PIEMĒRS

PIEZĪME
Pirms uzstādīt bērnu ierobežotājsis-
tēmu aizmugures sēdeklī, paceliet
pagalvi pašā augstākajā pozīcijā.

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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54G184

4) Spiediet bērnu sēdeklīti virzienā uz stip-
rinājumiem tā, lai pieslēguma skavas
daļēji fiksētos stiprinājumos. Pārlieci-
nieties, ka ierobežotājsistēma ir pozi-
cionēta pareizi.

54G185

5) Satveriet bērnu ierobežotājsistēmas
priekšējo daļu un ar spēku stumiet to,
lai ierobežotājsistēma fiksētos. Pārlieci-
nieties, vai pieslēgums ir labs, pakusti-
niet ierobežotājsistēmu visos virzienos,
it īpaši uz priekšu.

6) Piestipriniet augšējo saiti, kā izskaidrots
tēmā “Bērnu ierobežotājsistēmas
uzstādīšana ar augšējo saiti”.

Bērnu ierobežotājsistēmas uzstādī-
šana ar augšējo saiti

54P000249

Dažām bērnu ierobežotājsistēmām nepie-
ciešams izmantot augšējo saiti. Augšējās
saites enkurcilpas jūsu automobilī ir parā-
dītas attēlā. Augšējās saites enkurcilpu
skaits ir atkarīgs no jūsu automobiļa speci-
fikācijām. Uzstādiet bērnu ierobežotājsis-
tēmu šādi:

1) Noņemiet bagāžas nodalījuma pār-
segu (ja aprīkots).

2) Nostipriniet bērnu ierobežotājsistēmu
aizmugures sēdeklī, kā izskaidrots
augstāk par bērnu ierobežotājsistēmas
uzstādīšanu bez augšējās saites.

3) Piestipriniet augšējo saiti pie enkurcil-
pas un pievelciet augšējo saiti saskaņā
ar bērnu ierobežotājsistēmas ražotāja
norādījumiem. Noteikti piestipriniet aug-
šējo saiti pie atbilstošās enkurcilpas,
kas atrodas aiz bērnu ierobežotājsistē-
mas. Nestipriniet augšējo saiti pie
bagāžas nostiprināšanas cilpām (ja
aprīkots).

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS
Priekš-

BRĪDINĀJUMS
Nestipriniet augšējo saiti pie bagāžas
nostiprināšanas cilpām (ja aprīkots).
Nepareizi nostiprināta augšējā saite
samazinās bērnus ierobežotājsistē-
mas efektivitāti.
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86G032

4) Kad izvadāt augšējo saiti, noteikti dariet
to tā, kā parādīts attēlā. (Par pagalvju
pacelšanu vai nolaišanu skatiet tēmu
“Pagalvji”.)

5) Pārliecinieties, vai bagāža netraucē
augšējās saites uzstādīšanai.

2. tips

1. tips BRĪDINĀJUMS
• Ja drošības josta utt. iestrēgst

bērnu ierobežotājsistēmā, tā var
netikt piestiprināta pareizi, un tas
var izraisīt smagas traumas bēr-
nam sadursmes gadījumā. Kad
uzstādat bērnu ierobežotājsis-
tēmu, pārliecinieties, ka ISOFIX
enkurcilpu un augšējo saišu cilpu
tuvumā nav šķēršļu.

• Ja piestiprināt bagāžu, izmantojot
ISOFIX enkurcilpu vai augšējās sai-
tes cilpu, to var saliekt vai bojāt,
bērnu ierobežotājsistēma var nebūt
pareizi nostiprināta. Tas var izraisīt
bērnam smagas traumas sadur-
smes laikā. Neizmantojiet ISOFIX
enkurcilpu vai saites cilpu, lai
nostiprinātu bagāžu.
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Papildu ierobežotājsistēma 
(SRS) 

Jūsu automobilis ir aprīkots ar papildu iero-
bežotājsistēmu, kas sastāv no sekojošiem
komponentiem, un papildina klēpja-plecu
drošības jostas katrai sēdvietai.

1. Vadītāja priekšējā drošības spilvena
modulis

2. Priekšējā pasažiera drošības spilvena
modulis

3. Sānu drošības spilvenu modulis (ja
aprīkots)

4. Drošības aizkaru modulis 
(ja aprīkots)

5. Vadītāja ceļgalu drošības spilvena
modulis 
(ja aprīkots)

6. Drošības jostu spriegotāji
7. Drošības spilvenu regulators
8. Frontālas sadursmes sensors
9. Sānu sadursmes sensors (ja aprīkots)

BRĪDINĀJUMS
Šajā sadaļā aprakstīta aizsardzība, ko
nodrošina jūsu SUZUKI automobiļa
papildu fiksācijas sistēma (drošības
spilveni) Lai samazinātu iespēju gūt
smagus vai nāvējošus ievainojumus
sadursmes gadījumā, uzmanīgi izel-
siet un ievērojiet visus šos norādīju-
mus.

65T02120

(8) (4)(6)(2)

(7)

(9)

(5) (9) (1)

(9)

(3)(6) (4) (9)(8)

(3)
PIEMĒRS
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Kas ir SRS drošības spilvenu sis-
tēma?
SRS ir saīsinājums no “Supplemental
Restraint System” (Papildu ierobežotājsis-
tēma). Šīs sistēmas mērķis ir ierobežot
pasažierus to sēdekļos drošības nolūkā.

65T02130

Ja drošības spilvenu brīdinājuma lampiņa
mērinstrumentu panelī nemirgo vai iede-
gas tikai uz brīdi pēc motora slēdža pagrie-
šanas pozīcijā ON vai pēc aizdedzes
režīma pārslēgšanas uz ON, vai drošības
spilvenu brīdinājuma lampiņa iedegas kus-
tības laikā, drošības spilvenu sistēma (vai
drošības jostu spriegotāju sistēma) var
nedarboties pareizi. Abas drošības spil-
venu sistēmas jāpārbauda pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai citā kvalificētā auto-
servisā, tiklīdz iespējams.

PIEZĪME:
Izmantojot notikumu datu rakstītājs (EDR),
automobilis ieraksta un uzkrāj datus, kad
drošības spilvens nostrādā.

Priekšējie drošības spilveni

80J090

Priekšējie drošības spilveni atveras spē-
cīga frontāla trieciena gadījumā, ja aizde-
dzes slēdzis ir pozīcijā ON vai aizdedzes
režīms ir ON.

PIEZĪME:
Ja notiek slīpa frontāla sadursme, sānu
drošības spilveni (ja aprīkots) un drošības
aizkari (ja aprīkots) var neatvērties.

Priekšējie drošības spilveni neatveras, ja
automobilis saņem triecienu no aizmugu-
res, apgāžas vai notiek neliels frontāla
sadursme, jo šādos negadījumos tie nevar
nodrošināt papildu aizsardzību. Drošības
spilveni atveras tikai vienu reizi negadī-
juma laikā, drošības jostas notur braucējus
savās vietās tālākās automobiļa kustībās
negadījuma laikā.

Tādējādi drošības spilveni ir tikai palīglī-
dzeklis drošības jostām. Lai būtu maksi-

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
• Sadursmes gadījumā drošības spil-

veni papildina drošības jostu
sniegto drošību. Vadītāja un visu
pasažieru drošības jostām jābūt
vienmēr pareizi piesprādzētām
neatkarīgi no tā, vai automobilī
uzstādīti drošības spilveni; to neie-
vērojot, negadījuma laikā varat gūt
smagus vai nāvējošus ievainoju-
mus.

• Ja drošības jostas nav uzliktas
pareizi, drošības spilveni var nedot
optimālo efektu. Tas var izraisīt
smagas traumas pēkšņas bremzē-
šanas un sadursmes laikā.
Pārliecinieties, ka vadītājs un visi
pasažieri piestiprina drošības jos-
tas pareizi, esot pareizā pozā.
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māli aizsargāti, vienmēr piesprādzējiet
drošības jostas. Ņemiet vērā, ka sistēma
nespēj novērsts visas iespējamās trau-
mas, ko var gūt negadījuma laikā.

Sānu drošības spilveni un drošības aiz-
kari
(ja aprīkots)
 

68KM090

Sānu drošības spilveni un drošības aizkari
atveras spēcīga sānu trieciena gadījumā, ja aiz-
dedzes slēdzis ir pozīcijā ON vai aizdedzes
režīms ir ON.
Sānu drošības spilveni un drošības aizkari
neatveras, ja automobilis saņem triecienu no
aizmugures, apgāžas vai notiek neliels
sadursme no sāniem, jo šādos negadījumos tie
nevar nodrošināt papildu aizsardzību. Sānu
drošības spilveni un drošības aizkari atvērsies
tikai tajā pusē, no kuras saņemt trieciens. Ja
notiek frontāla slīpa sadursme, sānu drošības
spilveni un drošības aizkari var atvērties. Drošī-
bas spilveni atveras tikai vienu reizi negadījuma

laikā, drošības jostas notur braucējus savās
vietās tālākās automobiļa kustībās negadījuma
laikā.
Tādējādi drošības spilveni ir tikai palīglīdzeklis
drošības jostām. Lai būtu maksimāli aizsargāti,
vienmēr piesprādzējiet drošības jostas. Ņemiet
vērā, ka sistēma nespēj novērsts visas iespēja-
mās traumas, ko var gūt negadījuma laikā.

Priekšējā pasažiera drošības spil-
vena deaktivizācijas sistēma (ja 
aprīkots)

65T02140

Priekšējā pasažiera priekšējais drošības
spilvena sistēma ir jādeaktivizē, ja vēlaties
priekšējā pasažiera sēdeklī uzstādīt bērnu
ierobežotājsistēmu.
Kad aizdedzes slēdzis ir pozīcijā ON vai
motora slēdzis tiek nospiests, lai pārslēgtu
aizdedzes režīmu uz ON, indikators

PASSENGER AIRBAG ON (1) vai indika-
tors PASSENGER AIRBAG OFF (2) rāda,
vai priekšējais pasažiera drošības spilvens
ir aktivizēts vai deaktivizēts.

Kad priekšējā pasažiera drošības spilvens
ir aktivizēts, uz dažām sekundēm iedegas
abi indikatori “PASSENGER AIRBAG ON”
(1) un “PASSENGER AIRBAG OFF” (2) un
tad nodzisīs.
Pēc tam uz apmēram minūti iedegsies tikai
indikators “PASSENGER AIRBAG ON” (1)
un tad nodzisīs.
Kad priekšējā pasažiera drošības spilvens
ir deaktivizēts, uz dažām sekundēm iedeg-
sies abi indikatori PASSENGER AIRBAG
ON (1) un PASSENGER AIRBAG OFF (2)
un pēc pāris sekundēm nodzisīs.
Pēc tam iedegas tikai indikators “PASSEN-
GER AIRBAG OFF” (2).
Kad aktivizējat vai deaktivizējat priekšējā
pasažiera drošības spilvenu, pirms iekšde-
dzes motora iedarbināšanas vai pilnā hib-
rīda sistēmas ieslēgšanas pārliecinieties,
kurš indikators deg.

Sānu drošības spilveni, drošības aizkari un
drošības jostu nospriegotāji nav savienoti
ar drošības spilvena deaktivācijas sistēmu.
Arī tad, kad priekšējā pasažiera drošības
spilvens ir deaktivizēts, sānu drošības spil-
veni, drošības aizkari un drošības jostu
spriegotāji ir aktivizēti.

(1) (2)

PIEMĒRS
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 Saskaņā ar statistikas datiem pareizi pie-
sprādzētus bērnus ir drošāk vest aizmugu-
rējā sēdeklī, nevis priekšējā pasažiera
sēdeklī. SUZUKI iesaka uzstādīt bērnu
ierobežotājsistēmas aizmugures sēdvietā.

Drošības spilvena deaktivācijas slēdzis

65T02150

Drošības spilvena deaktivācijas slēdzis (3)
paredzēt tikai gadījumiem, kad priekšējā
pasažiera sēdeklī uzstādīts uz priekšu vai
aizmuguri vērsts bērnu sēdeklītis. Slēdzis
atrodas augšējā stūrī cimdu nodalījumā. 

Lai deaktivizētu priekšējā pasažiera drošī-
bas spilvenu, pirms iekšdedzes motora
iedarbināšanas vai pilnā hibrīda sistēmas
ieslēgšanas sekojiet turpmākiem norādīju-
miem.
1) Pārbaudiet, vai aizdedzes slēdzis ir

pozīcijā LOCK vai motora slēdzis ir
režīmā LOCK (OFF).

2) Ievietojiet atslēgu drošības spilvena
deaktivizācijas slēdzī (3), tad nospiediet
atslēgu un pagrieziet pozīcijā OFF (dro-
šības spilvens izsl.), tad izņemiet
atslēgu.

3) Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON
un nospiediet motora slēdzi, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON. Abi indi-
katori uz dažās sekundēm iedegas un
nodziest.
Pēc tam iedegas tikai indikators
“PASSENGER AIRBAG OFF” (2), lai
atgādinātu, ka priekšējā pasažiera dro-
šības spilvens ir deaktivizēts.

BRĪDINĀJUMS
• Kad nepieciešams uzstādīt bērnu

ierobežotājsistēmu priekšējā pasa-
žiera sēdeklī (neatkarīgi no tā, vai
vērstu uz priekšu vai atpakaļ),
priekšējā pasažiera drošības spil-
venu jādeaktivizē, citādi priekšējā
pasažiera drošības spilvena atvēr-
šanās gadījumā bērns var gūt sma-
gas vai nāvējošas traumas.

• Kad priekšējā pasažiera sēdeklī
nav uzstādīta bērnu ierobežotājsis-
tēma, pārbaudiet, vai priekšējā
pasažiera drošības spilvens ir akti-
vizēts un deg indikators PASSEN-
GER AIRBAG ON (1).

(3)

PIEMĒRS
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Lai aktivizētu priekšējā pasažiera drošības
spilvenu, pirms iekšdedzes motora iedarbi-
nāšanas vai pilnā hibrīda sistēmas ieslēg-
šanas sekojiet turpmākiem norādījumiem.
1) Pārbaudiet, vai aizdedzes slēdzis ir

pozīcijā LOCK vai motora slēdzis ir
režīmā LOCK (OFF).

2) Ievietojiet atslēgu drošības spilvena
deaktivizācijas slēdzī (3), tad nospiediet
atslēgu un pagrieziet pozīcijā ON (dro-
šības spilvens ieslēgts), tad izņemiet
atslēgu.

3) Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON
un nospiediet motora slēdzi, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON. Abi indi-
katori uz dažās sekundēm iedegas un
nodziest.
Pēc tam tikai indikators PASSENGER
AIRBAG ON (1) deg aptuveni 1 minūti
un nodziest, lai atgādinātu, ka priekšējā
pasažiera drošības spilvens ir aktivi-
zēts.

Kad braucat ar automobili, 
kuram ir SRS drošības 
spilvenu sistēma

Noteikti piesprādzējiet drošības jostu

65J106

Pareiza sēdēšanas poza

80J014

Kad priekšējie drošības spilveni aktivizējas
un momentāni piepūšas, pastāv liela trie-
ciena iespēja; vadītājam un pasažierim
jāsēž dziļi savos sēdekļos un ar mugurām
viegli jāpieskaras atzveltnēm. Papildus
sēdeklim jābūt pozicionētam tā, lai tas
nebūtu pārāk tālu uz priekšu.

BRĪDINĀJUMS
SRS drošības spilvenu sistēma nav drošī-
bas jostu aizstājējs. SRS drošības spilvenu
sistēma ir papildu ierobežotājsistēma, un
sasniedz pilnu efektu, vienlaikus izmantojot
arī drošības jostas.
Ja jūs un visi pasažieri nav piesprādzējuši
savas drošības jostas, var tikt gūtas sma-
gas traumas pēkšņas bremzēšanas vai
sadursmes situācijā.
Pat tad, kad braucat ar automobili, kas aprī-
kots ar SRS drošības spilvenu sistēmu,
noteikti piesprādzējiet drošības jostu.
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59RN02190

Pareizai SRS drošības spilvenu sis-
tēmas darbībai

69RHS169

59RN02200
BRĪDINĀJUMS

• Nenovietojiet savu seju, krūtis utt.
stūres vai mērinstrumentu paneļa
tuvumā, kā arī nenovietojiet kājas
šajā zonā. Citādi pastāv risks gūt
smagas traumas spēcīga trieciena
rezultātā, ja nostrādā drošības spil-
vens.

• Ja nostrādā sānu drošības spilveni
vai drošības aizkari, jūs varat
saņemt spēcīgu triecienu, kas
izraisa smagas traumas. Nebāziet
pa logu rokas un nebalstieties pret
durvīm. Tāpat arī, sēžot aizmugu-
rējā sēdeklī, neapķerieties ap priek-
šējā sēdekļa atzveltni.

BRĪDINĀJUMS
• Nemodificējiet stūri, piemēram, aiz-

stājot to, līmējot uz tās uzlīmes,
nokrāsojot to vai uzliekot uz tās
pārsegu.

• Neuzlīmējiet uzlīmes uz drošības
spilvenu blokiem vai to tuvumā un
nekrāsojiet tos. Kā arī nepiestipri-
niet šajā zonā piederumus, aroma-
tizatorus, elektroniskas maksas
kontroles ierīces, portatīvas auto-
mobiļu navigācijas sistēmas utt.,
kā arī nebalstiet pret tām citus
priekšmetus.

• Nepiestipriniet piederumus (izņe-
mot SUZUKI oriģinālos produktus)
utt. pie vējstikla vai atpakaļskata
spoguļa iekšpusē.

BRĪDINĀJUMS
Automobiļi ar sānu drošības spilve-
niem vai drošības aizkariem nepie-
stipriniet pie durvīm piederumus,
piemēram, krūzīšu turētājus vai paka-
ramos. Kā arī neatbalstiet pret durvīm
lietussargus.
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SRS drošības spilvena priekšējā 
pasažiera sēdeklim brīdinājuma 
uzlīme

72M00150

Šo uzlīmi var atrast uz saulsarga.

PIEZĪME:
Par uzlīmi Taivānas tirgus modeļiem ska-
tiet tēmu “Taivānai” sadaļā “PAPILDINĀ-
JUMI”.

Brīdinājuma uzraksta apraksts “SRS AIRBAG” zīme un atrašanās 
vieta

Uz drošības spilvenu pārsegiem var redzēt
uzrakstu “SRS AIRBAG”.

Vadītāja priekšējais drošības spilvens

65T02160

Vadītāja priekšējais drošības spilvens atro-
das stūres centrālajā panelī.BRĪDINĀJUMS

NEKAD neizmantojiet atpakaļ vērstu
bērnu ierobežotājsistēmu sēdeklī,
kas aizsargāts ar AKTĪVU DROŠĪBAS
SPILVENU tā priekšā, BĒRNS var gūt
SMAGUS vai NĀVĒJOŠUS IEVAINO-
JUMUS.

Simbols Simbola nozīme

Neuzstādiet atpa-
kaļ vērstu bērnu
ierobežotājsistēmu
uz priekšējā pasa-
žiera sēdekļa, kas
aprīkots ar drošības
spilvenu.

Ja nostrādā priekšējā
pasažiera sēdekļa
drošības spilvens, uz
aizmuguri vērstā
bērnu ierobežotājsis-
tēma un bērns var
ciest no ļoti spēcīga
trieciena.

Plašāku informāciju
skatiet lietotāja rokas-
grāmatā.

PIEMĒRS
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Priekšējā pasažiera drošības spilvens

65T02170

Pasažiera priekšējā drošības spilvens
atrodas priekšējā paneļa pasažiera pusē.

Vadītāja ceļgalu drošības spilvens (ja

aprīkots)
65T02180

Vadītāja ceļgalu drošības spilvens atrodas
priekšējā panelī zem stūres. Uz drošības
spilvenu pārsegiem var redzēt uzrakstu
“SRS AIRBAG”.

SRS sānu drošības spilveni (ja aprīkots)

65T02190

Sānu drošības spilveni atrodas priekšējo
sēdekļu atzveltņu sānos tuvāk durvīm (1).

Drošības aizkari (ja aprīkots)

65T02200

Drošības aizkari atrodas jumta tapsējumā
malās (2).

PIEMĒRS

PIEMĒRS

(1)

(2)PIEMĒRS
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Apiešanās ar drošības 
spilveniem

Pareizai SRS drošības spilvenu sis-
tēmas darbībai
Ja priekšmeti atrodas zonā, kur nostrādā
drošības spilveni, tas var ietekmēt šos
priekšmetus un aizsviest tos vai arī drošī-
bas spilvens var nenostrādāt pareizi.

BRĪDINĀJUMS
• Ja vieta, kur atrodas drošības spil-

vens tiek bojāta vai saplaisā, drošī-
bas spilvenu sistēma var
nedarboties pareizi, rezultātā
sadursmes gadījumā varat gūt
smagus ievainojumus. Automobi-
lis ir jāpārbauda jūsu SUZUKI pār-
stāvim vai citā kvalificētā
autoservisā.

• Ja sadauzāt drošības spilvena gla-
bāšanas vietu vai radāt pret to spē-
cīgu triecienu, drošības spilvens
var nedarboties pareizi vai var
negaidīti piepūsties, kas izraisa
smagas traumas. 
Nedauziet vietu, kur glabājas drošī-
bas spilvens, un neradiet pret to
spēcīgu triecienu.

• Kad nepieciešams uzstādīt bērnu
sēdeklīti priekšējā pasažiera
sēdeklī (neatkarīgi no tā, vai vērstu
uz priekšu vai atpakaļ), priekšējā
pasažiera drošības spilvenu jāde-
aktivizē, citādi priekšējā pasažiera
drošības spilvena atvēršanās gadī-
jumā bērns var gūt smagas vai
nāvējošas traumas.

BRĪDINĀJUMS
• Tā kā drošības spilvens var nedar-

boties optimāli, kas var izraisīt
smagas traumas avārijas situācijā,
ievērojiet sekojošos punktus.
– Nepārveidojiet piekari. Ja mai-

nās automobiļa augstums vai
balstiekārtas stīvums, tas var
izraisīt drošības spilvena atteici.

– Kad uzstādāt jaunas radiatora
restes utt. automobiļa priekšā,
konsultējaties ar SUZUKI pār-
stāvi vai citu kvalificētu autoser-
visu. Ja modificējat automobiļa
priekšdaļu, drošības spilvenu
sistēma var nedarboties pareizi.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

– Kad uzstādāt radioaprīkojumu utt.,
konsultējaties ar SUZUKI pārstāvi
vai kvalificētu autoservisu. Radio-
viļņi utt. no radio var negatīvi ietek-
mēt datora moduli, ko izmanto
drošības spilvenu sistēmā.

– Var gadīties, ka automobilis guvis
ievērojamus bojājumus, bet to nav
tik lieli, lai priekšējie vai sānu dro-
šības spilveni un drošības aizkari
atvērtos. Ja automobilim ir bojāts
priekšgals vai sāni, iesakām nogā-
dāt to drošības sistēmas pārbaudei
pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai
cita kvalificēta autoservisa, lai visi
darbi tiktu izdarīti pareizi. Ja drošī-
bas spilvenu sistēmas oriģinālā
funkcija ir bojāta, drošības spil-
vens ārkārtas situācijā var nedar-
boties efektīvi un pilnībā.

(Turpinājums)
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Vadītāja priekšējā drošības spilvena
piesardzības pasākumi

69RHS022

Priekšējā pasažiera drošības spilvena
piesardzības pasākumi

69RHS170

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja ar drošības spilveniem saistītās

daļas ir nomainītas vai remontētas
veidā, kas ietekmē drošības spilvenu
darbību, drošības spilvens var
nostrādāt nevajadzīgi vai var neno-
strādāt, kad tas vajadzīgs.
Sekojošās situācijas var negatīvi
ietekmēt drošības spilvenu sistēmu.
Šajā gadījumā iepriekš konsultējie-
ties ar pilnvarotu SUZUKI pārstāvi vai
citu kvalificētu autoservisu.
– Stūres demontāža, stūres tuvumā

esošo zonu remonts utt.
– Centrālās konsoles remonts,

remonts ap mērinstrumentu
paneli, remonts zem priekšējā
sēdekļa un elektroinstalācijas
remonts

– Audioaprīkojuma utt. uzstādī-
šana

– Metāla lokšņu krāsošana un
remonts priekšējā paneļa tuvumā

– Priekšējā sēdekļa maiņa un
remonts tā tuvumā

– Remonts priekšējā statņa, aizmu-
gures statņa vai jumta malas
tuvumā

– Remonts centrālā statņa tuvumā

BRĪDINĀJUMS
• Nenovietojiet savas rokas, seju,

krūtis utt. drošības spilvenu
tuvumā un neatbalstieties pret
stūri. Citādi pastāv risks gūt sma-
gas traumas spēcīga trieciena
rezultātā, ja nostrādā drošības spil-
vens.

• Nemodificējiet stūri, piemēram, aiz-
stājot to, līmējot uz tās uzlīmes,
nokrāsojot to vai uzliekot uz tās
pārsegu. Citādi drošības spilvens
var nenostrādāt normāli avārijas
situācijā, izraisot smagas traumas.

BRĪDINĀJUMS
• Kad braucat, sēžot priekšējā pasa-

žiera sēdeklī vai kad ļaujat bērnam
sēdēt šajā sēdeklī, noteikti ievēro-
jiet sekojošos punktus. Ja tas
netiek ievērots, var gūt smagas
traumas liela trieciena dēļ, ja
nostrādā drošības spilvens.
– Nenovietojiet savas rokas vai

kājas uz drošības spilvenu bloka
zonas un nenovietojiet savu seju,
krūtis utt. šīs zonas tuvumā.

– Neļaujiet bērnam stāvēt drošības
spilvena zonas priekšā vai sēdēt
klēpī pasažierim priekšējā pasa-
žiera sēdeklī. Braukšanas laikā
bērnam ir jāsēž aizmugures
sēdeklī ar uzliktu drošības jostu

(Turpinājums)
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69RHS171

Priekšējā pasažiera drošības spilvena
piesardzības pasākumi

59RN02200

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

– Bērnam, kas vēl nav pietiekami
liels, lai pareizi valkātu drošības
jostu, noteikti izmantojiet uz aiz-
mugures sēdekļa bērnu ierobežo-
tājsistēmu.

BRĪDINĀJUMS
• Tā kā drošības spilvens var nedar-

boties optimāli, kas var izraisīt
smagas traumas avārijas situācijā,
ievērojiet sekojošos punktus.
– Neuzlīmējiet uzlīmes uz drošības

spilvenu blokiem vai to tuvumā
un nekrāsojiet tos. Kā arī nepie-
stipriniet šajā zonā piederumus,
aromatizatorus, elektroniskas
maksas kontroles ierīces, portatī-
vas automobiļu navigācijas sistē-
mas utt., kā arī nebalstiet pret
tām citus priekšmetus.

– Nepiestipriniet piederumus (izņe-
mot SUZUKI oriģinālos produk-
tus) utt. pie vējstikla vai
atpakaļskata spoguļa iekšpusē.

BRĪDINĀJUMS
Ja piestiprināt durvju tuvumā piede-
rumus, kā krūzīšu turētājus vai paka-
ramos, vai atbalstāt pret durvīm
lietussargus, sānu drošības spilvenu
vai drošības aizkaru nostrādes gadī-
jumā šos priekšmetus var sviest pa
gaisu, kā arī drošības spilvens var
nepiepūsties pareizi, kas var izraisīt
smagas traumas.
Nepiestipriniet piederumus, kā krū-
zīšu turētājus vai pakaramos durvju
tuvumā. Kā arī neatbalstiet pret dur-
vīm lietussargus.
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Drošības spilvenu darbība

Kā sistēma darbojas
Frontāls sadursmes gadījumā sensors konstatē
strauju ātruma samazināšanos; ja kontrollers
konstatē, ka ātruma samazināšanās ir spēcīgas
frontālas sadursmes rezultāts, tas aktivizēs
reaģentus. Ja automobilis aprīkots ar sānu dro-
šības spilveniem un drošības aizkariem, sen-
sors konstatē sadursmi no sāniem un, ja
regulators saprot, ka trieciens ir pietiekami spē-
cīgs, tas aktivēs sānu drošības spilvena un dro-
šības aizkara reaģentus. Reaģents piepūš
drošības spilvenu ar slāpekļa vai argona gāzi.
Piepūstie drošības spilveni sniedz amortizāciju
jūsu galvai un ķermeņa augšdaļai. Drošības
spilveni piepūšas un saplok tik ātri, ka jūs varat
pat nesaprast, ka tie aktivēti. Drošības spilveni
netraucē skatam vai izkļūšanai no automobiļa.
Drošības jostas palīdz jums saglabāt pareizu
pozīciju, lai drošības spilvena atvēršanās
sniegtu maksimālu aizsardzību. Atvirziet
sēdekli pēc iespējas tālāk no drošības spilve-
niem, bet tikai tik tālu, lai varētu ērti vadīt auto-
mobili. Sēdiet pilnībā atbalstījušies pret
atzveltni, neliecieties uz pār stūri vai priekšējo
paneli. Priekšējais pasažieris nedrīkst balstīties
pret durvīm, vai gulēt uz tām. Vairāk par pareizu
sēdekļu un drošības jostu regulēšanu skatiet
šīs sadaļas tēmās “Sēdekļu regulēšana” un
“Drošības jostas un bērnu sēdeklīši”.

59RN02370

59RN02360

59RN04670

BRĪDINĀJUMS
• Vadītājs nedrīkst liekties pār stūri.

Priekšējais pasažieris nedrīkst
balstīt savu ķermeni pret priekšējo
paneli, kur ir uzstādīts priekšējais
drošības spilvens, kā arī bērns
nedrīkst stāvēt priekšējā paneļa
priekšā. Citādi viņš pietuvināsies
pārāk tuvu priekšējam panelim.
Automobiļos ar sānu drošības spil-
veniem un drošības aizkariem
pasažieri nedrīkst balstīties pret
durvīm, vai gulēt uz tām. Šādā situ-
ācijā malējo sēdvietu pasažieri var
būt pārāk tuvu drošība spilvenam
un gūt smagas traumas.

(Turpinājums)
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Jūsu automobilis aprīkots ar diagnostika
moduli, kas ieraksta informāciju par drošī-
bas spilvenu sistēmu, ja tie sadursmes
gadījumā atvērušies. Modulis ieraksta
informāciju par vispārējo sistēmas statusu
un, kuri sensori aktivizēja nostrādi.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Nepiestipriniet nekādus priekšme-

tus pie vietām, kur atrodas drošī-
bas spilveni, stūres un priekšējā
paneļa. Nelieciet nekādus priekš-
metus starp drošības spilvenu un
vadītāju vai priekšējo pasažieri.
Šādi priekšmeti var traucēt drošī-
bas spilvenu darbībai un sadur-
smes gadījumā var tikt sviesti pret
braucējiem. Šādi priekšmeti var arī
pārvietoties, kad uzsākat kustību,
tie var traucēt vadītāja skatam vai
drošai automobiļa vadīšanai. Visos
šādos gadījumos braucēji var gūt
smagus ievainojumus.

• Automobiļos ar sānu drošības spil-
veniem, neizmantojiet neoriģinālos
sēdekļu pārvalkus uz priekšējiem
sēdekļiem, jo tie var neļaut sānu
drošības spilveniem atvērties.
Durvju tuvumā nenovietojiet krūzīšu
turētājus, pakaramos vai citādus
priekšmetus, neatbalstiet pret dur-
vīm lietussargu, jon sadursmes
gadījumā šādi priekšmeti var tik
mesti pret braucējiem. Visos šādos
gadījumos braucēji var gūt smagus
ievainojumus.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Nesitiet un nepielieciet ievērojamu

spēku vietām, kur atrodas drošības
spilvenu sastāvdaļas. Tā darot var
izraisīt drošības spilvenu kļūdainu
darbību.

• Var gadīties, ka automobilis guvis
ievērojamus bojājumus, bet to nav
tik lieli, lai priekšējie vai sānu drošī-
bas spilveni un drošības aizkari
atvērtos. Ja automobilim ir bojāts
priekšgals vai sāni, iesakām nogā-
dāt to drošības sistēmas pārbaudei
pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai
cita kvalificēta autoservisa, lai visi
darbi tiktu izdarīti pareizi. Ja drošī-
bas spilvenu sistēmas oriģinālā
funkcija ir bojāta, drošības spilvens
ārkārtas situācijā var nedarboties
efektīvi un pilnībā.

• Nekrāsojiet, nelīmējiet uzlīmes vai
nepiestipriniet tādus priekšmetus
kā piederumi pie paneļa zem stū-
res. Šo piesardzības pasākumu
neievērošana var neļaut normāli
piepūsties vadītāja ceļu drošības
spilvenam sadursmes gadījumā.

UZMANĪBU
Drošības spilveni piepūšas ātri un
spēcīgi, lai samazinātu iespēju gūt
smagus vai nāvējošus ievainojumus.
Tomēr nenovēršamas šādas ātras
atvēršanās sekas ir tādas, ka drošī-
bas spilvens var kairināt atkailinātās
ķermeņa daļas piemēram, priekšē-
jais drošības spilvens var radīt seja
nobrāzumus. Pēc iespējas ātrāk
nomazgājiet jebkādus nosēdumus,
lai novērstu ādas kairinājumu. Pēc
aktivācijas var būt dzirdams troksnis
un izdalīsies neliels daudzums pul-
vera un dūmu. Tas nav bīstami cilvē-
kiem un neliecina par ugunsgrēku
automobilī. Tomēr uzmanieties, jo
dažas drošības spilvena daļas pēc
atvēršanās var būt karstas. 
Tā var gūt apdegumus.
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Drošības spilvenu sistēma apkalpošana
Ja drošības spilveni piepūšas, pēc iespē-
jas ātrāk nomainiet drošības spilvenu deta-
ļas pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai
citā kvalificētā autoservisā.
Ja automobilis iegrimis dziļā ūdenī un
grīda vadītāja pusē samirkusi, drošības
spilvenu regulators var sabojāties. Ja tā
notiek, pēc iespējas ātrāk nogādājiet auto-
mobili pārbaudei pie pilnvarota SUZUKI
pārstāvja vai cita kvalificēta autoservisa.
Drošības spilvenu apkalpošana un maiņa
prasa īpašas iemaņas un aprīkojumu.
Tādēļ tikai pilnvarots SUZUKI pārstāvis vai
kvalificēts autoserviss drīkst apkalpot vai
mainīt drošības spilvenus. Atgādiniet ikvie-
nam, kurš apkalpo jūsu SUZUKI automo-
bili, ka tas ir aprīkots ar drošības
spilveniem.
Drošības spilvenu komponentu un elektro-
instalāciju un to tuvumā esošās zonas
drīkst apkopt tikai pilnvarots SUZUKI pār-
stāvis vai cits kvalificēts autoserviss.
Nepareiza apkalpošana var izraisīt negai-
dītu drošības spilvenu aktivāciju vai tie
nedarbošanos sadursmes gadījumā. Katrs
no šiem apstākļiem var būt par iemeslu
smagām traumām.
Lai nepieļautu negaidītu drošības spilvenu
piepūšanos, pirms ķeraties pie jebkādiem
darbiem ar elektroaprīkojumu jūsu
SUZUKI automobilī, pārbaudiet, vai auto-
mobiļa akumulators ir atvienots un aizde-
dzes režīms ir bijis LOCK (OFF) vismaz 90
sekundes. Nepieskarieties drošības spil-
venu sistēmas detaļām vai vadiem.

Vadiem ir dzeltena izolācija vai dzeltens
marķējums, savienotāji ir dzeltenā krāsā,
lai tos būtu vieglāk identificēt.

Priekšējo drošības spilvenu nostrā-
des nosacījumi

Priekšējo drošības spilvenu nostrāde
(piepūšanās)

80J097

• Frontāla sadursme ar nekustīgu vai
deformējošos sienu ar ātrumu virs 25
km/h.

UZMANĪBU
Ja nerīkosieties ar drošības spilve-
niem pareizi, tie var negaidīti piepūs-
ties, izraisot traumas.
Kad utilizējat drošības spilvenus vai
nododat metāllūžņos automobili, kas
aprīkots ar drošības spilveniem, kon-
sultējieties ar SUZUKI pārstāvi vai
citu kvalificētu autoservisu.
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80J098E

• Spēcīgs trieciens, kas ir salīdzināms ar
iepriekš minētu sadursmi, kad tā notiek
no kreisās vai labās puses apmēram 30
grādu (1) vai mazākā leņķī attiecībā pret
automobiļa priekšdaļu.

Priekšējie drošības spilveni var piepūs-
ties
Ja automobilis saņem spēcīgu triecienu no
apakšas. Drošības spilveni var atvērties.

80J099

• Atsišanās pret apmali vai joslu sadalī-
juma barjeru

80J100E

• Iekrišana dziļā bedrē

80J101

• Smaga piezemēšanas vai auto nokri-
šana

Priekšējie drošības spilveni var neat-
vērties
Priekšējie drošības spilveni var neatvēr-
ties, ja notiek spēcīga sadursme ar
objektu, kas viegli deformējas vai pārvieto-
jas, vai jūsu automobilis saņem triecienu
pa daļu, kas viegli deformējas.
Priekšējie drošības spilveni var neatvērties
lielākajā daļā sadursmju, kad trieciena leņ-
ķis ir lielāks par apmēram 30 grādiem attie-
cībā pret jūsu automobiļa priekšdaļu.

80J102

• Frontāla sadursme ar stāvošu transport-
līdzekli ar ātrumu zem 50 km/h.

(1)

(1)
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80J103

• Automobiļa priekšgals “pabrauc” zem
kaut kā, piem., kravas auto u.t.t.).

80J104

• Sadursme ar kanalizācijas lūku vai baļ-
ķiem

80J105E

• Sadursme ar nekustīgu sienu leņķī, kas
lielāks par apmēram 30 grādiem attie-
cībā pret jūsu automobiļa priekšgalu.

80J106

• Frontāla sadursme ar nekustīgu vai
deformējošos sienu ar ātrumu zem
apmēram 25 km/h.

Priekšējie drošības spilveni neatveras
Priekšējie drošības spilveni neatveras
sadursmē no aizmugures, sāniem, vai
automobilim apgāžoties. Tomēr tie var
atvērties, ja trieciens ir ļoti spēcīgs.

80J120

• Trieciens no aizmugures

80J119

• Trieciens no sāniem

(1)
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80J110

• Automobiļa apgāšanās

Sānu drošības spilvenu un drošī-
bas aizkaru nostrādes nosacījumi

Sānu drošības spilvenu un drošības
aizkaru nostrāde (piepūšanās)

80J119

• Sadursme no sāniem apmēram taisnā
leņķī ar pasažieru automobili ar ātrumu
apmēram 30 km/h.

Sānu drošības spilveni un drošības aiz-
kari var atvērties spēcīga trieciena
rezultātā
Sānu drošības spilveni un drošības aizkari
var atvērties arī spēcīgas frontālas sadur-
smes gadījumā, ja galvenais trieciena
spēks vērsts slīpi.

80J102

• Frontāla sadursme

52RM20730

• Atsišanās pret apmali vai nelīdzenumu
ceļā
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80J100E

• Iekrišana dziļā bedrē

80J101

• Smaga piezemēšanas vai auto nokri-
šana

Sānu drošības spilveni un drošības aiz-
kari var neatvērties

80J121

80J122

• Sadursme no sāniem pret automobiļa
virsbūves daļu, kas nav pasažieru noda-
lījums.

80J123

• Sadursme no sāniem slīpā leņķī

80J124

• Sadursme no sāniem ar augstu automo-
bili
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80J125

• Sadursme no sāniem ar motociklu vai
divriteni

80J126

• Sadursme ar kanalizācijas lūku vai baļ-
ķiem

Sānu drošības spilveni un drošības aiz-
kari neatveras

80J120

• Trieciens no aizmugures

80J110

• Automobiļa apgāšanās

Iedarbinot motoru

Uzmanieties no saindēšanās ar 
tvana gāzi

BRĪDINĀJUMS
Izplūdes gāzes satur oglekļa monok-
sīdu, potenciāli letālu gāzi bez sma-
kas un krāsas. Ja ieelpojat izplūdes
gāzes, varat sajust reibumu, kas
izraisa smagas veselības problēmas
vai pat letālas sekas. 
Ja iedarbināt motoru, uzmanieties no
saindēšanās ar tvana gāzi.
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Nedarbiniet motoru slikti vēdinātās 
telpās

52D334

Neguliet, kamēr motors darbojas

69RHS172

BRĪDINĀJUMS
Izvairīties no izplūdes gāzu ieelpoša-
nas. Izplūdes gāzes satur oglekļa
monoksīdu, potenciāli letālu gāzi bez
smakas un krāsas. Oglekļa monok-
sīda klātbūtni ir grūti atklāt saviem
spēkiem, tādēļ ievērojiet šo drošības
pasākumus, lai nepieļautu oglekļa
monoksīda iekļūšanu automobilī. 
Citādi tas var izraisīt smagas veselī-
bas problēmas vai pat letālas sekas.
• Neatstājiet motoru darbojoties

garāža vai citā slēgtā telpā.
(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Neatstājiet automobili ilgi ar darbo-

jošos motoru, arī atklātās vietās. Ja
nepieciešams īsu brīdi atrasties
stāvošā automobilī ar ieslēgtu
motoru, pārbaudiet, vai gaisa ieplū-
des selektors ir pozīcijā FRESH AIR
un ventilators iestatīts lielākajā
ātrumā.

• Nesēdiet automobilī ar ieslēgtu
motoru, ja aizmugures durvis vai
bagāžas nodalījums atvērts. Ja to
darīt nepieciešams, pārbaudiet, vai
visi logi ir aizvērti, ventilators iesta-
tīts lielākajā ātrumā un gaisa ieplū-
des slēdzis ir pozīcijā FRESH AIR.

• Lai ļautu jūsu automobiļa ventilāci-
jas sistēmai darboties pareizi,
gaisa ieplūdes restes vējstikla
priekšā turiet tīras no sniega,
lapām un citiem traucēkļiem.

• Vietu izplūdes caurules tuvumā
uzturiet brīvu no sniega un citiem
materiāliem, lai palīdzētu samazināt
izplūdes gāzu uzkrāšanos zem
automobiļa. Tas ir īpaši svarīgi, kad
automobilis novietots stāvēšanai
sniegputenī.

• Periodiski pārbaudiet izplūdes sis-
tēmas iespējamos bojājumus un
noplūdes. Jebkādi bojājumi vai
noplūdes jāsalabo nekavējoties.

BRĪDINĀJUMS
Neguliet, kamēr motors darbojas.
Citādi tas var izraisīt negadījumu un
smagas veselības problēmas vai pat
letālas sekas. 
• Izplūdes gāzes var iekļūt automo-

bilī apkārtējo apstākļu un vēja vir-
ziena dēļ, potenciāli izraisot
saindēšanos ar tvana gāzi.

(Turpinājums)
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Kad iekraujat bagāžu
Ja automobilī tiek iekrauts pārāk daudz
bagāžas, tam var būt negatīva ietekme uz
automobiļa virsbūvi vai braukšanas snie-
gumu.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Pārslēga svira var pārslēgties

nejauši vai nejauši var tikt
nospiests akseleratora pedālis,
izraisot negadījumu.

• Ja jūs gulēšanas laikā nejauši
uzkāpjat uz akseleratora pedāļa,
motors un izplūdes sistēma var
pārkarst, izraisot aizdegšanās ris-
kus.

BRĪDINĀJUMS

59RN02230

• Degviela, ķimikāliju tvertnes, aero-
solu bundžas utt. var aizdegties vai
izraisīt sprādzienu. 
Nenovietojiet šos priekšmetus
automobilī.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

59RN02240

• Ja novietojat kādu priekšmetu uz
mērinstrumentu paneļa, tie var kus-
tēties un ierobežot vadītāja redza-
mību vai traucēt drošai braukšanai.
Kā arī priekšējais drošības spilvens
var nenostrādāt pareizi vai šie
priekšmeti var tikt sviesti pa gaisu,
ja drošības spilvens nostrādā
negadījumā. 
Nelieciet neko uz mērinstrumentu
paneļa.
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59RN07290

UZMANĪBU
• Ja kaut ko uzkarināt uz pārslēga

sviras vai izmantojat kā elkoņu bal-
stu, pārslēga svira var nedarboties
pareizi, kas var izraisīt kļūmi vai
negadījumu. 
Nekariniet neko uz pārslēga sviras
un to kā elkoņu balstu.

• Ja sakrāmējat bagāžu lielā kaudzē,
tas var ierobežot vadītāja redza-
mību. Kā arī straujas bremzēšanas
gadījumā bagāža var krist uz
priekšu, izraisot negadījumu. 
Nesakrāmējiet bagāžu automobilī
lielā kaudzē.

(Turpinājums)

UZMANĪBU
(Turpinājums)
• Ja automobilī pārvietojas dzīvnieki,

tas var ierobežot vadītāja redza-
mību. Kā arī straujas bremzēšanas
gadījumā tas var izraisīt negadī-
jumu. 
Ja pārvadājat automobilī dzīvnie-
kus, gādājiet, lai tie napārvietotos
pa to.
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Atslēgas
Uzmanieties, lai nepazaudētu atslēgu un
neatstātu to ieslēgtu automobilī.

54G489

Jūsu automobiļa komplektācijā ietilpst
divas identifikācijas atslēgas. Glabājiet
rezerves atslēgu drošā vietā. Ar vienu
atslēgu ar atslēgt visas automobiļa slēdze-
nes.
Atslēgas identifikācijas kods ir iespiests
metāla birkā vai uz atslēgas metāla daļas.
Glabājiet birku (ja aprīkots) drošā vietā. Ja
pazaudējat atslēgu, šis numurs būs vaja-
dzīgs jaunas atslēgas iegādei. Pierakstiet
numuru uzziņām nākotnē.

Imobilizatora sistēma
Detalizētu informāciju par imobilizatora sis-
tēmu skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKS-
PLUATĀCIJA” tēmā “Imobilizatora
sistēma”.

Aizdedzes atslēgas atgādinātājs (ja 
aprīkots)
Atverot vadītāja durvis, skan brīdinājuma
skaņas signāls, kas atgādina, ka jāizņem
aizdedzes atslēga no aizdedzes slēdža.

Durvis

ATSLĒGAS NUMURS:

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
• Ja drošības josta vai bagāža ir

iespiesta durvīs, durvis nevar
pareizi aizvērt, un tās var atvērties
braukšanas laikā. Tas var izraisīt
negadījumu. Aizveriet durvis,
uzmanoties, lai neiespiestu durvīs
drošības jostu vai bagāžu.

• Ja atstājat bagāžas nodalījuma dur-
vis atvērtas, kamēr motors darbo-
jas, izplūdes gāzes iekļūs
automobilī un izraisīs saindēšanos
ar tvana gāzi. Tas var izraisīt sma-
gas veselības problēmas vai sliktā-
kajā gadījumā nāvi. Neturiet
bagāžas nodalījumu atvērtu, kamēr
darbojas motors.

• Lai izvairītos no aizdegšanās vai
zādzības, izslēdziet motoru un aiz-
slēdziet durvis, kad atstājat auto-
mobili.

• Kad atverat durvis, ņemiet vērā
apkārtni. Var gadīties negadījums,
piemēram, sadursme ar automobili
vai aiz jūsu automobiļa esošu
gājēju. Esiet ļoti uzmanīgs, kad
atverat durvis, īpaši vējainā dienā.

(Turpinājums)
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PIEZĪME:
• Kad pametat automobili pat uz īsu brīdi,

neatstājiet tajā naudu vai vērtslietas, lai
izvairītos no zādzības riskiem.

• Atkarībā no signalizācijas aktivizācijas
nosacījumiem un durvju atvēršanas
nosacījumiem, var nostrādāt signalizā-
cija. Skatiet šīs sadaļas tēmu “PIRMS
BRAUKŠANAS”.

Sānu durvju slēdzenes

60B008

(1) UNLOCK (Atbloķēts)
(2) LOCK (Bloķēts)
(3) Aizmugurē
(4) Priekšpusē

Priekšējo durvju aizslēgšana no ārpuses:
• Ievietojiet atslēgu un pagrieziet tās augš-

daļu virzienā uz automobiļa aizmuguri,
vai

• Pagrieziet slēgšanas slēdzi uz priekšu,
tad pavelciet un turiet durvju rokturi un
aizveriet durvis.

Lai atslēgtu priekšējās durvis no automo-
biļa ārpuses, ievietojiet atslēgu un pagrie-
ziet tā augšdaļu pret automobiļa
priekšpusi.

65T30010

(1) LOCK (Bloķēts)
(2) UNLOCK (Atbloķēts)

Lai aizslēgtu durvis no automobiļa iekšpu-
ses, pagrieziet slēgšanas slēdzi uz
priekšu. Lai atslēgtu durvis, pagrieziet
slēgšanas slēdzi atpakaļ.
Lai aizslēgtu aizmugures durvis no auto-
mobiļa ārpuses, pagrieziet slēgšanas slē-
dzi uz priekšu un aizveriet durvis. Nav
nepieciešams pavilkt un turēt durvju rok-
turi, aizverot durvis.

PIEZĪME:
Lai aizvērtu aizslēgtas priekšējās durvis,
noteikti turiet durvju slēdzi, vai durvis
paliks neaizslēgtas.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Kad bērns atver vai aizver durvis,

viņa rokas, kājas vai galva var tikt
iespiesta durvīs, kas var izraisīt
smagas traumas. Durvju atvēršanu
un aizvēršanu nevajadzētu veikt
bērnam, bet gan pieaugušajam.

UZMANĪBU
• Kad bagāžas nodalījuma durvis nav

pilnībā atvērtas, tās var negaidīti
aizvērties, kas var izraisīt traumas.
Kad atverat bagāžas nodalījuma
durvis, atveriet tās pilnībā.

• Atverot bagāžas nodalījuma durvis
uzreiz aiz izplūdes caurules, var
gūt apdegumus. Kamēr motors dar-
bojas, neatveriet bagāžas nodalī-
juma durvis tieši aiz izplūdes
caurulēm. 

(2)

(1)
(3)

(4)

(1)
(2)

PIEMĒRS
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Centrālās durvju slēdzenes sistēma 

54G294

(1) LOCK (Bloķēts)
(2) UNLOCK (Atbloķēts)
(3) Aizmugurē
(4) Priekšpusē

Varat aizslēgt visas durvis (tostarp aizmu-
gures durvis) vienlaicīgi, izmantojot
atslēgu vadītāja durvīs.
Lai aizslēgtu visas durvis vienlaicīgi, ievie-
tojiet atslēgu vadītāja durvju slēdzenē un
pagrieziet atslēgas augšdaļu pret automo-
biļa aizmuguri vienreiz.
Lai atslēgtu visas durvis vienlaicīgi, ievieto-
jiet atslēgu vadītāja durvju slēdzenē un
pagrieziet atslēgas augšdaļu pret automo-
biļa priekšpusi divas reizes.

PIEZĪME:
Funkciju, kas atslēdz visas durvis, var
pārslēgt no divu darbību režīma uz vienas
darbības režīmu un otrādi, izmantojot infor-
mācijas ekrāna iestatījumu režīmu. Pla-
šāku informāciju par informācijas ekrāna
izmantošanu skatiet sadaļas “MĒRINS-
TRUMENTU BLOKS” tematā “Informācijas
ekrāns”.
Lai atslēgtu tikai vadītāja durvis , ievietojiet
atslēgu vadītāja durvju slēdzenē un pagrie-
ziet atslēgas augšdaļu pret automobiļa
priekšpusi vienu reizi.

65T30020

(1) LOCK (Bloķēts)
(2) UNLOCK (Atbloķēts)

Var arī aizslēgt vai atslēgt visas durvis,
nospiežot slēdža priekšpusi vai aizmuguri
attiecīgi.

PIEZĪME:
• Visas durvis var aizslēgt un atslēgt arī ar

raidītāju vai tālvadības pulti. Skatiet tēmu
“Bezatslēgas iekļuves sistēmas tālvadī-
bas pults / Bezatslēgas iekļuves sistē-
mas raidītājs” šajā sadaļā.

• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar bezat-
slēgas iedarbināšanas sistēmu, durvis
var aizslēgt vai atslēgt, arī nospiežot pie-
prasījuma slēdzi. Skatiet tēmu “Bezatslē-
gas iekļuves sistēmas tālvadības pults /
Bezatslēgas iekļuves sistēmas raidītājs”
šajā sadaļā.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

PIEMĒRS
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Bērnudroši bloķētāji (aizmugures 
durvis)

65T30030

(1) LOCK (Bloķēts)
(2) UNLOCK (Atbloķēts)

Visas aizmugures durvis ir aprīkotas ar
bērnudrošiem bloķētājiem, kurus var
izmantot, lai nepieļautu durvju nevēlamu
atvēršanu no automobiļa iekšpuses. Ja
svira atrodas LOCK (1) pozīcijā, aizmugu-
res durvis var atvērt tikai no ārpuses. Ja
svira atrodas UNLOCK (2) pozīcijā, aizmu-
gures durvis var atvērt no iekšpuses vai
ārpuses.

Bagāžas nodalījuma durvis

65T30040

(1) Bagāžas nodalījuma durvju atvērša-
nas slēdzis

Varat aizslēgt un atslēgt bagāžas nodalī-
juma durvis, izmantojot vadītāja durvju slē-
dzeni.
Lai atvērtu bagāžas nodalījuma durvis,
turiet bagāžas nodalījuma durvju atvērša-
nas slēdzi (1) un paceliet bagāžas nodalī-
juma durvis.

PIEZĪME:
Kad bagāžas nodalījuma durvis ir pilnībā
aizvērtas, ievērojiet sekojošo procedūru:
1) Nospiediet bagāžas nodalījuma durvis

atvēršanas slēdzi (1) un atveriet bagā-
žas nodalījuma durvis.

2) Pēc dažām sekundēm aizveriet bagā-
žas nodalījuma durvis.

3) Pārliecinieties, ka bagāžas nodalījuma
durvis ir pilnībā aizvērtas.

Ja nevarat atvērt bagāžas nodalījuma dur-
vis, nospiežot atvēršanas slēdzi (1), ir izlā-
dējies akumulators vai noticis kāds
bojājums, ievērojiet zemāk aprakstītās pro-
cedūras, lai atslēgtu bagāžas nodalījuma
durvis no automobiļa iekšpuses.
1) Noņemiet bagāžas nodalījuma pār-

segu (ja aprīkots) un nolieciet aizmugu-
res sēdekli uz priekšu, lai atvieglotu
piekļuvi. Plašāku informāciju par aizmu-
gures sēdekļa nolaišanu uz priekšu
skatiet tematā “Aizmugures sēdekļa
nolaišana”.

BRĪDINĀJUMS
Noteikti pārslēdziet bērnudrošiem
bloķētāju pozīcijā LOCK, ja aizmu-
gurē tiek apsēdināti bērni.

(1)

(2)

PIEMĒRS

(1)

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Vienmēr pārliecinieties, vai aizmu-
gure durvis ir aizvērtas un labi fiksē-
tas. Labi aizvērtas aizmugures durvis
palīdz neļaut pasažieriem izkrist no
automobiļa negadījumā. Pilnībā aiz-
vērtas aizmugures durvis arī neļauj
atgāzēm iekļūt pasažieru salonā.
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65T30050

2) Atveriet pārsegu (1) bagāžas nodalī-
juma durvju slēgšanas mehānismam.

PIEZĪME:
Uzmanieties, lai nepazaudētu pārsegu (1),
jo tas ir mazs un atdalāms.

65P30081

3) Pārbīdiet sviru (2) bultiņas virzienā,
izmantojot plakangala skrūvgriezi, lai
atslēgtu bagāžas nodalījuma durvis un
atvērtu tās.

Ja atlaižat sviru uzreiz pēc atslēgšanas,
bagāžas nodalījuma durvis paliks pa pusei
aizvērtas. Atspiediet bagāžas nodalījuma
durvis, kamēr spiežot sviru.
Ja bagāžas nodalījuma durvis nevar
atslēgt, uzticiet pilnvarotam SUZUKI pār-
stāvim vai kvalificētam autoservisam pār-
baudīt automobili.

Bezatslēgas iekļuves 
sistēmas tālvadības pults / 
Bezatslēgas iekļuves 
sistēmas raidītājs 

68LM205

Jūsu automobilis ir aprīkots ar bezatslēgas
iekļuves sistēmas tālvadības pulti (A tips)
vai bezatslēgas iekļuves sistēmas raidītāju
(B tips). Tālvadības pultij iar bezvadu iekļu-
ves sistēma un bezatslēgas iedarbināša-
nas sistēma. Raidītājam ir tikai
bezatslēgas iekļuves sistēma. Plašāku
informāciju skatiet sekojošos skaidroju-
mos.

(1)

PIEMĒRS

UZMANĪBU
• Nepieskarieties bagāžas nodalījuma

atveru malām, kad velkat vai spiežat
sviru. Tādējādi var gūt ievainojumus.

• Kad satverat aizmugures durvis no
iekšpuses, raugieties, lai neviens neat-
rastos aizmugures durvju tuvumā.

(2)

(2) A tips B tips
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Bezatslēgas iekļuves sistēmas tāl-
vadības pults (A tips)
Tālvadības pults ļauj veikt sekojošās darbī-
bas:
• Var aizslēgt vai atslēgt durvis, darbinot

LOCK/UNLOCK pogas uz tālvadības
pults. Skatiet skaidrojumu šajā sadaļā.

• Durvis var aizslēgt vai atslēgt, spiežot
pieprasījuma slēdzi. Plašāku informāciju
skatiet skaidrojumā šajā sadaļā.

• Motoru vai pilnā hibrīda sistēmu var
iedarbināt, neizmantojot aizdedzes
atslēgu. Plašāku informāciju skatiet
sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀ-
CIJA” tematā “Motora slēdzis”.

68LM206

(1) Aizslēgšanas ("LOCK") poga
(2) Atslēgšanas ("UNLOCK") poga

Ir divi veidi kā aizslēgt vai atslēgt visas durvis
(tostarp bagāžas nodalījuma durvis) vienlaicīgi,
izmantojot tālvadības pulti automobiļa tuvumā.
Centrālās durvju slēdzenes sistēma
• Lai aizslēgtu durvis, nospiediet pogu LOCK

(1) vienu reizi.
• Lai atslēgtu tikai vadītāja durvis, nospiediet

pogu UNLOCK (2) vienu reizi.
• Lai atslēgtu pārējās durvis, nospiediet pogu

UNLOCK (2) vienu reizi.

PIEZĪME:
Funkciju, kas atslēdz visas durvis, var pārslēgt
no divu darbību režīma uz vienas darbības
režīmu un otrādi, izmantojot informācijas
ekrāna iestatījumu režīmu. Plašāku informāciju
par informācijas ekrāna izmantošanu skatiet
sadaļas “MĒRINSTRUMENTU BLOKS” tematā
“Informācijas ekrāns”.

Visi pagriezienu rādītāji vienreiz nomirgos, un
ārējais skaņas signāls noskanēs vienreiz, kad
durvis tiek aizslēgtas.

Centrālā durvju slēdzenes sistēma ar slē-
dzenes bloķētāja sistēmu (ja aprīkots)
Ja vēlaties izvairīties no durvju slēdzeņu atslēg-
šanu, izmantojot neatļautas manipulācijas, izpil-
diet sekojošās darbības. Kad ir aktivizēta
slēdzenes bloķētāja sistēma, slēgšanas taustu
darbināšana neatslēgs sānu durvis.
Lai aktivizētu šo sistēmu:
Lai aizslēgtu durvis, nospiediet pogu
LOCK (1) divreiz 3 sekunžu laikā.

BRĪDINĀJUMS
Radioviļņi no bezatslēgu iedarbināša-
nas sistēmas antenas var traucēt
elektrisko medicīnisko ierīču darbī-
bai, piemēram, kardiostimulantiem.
Ja netiek ievēroti zemāk aprakstītie
piesardzības pasākumi, tas var palie-
lināt smagu traumu vai letālu seku
risku radioviļņu traucējumu dēļ.
• Personām, kuras izmanto elektris-

kās medicīniskās ierīces, piemē-
ram, kardiostimulatoru,
jākonsultējas ar šīs medicīniskās
ierīces ražotāju vai medicīnas spe-
ciālistu par to, vai viļņi no antenas
var radīt traucējumus medicīniska-
jai ierīcei.

• Ja radioviļņu traucējumi rada
bažas, gādājiet, lai SUZUKI pārstā-
vis vai kvalificēts autoserviss deak-
tivizētu antenas funkciju.

(1)

(2)
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Lai atslēgtu šo sistēmu:
• Lai atslēgtu tikai vadītāja durvis, nospie-

diet pogu UNLOCK (2) vienu reizi.
• Lai atslēgtu pārējās durvis, nospiediet

pogu UNLOCK (2) vienu reizi.

PIEZĪME:
Funkciju, kas atslēdz visas durvis, var
pārslēgt no divu darbību režīma uz vienas
darbības režīmu un otrādi, izmantojot infor-
mācijas ekrāna iestatījumu režīmu. Pla-
šāku informāciju par informācijas ekrāna
izmantošanu skatiet sadaļas “MĒRINS-
TRUMENTU BLOKS” tematā “Informācijas
ekrāns”.

Pagriezienu rādītāji vienreiz nomirgos, un
ārējais skaņas signāls noskanēs vienreiz,
kad durvis tiek aizslēgtas, un tad pagrie-
zienu rādītāji nomirgos vēlreiz, un ārējais
skaņas signāls noskanēs vēl vienreiz, kad
durvis tiek aizslēgtas, izmantojot slēdze-
nes bloķētāja sistēmu.
Kad tālvadības pults atrodas automobilī, ja
nospiežat pogu LOCK uz tālvadības pults,
atskanēs ārējais skaņas signāls, un durvis
nevarēs aizslēgt.

Kad durvis tiek atslēgtas:
• Visi pagriezienu rādītāji divreiz nomir-

gos, un ārējais skaņas signāls noskanēs
divreiz.

• Kad salona apgaismojuma slēdzis ir
pozīcijā DOOR (Durvis), salona apgais-
mojums ieslēgsies uz 15 sekundēm, tad
pakāpeniski nodzisīs. Ja šajā laikā
nospiežat motora slēdzi, apgaismojums
nekavējoties sāks dzist.

Pārliecinieties, vai pēc pogas LOCK (1)
nospiešanas visas durvis ir aizslēgušās. 
Ja pēc pogas UNLOCK (2) nospiešanas
30 sekunžu laikā nevienas durvis nav
atvērtas, tās automātiski aizslēgsies.

PIEZĪME:
• Tālvadības pults darbības diapazons ir

apmēram 5 m, bet tas ir atkarīgs no
apkārtnes, it sevišķi ja atrodaties tuvu
citām raidierīcēm, piem., radio torņiem
vai CB (Citizen’s Band) rācijām.

• Durvju slēdzenes nevar darbināt, izmantojot
tālvadības pulti, ja aizdedzes režīms ir citā
režīmā, izņemot LOCK (OFF).

• Kad kādas no durvīm ir atvērtas, ja
nospiežat pogu LOCK uz tālvadības
pults, atskanēs ārējais skaņas signāls,
un durvis nevarēs aizslēgt.

• Ja kāda no tālvadības pultīm tiek pazaudēta,
iesakām pēc iespējas ātrāk vērsties pie sava
pilnvarotā SUZUKI pārstāvja vai kvalificēta
autoservisa par maiņu. Organizējiet, lai jūsu
pilnvarotais pārstāvis ieprogrammē jūsu
automobiļa atmiņā jauno tālvadības pults
kodu un izdzēš veco.

Bezatslēgas atslēgšana/aizslēgšana,
izmantojot pieprasījuma slēdžus

61MM0A049

Kad tālvadības pults atrodas šajā sadaļā
aprakstītajā darba zonā, varat aizslēgt vai
atslēgt durvis (ieskaitot bagāžas nodalī-
juma durvis), nospiežot pieprasījuma slē-
dzi (1) uz vadītāja durvju roktura, priekšējā
pasažiera durvju roktura bagāžas nodalī-
juma durvīm. Ja vēlaties izvairīties no
durvju slēdzeņu atslēgšanas, izmantojot
neatļautas manipulācijas, varat aktivizēt
slēdzeņu bloķētāja sistēmu.
Lai aizslēgtu vai bloķētu visas durvis, kad
visas durvis ir atslēgtas:
• Lai aizslēgtu visas durvis, vienreiz

nospiediet vienu no pieprasījuma slē-
džiem.

• Lai aizslēgtu visas durvis ar slēdzeņu
bloķētāja sistēmu, 3 sekunžu laikā div-
reiz nospiediet vineu no pieprasījuma
slēdžiem.

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet slēdzenes bloķētāja
sistēmu, ja automobilī atrodas cil-
vēki. Viņi tiks ieslēgti automobilī un
nevarēs atslēgt durvis no iekšpuses.

(1)

PIEMĒRS
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Pagriezienu rādītāji vienreiz nomirgos, un
ārējais skaņas signāls noskanēs vienreiz,
kad durvis tiek aizslēgtas, un tad pagrie-
zienu rādītāji nomirgos vēlreiz, un ārējais
skaņas signāls noskanēs vēl vienreiz, kad
durvis tiek aizslēgtas, izmantojot slēdze-
nes bloķētāja sistēmu.

Lai atslēgtu vienas vai visas durvis:
• Nospiediet pieprasījuma slēdžus vien-

reiz, lai atslēgtu tikai vienas durvis.
• Nospiediet vienu no pieprasījuma slē-

džiem divreiz, lai atslēgtu visas durvis.

PIEZĪME:
Funkciju, kas atslēdz visas durvis, var
pārslēgt no divu darbību režīma uz vienas
darbības režīmu un otrādi, izmantojot infor-
mācijas ekrāna iestatījumu režīmu. Pla-
šāku informāciju par informācijas ekrāna
izmantošanu skatiet sadaļas “MĒRINS-
TRUMENTU BLOKS” tematā “Informācijas
ekrāns”.

Kad durvis tiek atslēgtas:
• Visi pagriezienu rādītāji divreiz nomir-

gos, un ārējais skaņas signāls noskanēs
divreiz.

• Kad salona apgaismojuma slēdzis ir
pozīcijā DOOR (Durvis), salona apgais-
mojums ieslēgsies uz 15 sekundēm, tad
pakāpeniski nodzisīs. Ja šajā laikā
nospiežat motora slēdzi, apgaismojums
nekavējoties sāks dzist.

Pārbaudiet, vai pēc pieprasījuma slēdža
darbināšanas durvis ir aizslēgušās.

PIEZĪME:
• Durvju slēdzenes nevar darbināt, izman-

tojot pieprasījuma slēdzi, sekojošos
gadījumos: 
– Ja kādas no durvīm ir atvērtas vai nav

pilnībā aizvērtas.
– Ja aizdedzes režīms ir kādā pozīcijā,

izņemot LOCK (OFF).
• Ja nevienas durvis netiek atvērtas aptu-

veni 30 sekunžu laikā pēc durvju atslēg-
šanas, nospiežot pieprasījuma slēdzi,
durvis tiks atkal automātiski aizslēgtas.

80J056

(1) 80 cm
Kad tālvadības pults atrodas aptuveni 80
cm attālumā no priekšējo durvju roktura vai
bagāžas nodalījuma slēdža, durvis var
aizslēgt vai atslēgt, spiežot pieprasījuma
slēdzi.

PIEZĪME:
• Ja tālvadības pults atrodas ārpus

iepriekš aprakstītās pieprasījuma slēdža
darbības zonas, pieprasījuma slēdzi
nevarēs darbināt.

• Ja tālvadības pults baterija nosēžas vai
ir spēcīgi radioviļņi vai troksnis, pieprasī-
juma slēdža darbības zona var būt
samazināta vai tālvadības pults var
nedarboties.

• Ja tālvadības pults atrodas pārāk tuvu
durvju stiklam, pieprasījuma slēdzis var
nedarboties.

• Ja automobilī atrodas rezerves tālvadī-
bas pults, pieprasījuma slēdži var nedar-
boties normāli.

• Tālvadības pults darbinās pieprasījuma
slēdzi, tikai ja tā atrodas pieprasījuma
slēdža darbības zonā. Piemēram, ja tāl-
vadības pults atrodas vadītāja durvju pie-
prasījuma slēdža darbības zonā, bet ne
priekšējais pasažiera durvju slēdža vai
bagāžas nodalījuma durvju pieprasī-
juma slēdža, vadītāja durvju slēdzi var
darbināt, bet priekšējā pasažiera durvju
slēdzi vai bagāžas nodalījuma slēdzi
nevar darbināt.

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet slēdzenes bloķētāja
sistēmu, ja automobilī atrodas cil-
vēki. Viņi tiks ieslēgti automobilī un
nevarēs atslēgt durvis no iekšpuses.

(1)

(1)

(1)

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
Bezatslēgu iedarbināšanas sistēma noteik-
tās vidēs vai noteiktos darba apstākļos var
nedarboties pareizi, piemēram, sekojošos:
• Ja televizors, elektrostacija vai mobilais

tālrunis raida spēcīgu signālu.
• Kad tālvadības pults atrodas saskarē ar

vai to nosedz metāla priekšmeti.
• Ja tuvumā tiek izmantota radioviļņu tipa

bezatslēgas iekļuve.
• Kad tālvadības pults atrodas tādu elek-

trisko ierīču kā dators tuvumā.
Daži papildu piesardzības pasākumi, kurus
jums jāveic, un informācija, kuru jāņem
vērā: 
• Pārliecinieties, ka tālvadības pultī glabā-

jas atslēga. Ja tālvadības pults kļūst
neuzticama, jūs nevarēsit aizslēgt vai
atslēgt durvis.

• Pārliecinieties, ka vadītājam vienmēr ir
līdzi tālvadības pults.

• Ja kāda no tālvadības pultīm tiek pazau-
dēta, iesakām pēc iespējas ātrāk vēr-

sties pie sava pilnvarotā SUZUKI
pārstāvja vai kvalificēta autoservisa par
maiņu. Organizējiet, lai jūsu pilnvarotais
pārstāvis ieprogrammē jūsu automobiļa
atmiņā jauno tālvadības pults kodu un
izdzēš veco.

• Šim automobilim var izmantot līdz čet-
rām tālvadības pultīm un atslēgām.
Lūdziet detalizētu informāciju savam
SUZUKI pārstāvim vai kvalificētā auto-
servisā.

• Tālvadības pults baterijas kalpošanas
laiks ir aptuveni divi gadi, bet tas var
variēt atkarībā no ekspluatācijas apstāk-
ļiem.

57L21016

Lai noglabātu atslēgu tālvadības pultī,
spiediet atslēgu tālvadības pultī, līdz
atskan klikšķis.

68LM247

Lai izņemtu atslēgu no tālvadības pults,
pavirziet pogu (A) bultiņas virzienā un
izvelciet atslēgu no tālvadības pults.

Pieprasījuma slēdža brīdinājuma skaņas
signāls
Šis ārējais skaņas signāls skan aptuveni 2
sekundes sekojošos apstākļos, lai brīdinātu jūs,
ka pieprasījuma slēdzis nedarbojas:
• Pieprasījuma slēdzis tiek nospiests pēc tam,

kad visas durvis ir aizvērtas un aizdedzes
slēdzis tiek pārslēgts pozīcijā ACC vai ON,
nospiežot aizdedzes slēdzi, kad tālvadības
pults atrodas ārpus automobiļa.

• Pieprasījuma slēdzis tiek nospiests jebkurā
no sekojošām situācijām pēc aizdedzes
režīma pārslēgšanas uz LOCK (OFF),
nospiežot motora slēdzi.
– Tālvadības pults tiek atstāta automo-

bilī.
– Ir atvērtas kādas no durvīm (ieskaitot

bagāžas nodalījuma durvis).

PIEZĪME
Raidītājs ir jutīgs elektronisks instru-
ments. Lai novērstu tālvadības pults
bojājumus:
• Nepakļaujiet tālvadības pulti, mit-

ruma vai augstai temperatūrai,
neatstājiet to uz priekšējā paneļa
tiešos saules staros.

• Netuviniet raidītāju magnētiskiem
objektiem, piem., televizoram.

(A)
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Nospiediet pieprasījuma slēdzi vēlreiz pēc
sekojošā ievērošanas:
Kad aizdedzes režīms tiek pārslēgts uz
LOCK (OFF), nospiežot aizdedzes slēdzi,
izņemiet tālvadības pulti, ja tā atrodas
automobilī, un pārbaudiet, vai visas durvis
ir pilnībā aizvērtas.

Atgādinājuma funkcija

65T30071

Ja sekojošās situācijās tālvadības pults
neatrodas automobilī, 2 sekundes ar inter-
vāliem skan skaņas signāls, un mērinstru-
mentu blokā mirgo imobilaizera /
bezatslēgas iedarbināšanas brīdinājuma
lampiņa:
Kad vienas vai vairāk durvis tiek atvērtas
un visas durvis pēc tam tiek aizvērtas, aiz-
dedzei esot jebkurā citā režīmā, izņemot
LOCK.

Pēc vairākām sekundēm, kad tālvadības
pults tiks atgriezta jebkurā automobiļa
zonā, izņemot bagāžas nodalījuma zonu,
indikators nodzisīs.
Ja tālvadības pults tiek atstāta automobilī
un vadītāja durvis vai priekšējā pasažiera
durvis tiek aizslēgtas, kā aprakstīts zemāk,
durvis tiks automātiski atslēgtas.
• Ja atverat vadītāja durvis un aizslēdzat

durvis, pagriežot fiksācijas galviņu uz
priekšu vai nospiežot centrālās slēdze-
nes slēdzi, vadītāja durvis tiks automā-
tiski atslēgtas.

• Ja atverat priekšējā pasažiera durvis un
aizslēdzat durvis, pagriežot fiksācijas
galviņu uz priekšu vai nospiežot centrā-
lās slēdzenes slēdzi, priekšējā pasažiera
durvis tiks automātiski atslēgtas.

PIEZĪME:
• Šis atgādinājums nedarbosies, kad tāl-

vadības pults atrodas uz mērinstrumentu
paneļa, cimdu nodalījumā, glabāšanas
nodalījumā, saulsargā vai uz grīdas utt.

• Pārliecinieties, ka vadītājam vienmēr ir
līdzi tālvadības pults.

• Neatstājiet tālvadības pulti automobilī,
kad atstājat automobili.

Akumulatora maiņa
Ja tālvadības pults nedarbojas uzticami,
nomainiet tās bateriju.

Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

71LMT0201

1) Velciet atslēgu laukā no tālvadības
pults.

2) Iespiediet tālvadības pults gropē pla-
kano skrūvgriezi, kas pārklāts ar mīkstu
drānu, un atlauziet to vaļā.

PIEMĒRS

PIEZĪME
Ja nomaināt bateriju pats, pirms tam
pieskarieties metāla priekšmetam, lai
izlādētu statisko elektrību, kas ir
sakrājusies jūsu ķermenī vai drēbēs.
Pretējā gadījumā var sabojāt tālvadī-
bas pulti.
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68LM210

(1) Apaļā litija baterija:
CR2032 vai līdzvērtīga

3) Uzstādiet bateriju (1) tā, lai tās + spaile
būtu vērsta pret korpusa apakšpusi, kā
parādīts attēlā.

4) Stingri aizveriet tālvadības pulti.
5) Pārbaudiet, vai visas durvju slēdzenes

var darbināt ar tālvadības pulti.
6) Utilizējiet veco bateriju saskaņā ar

noteikumiem. Neutilizējiet litija baterija
kopā ar sadzīves atkritumiem.

PIEZĪME:
Izlietotās baterijas jāutilizē pareizā veidā
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem,
tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

80JM133

(1) Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols (1)
norāda, ka bateriju/akumulatoru nedrīkst
utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Nodrošinot baterijas/akumulatora pareizu
utilizāciju, jūs palīdzat novērst potenciāli
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku vese-
lību, kas tomēr var notikt, ja neievērosiet
baterijas/akumulatora utilizācijas noteiku-
mus. Materiālu pārstrāde palīdz taupīt
dabas resursus. Lai uzzinātu vairāk par
bateriju/akumulatoru utilizāciju un
pārstrādi, iesakām sazināties ar savu piln-
varoto SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu.

(1)

BRĪDINĀJUMS
Ja litija baterija tiek norīta, var notikt
smaga saindēšanās. Nekādā gadī-
jumā nenorijiet litija bateriju. Glabā-
jiet litija baterijas vietās, kur tām
nevar piekļūt bērni un mājdzīvnieki.
Ja tomēr baterija norīta, nekavējoties
vērsieties pie ārsta.

PIEZĪME
Raidītājs ir jutīgs elektronisks instru-
ments. Nepieļaujiet tās bojājumus,
nepakļaujiet putekļiem vai mitrumam,
neiejaucieties tās iekšējās detaļās.

(1)
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Bezatslēgas iekļuves sistēmas rai-
dītājs (B veids)

81A184

(1) Aizslēgšanas ("LOCK") poga
(2) Atslēgšanas ("UNLOCK") poga

Ir divi veidi kā aizslēgt vai atslēgt visas dur-
vis (tostarp aizmugures durvis) vienlaicīgi
ar tālvadības pults izmantošanu automo-
biļa tuvumā.

Centrālās durvju slēdzenes sistēma
• Lai aizslēgtu durvis, nospiediet pogu

LOCK (1) vienu reizi.
• Lai atslēgtu tikai vadītāja durvis, nospie-

diet pogu UNLOCK (2) vienu reizi.
• Lai atslēgtu pārējās durvis, nospiediet

pogu UNLOCK (2) vienu reizi.

PIEZĪME:
Funkciju, kas atslēdz visas durvis, var pārslēgt
no divu darbību režīma uz vienas darbības
režīmu un otrādi, izmantojot informācijas
ekrāna iestatījumu režīmu. Plašāku informāciju
par informācijas ekrāna izmantošanu skatiet
sadaļas “MĒRINSTRUMENTU BLOKS” tematā
“Informācijas ekrāns”.

Centrālā durvju slēdzenes sistēma ar slē-
dzenes bloķētāja sistēmu (ja aprīkots)
Ja vēlaties izvairīties no durvju slēdzeņu atslēg-
šanu, izmantojot neatļautas manipulācijas, izpil-
diet sekojošās darbības. Kad ir aktivizēta
slēdzenes bloķētāja sistēma, slēgšanas taustu
darbināšana neatslēgs sānu durvis.
Lai aktivizētu šo sistēmu:
Lai aizslēgtu durvis, nospiediet pogu LOCK (1)
divreiz 3 sekunžu laikā.
Lai atslēgtu šo sistēmu:
• Lai atslēgtu tikai vadītāja durvis, nospie-

diet pogu UNLOCK (2) vienu reizi.
• Lai atslēgtu pārējās durvis, nospiediet

pogu UNLOCK (2) vienu reizi.

PIEZĪME:
Funkciju, kas atslēdz visas durvis, var
pārslēgt no divu darbību režīma uz vienas
darbības režīmu un otrādi, izmantojot infor-
mācijas ekrāna iestatījumu režīmu. Pla-
šāku informāciju par informācijas ekrāna
izmantošanu skatiet sadaļas “MĒRINS-
TRUMENTU BLOKS” tematā “Informācijas
ekrāns”.

Pagriezienu rādītāji vienreiz nomirgos, kad dur-
vis tiek aizslēgtas, un tad pagriezienu rādītāji
nomirgos vēlreiz, kad durvis tiek aizslēgtas,
izmantojot slēdzenes bloķētāja sistēmu.
Kad durvis tiek atslēgtas:
• Visi virzienmaiņas signāli mirgos divas rei-

zes.
• Kad salona apgaismojuma slēdzis ir pozīcijā

DOOR (Durvis), salona apgaismojums
ieslēgsies uz 15 sekundēm, tad pakāpeniski
nodzisīs. Ja šajā laikā ievietojat atslēgu aiz-
dedzes slēdzī, apgaismojums nodzisīs neka-
vējoties.

Pārliecinieties, vai pēc pogas LOCK (1)
nospiešanas visas durvis ir aizslēgušās. 

PIEZĪME:
Ja pēc pogas UNLOCK (2) nospiešanas
30 sekunžu laikā nevienas durvis nav
atvērtas, tās automātiski aizslēgsies.

PIEZĪME:
• Bezatslēgas iekļuves sistēmas raidītāja

darbības diapazons ir apmēram 5 m, bet
tas ir atkarīgs no apkārtnes, it sevišķi ja
atrodaties tuvu citām raidierīcēm, piem.,

(1)

(2)

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet slēdzenes bloķētāja
sistēmu, ja automobilī atrodas cil-
vēki. Viņi tiks ieslēgti automobilī un
nevarēs atslēgt durvis no iekšpuses.
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radio torņiem vai CB (Citizen’s Band)
rācijām.

• Ja atslēga ievietota aizdedzes slēdzī,
durvis nav iespējams darbināt ar raidī-
tāju.

• Kad kādas no durvīm ir atvērtas, durvju
slēdzenes var atslēgt tikai ar raidītāju, un
pagriezienu rādītāji nemirgos.

• Ja kāds no raidītājiem tiek pazaudēts,
iesakām pēc iespējas ātrāk vērsties pie
sava pilnvarotā SUZUKI pārstāvja vai
kvalificēta autoservisa par maiņu. Orga-
nizējiet, lai jūsu pilnvarotais pārstāvis
ieprogrammē jūsu automobiļa atmiņā
jauno raidītāja kodu un izdzēš veco.

Baterijas maiņa
Ja raidītājs nedarbojas uzticami, nomainiet
tā bateriju. 

Lai nomainītu raidītāja bateriju:

68LM248

1) Izņemiet skrūvi (1) un atveriet raidītāja
pārsegu.

2) Izņemiet raidītāju (2).

68LM249

(3) Apaļā litija baterija:
CR1616 vai līdzvērtīga

PIEZĪME
Tālvadības pults ir jutīgs elektronisks
instruments. Lai izvairītos no tālvadī-
bas pults bojājumiem:
• Nepakļaujiet tālvadības pulti, mit-

ruma vai augstai temperatūrai,
neatstājiet to uz priekšējā paneļa
tiešos saules staros.

• Netuviniet tālvadības pulti magnē-
tiskiem objektiem, piem., televizo-
ram

BRĪDINĀJUMS
Ja litija baterija tiek norīta, var notikt
smaga saindēšanās. Nekādā gadī-
jumā nenorijiet litija bateriju. Glabā-
jiet litija baterijas vietās, kur tām
nevar piekļūt bērni un mājdzīvnieki.
Ja tomēr baterija norīta, nekavējoties
vērsieties pie ārsta.

PIEZĪME
Ja nomaināt bateriju pats, pirms tam
pieskarieties metāla priekšmetam, lai
izlādētu statisko elektrību, kas ir
sakrājusies jūsu ķermenī vai drēbēs.
Citādi var sabojāt raidītāju.

(1)

(2)

(2)

(3)
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3) Ievietojiet plakangala skrūvgriezi raidī-
tāja (2) spraugā un atveriet.

4) Nomainiet bateriju (3) tā, lai tās marķē-
jums + sakristu ar marķējumu + uz rai-
dītāja.

5) Aizveriet raidītāju un ievietojiet atpakaļ
tālvadības pultī.

6) Aizveriet tālvadības pults pārsegu un
ieskrūvējiet atpakaļ skrūvi (1).

7) Pārbaudiet, vai visas durvju slēdzenes
var darbināt ar raidītāju.

8) Utilizējiet veco bateriju saskaņā ar
noteikumiem. Neutilizējiet litija baterija
kopā ar sadzīves atkritumiem.

PIEZĪME:
• Izlietotās baterijas jāutilizē pareizā veidā

saskaņā ar spēkā esošajiem noteiku-
miem, tās nedrīkst izmest sadzīves atkri-
tumos.

• Par apiešanos ar litija baterijām Austrā-
lijā skatiet sadaļas “PIELIKUMS” tēmu
“Austrālijai”.

80JM133

(1) Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols (1)
norāda, ka bateriju/akumulatoru nedrīkst
utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Nodrošinot baterijas/akumulatora pareizu
utilizāciju, jūs palīdzat novērst potenciāli
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku vese-
lību, kas tomēr var notikt, ja neievērosiet
baterijas/akumulatora utilizācijas noteiku-
mus. Materiālu pārstrāde palīdz taupīt
dabas resursus. Lai uzzinātu vairāk par
bateriju/akumulatoru utilizāciju un
pārstrādi, iesakām sazināties ar savu piln-
varoto SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu.

Signalizācijas sistēma (ja 
aprīkots)
PIEZĪME:
Par signalizācijas gaismas signālu Izraēlai,
Krievijai un Austrālijai skatiet sadaļas “PIE-
LIKUMS” tēmā “Izraēlai, Krievijai un Aus-
trālijai”.

Signalizācijas sistēma iestatās aizsargāša-
nas režīmā apmēram 20 sekundes pēc
durvju aizslēgšanas. (ES specifikācijām
atbilstoša automobiļa sistēma tomēr nav
aktivizēta, kad tiek atvērts motorpārsegs.)
Bezatslēgu iedarbināšanas sistēma –
izmantojiet tālvadības pulti vai nospiediet
pieprasījuma slēdzi uz vadītāja durvju rok-
tura, priekšējā pasažiera durvju roktura vai
bagāžas nodalījuma durvīs.
Bezatslēgas iekļuves sistēma – raidītāja
izmantošana
Kad sistēma ir aktivizēta, jebkuri mēģinā-
jumi atvērt durvis ar citiem paņēmieniem
(*), izņemot bezatslēgas iekļuves sistēmas
tālvadības pulti, pieprasījuma slēdzi, bez-
atslēgas iekļuves sistēmas raidītāju, vai
atvērt motorpārsegu (ES specifikācijai
atbilstošiem automobiļiem), izraisīs signali-
zācijas nostrādi. 
* Šie paņēmieni ietver:

– Atslēga
– Fiksācijas poga durvīs
– Centrālās slēdzenes slēdzis

PIEZĪME
Tālvadības pults ir jutīgs elektronisks
instruments. Nepieļaujiet tās bojāju-
mus, nepakļaujiet putekļiem vai mit-
rumam, neiejaucieties tās iekšējās
detaļās.

(1)
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PIEZĪME:
• Signalizācija aktivizēs sirēnu, kad tiks

izpildīts kāds no iepriekš noteiktajiem
nosacījumiem. Tomēr signalizācijas sis-
tēma nespēj bloķēt neatļautu iekļuvi
automobilī.

• Kad signalizācijas sistēma ir aktivizēta,
durvju atslēgšanai izmantojiet tikai bez-
atslēgas iekļuves sistēmas tālvadības
pulti, pieprasījuma slēdzi vai bezatslēgas
iekļuves sistēmas raidītāju. Ja izmantojat
atslēgu, signalizācija nostrādās.

• Ja automobiļa izmantošanu uzticat per-
sonai, kura nezina par signalizācijas sis-
tēmu, iesakām pirms tam iepazīstināt
personu ar signalizācijas sistēmas dar-
bību vai atspējot to. Nejauša signalizāci-
jas nostrāde var traucēt citiem cilvēkiem.

• Ja signalizācija ir aktivizēta, jums pašam
tomēr tāpat jārūpējas par zādzību nepie-
ļaušanu. Neatstājiet automobilī naudu
vai citas vērtīgas lietas.

• Signalizācijas sistēmai nav nepiecie-
šama apkope.

Kā aktivizēt signalizācijas sistēmu (kad
iespējota)
Aizslēdziet visas durvis (ieskaitot bagāžas
nodalījuma durvis), izmantojot bezatslēgas
iekļuves sistēmas tālvadības pulti, piepra-
sījuma slēdzi vai bezatslēgas iekļuves sis-
tēmas raidītāju. Signalizācijas indikators
(1) sāks mirgot, signalizācija aktivizēsies
pēc apmēram 20 sekundēm. 
Kad signalizācija ir aktivizēta, indikators
mirgo apmēram 2 reizes sekundē.

65T30080

PIEZĪME:
• Lai nepieļautu signalizācijas nejaušu

nostrādi, nemēģiniet to aktivizēt, kamēr
kāds atrodas automobilī. Signalizācija
nostrādās, ja kāda no iekšpusē esošām
personām atslēdz durvis, darbinot fiksā-
cijas pogu vai centrālās slēdzenes slē-
dzi, un atver durvis vai motora pārsegu.

• Signalizācija nav aktivizēta, ja visas dur-
vis no ārpuses aizslēdz ar atslēgu vai ja
izmanto durvju fiksācijas galvas vai cen-
trālās slēdzenes slēdzi no iekšpuses.

• Ja 30 sekunžu laikā pēc durvju atslēgša-
nas nevienas durvis netiek atvērtas ar
bezatslēgas iekļuves tālvadības pulti,
pieprasījuma slēdzi vai bezatslēgas
iekļuves sistēmas raidītāju, durvis auto-
mātiski aizslēgsies. Kad durvis atkal
automātiski aizslēdzas, signalizācijas
sistēma tiks aktivizēta aptuveni 20
sekundēs. 

Kā deaktivizēt signalizācijas sistēmu
Vienkārši atslēdziet durvis, izmantojot bez-
atslēgas iekļuves sistēmas tālvadības
pulti, pieprasījuma slēdzi vai bezatslēgas
iekļuves sistēmas raidītāju. Signalizācija
indikators nodzisīs, norādot, ka signalizāci-
jas sistēma ir deaktivizēta.

PIEZĪME
Signalizācijas sistēmu nedrīkst pār-
veidot vai noņemt. Ja tā pārveidota
vai izjaukta, sistēma nespēs darbo-
ties pareizi.

(1)

PIEMĒRS
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Kā apturēt signalizāciju
Ja signalizācija nostrādā nejauši, atslē-
dziet durvis, izmantojot bezatslēgas iekļu-
ves sistēmas tālvadības pulti, pieprasījuma
slēdzi vai bezatslēgas iekļuves sistēmas
raidītāju, vai arī spiediet motora slēdzi, lai
pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, vai
pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON.
Sirēna apklusīs.

PIEZĪME:
• Kaut arī signalizācija apturēta, ja durvis

pēc tam tiek aizslēgtas ar bezatslēgas
iekļuves sistēmas tālvadības pulti, pie-
prasījuma slēdzi vai bezatslēgas iekļu-
ves sistēmas raidītāju, signalizācija pēc
20 sekundēm atkal tiks aktivizēta.

• Ja atvienojat akumulatoru, kad signalizā-
cija ir aktivizēta vai signalizācijas skanē-
šanas laikā, signalizācija atkal nostrādās
pēc akumulatora pievienošanas, kaut arī
signalizācija ir bijusi izslēgta laikposmā
starp akumulatora atvienošanu un pie-
vienošanu.

• Kad signalizācija vairs neskan, pēc
noteikta perioda tā atkal aktivizēsies, ja
kādas durvis vai motorpārsegs tiek
atvērts, pirms tiek deaktivizēta signalizā-
cijas sistēma.

Kā pārbaudīt, vai signalizācija ir nostrā-
dājusi stāvēšanas laikā
Ja signalizācija nostrādā pēc neatļautas
iekļuves automobilī, pagriežot aizdedzes
slēdzi pozīcijā ON vai spiežot motora slē-
dzi, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
signalizācijas indikators ātri mirgos apmē-
ram 8 sekundes, un akustiskais signāls šai
laikā pīkstēs 4 reizes. Ja tā notiek, pārbau-
diet, vai automobilim nav radīti kādi bojā-
jumi.

Signalizācijas sistēmas iespējošana un
atspējošana (izņemot automobiļus, kuri
atbilst ES specifikācijām)
Signalizācijas sistēmu var iespējot vai
atspējot.

Kad iespējota (ražotāja iestatījums)
(izņemot automobiļus, kuri atbilst ES
specifikācijām)
Kad sistēma ir iespējota, avārijas gaismas
signāli aptuveni 40 sekundes mirgo, ja
izpildās signalizācijas nostrādes nosacī-
jumi. Sistēma arī liek iekšējam skaņas sig-
nālam ar intervāliem skanēt aptuveni 10
sekundes, pēc kam seko 30 sekunžu sig-
nāltaures skanēšana ar intervāliem.
Šajā laikā turpina mirgot signalizācijas
lampiņa.

Kad atspējota (izņemot automobiļus,
kuri atbilst ES specifikācijām)
Kad sistēma ir atspējota, tā paliek deaktivi-
zēta, pat ja veicat sistēmas akivizācijas
darbības.

Kā pārslēgt signalizācijas sistēmas sta-
tusu (izņemot automobiļus, kuri atbilst
ES specifikācijām)
Signalizācijas sistēmu var pārslēgt no
iespējota statusa uz atspējotu un otrādi,
izmantojot sekojošo metodi.

54P000209

(2)
(3)

(1)

PIEMĒRS



3-17

PIRMS BRAUKŠANAS

63TB3-01E

54P000210

(2) UNLOCK (Atbloķēts)
(3) LOCK (Bloķēts)

61MM0A137

1) Kad aizdedzes režīms ir ON vai aizde-
dzes slēdzis ir pozīcijā ON, aizveriet
visas durvis un pagrieziet fiksācijas gal-
viņu (1) vadītāja durvīs atslēgtā virzienā
(2) (atpakaļ). Pagrieziet galviņu apgais-
mojuma kontroles svirā pozīcijā OFF
(5).

PIEZĪME:
Visas 2) un 3) solī aprakstītās darbības
jāizpilda 15 sekunžu laikā.

2) Pagrieziet galviņu apgaismojuma kon-
troles svirā pozīcijā  (6) un pēc tam
pozīcijā OFF (5). Atkārtojiet šo darbību
4 reizes, kad vadības svira galu galā ir
iestatīta pozīcijā OFF.

3) Spiediet centrālās slēdzenes slēdža (4)
aizslēgšanas galu (3) (priekšējais gals),
lai aizslēgtu durvis, un pēc tam atslēg-
šanas galu (2) (pakaļējais gals), lai
atslēgtu durvis. Atkārtojiet šīs darbības
3 reizes un galu galā nospiediet slēdža
aizslēgšanas galu.

Katru reizi, kad atkārtojat šo soļu ciklu, sig-
nalizācijas sistēmas statuss mainās no
tobrīd izvēlētā uz pretējo. Varat pārbaudīt,
vai sistēma ir iespējota vai atspējota, pēc
iekšējā skaņas signāla pīkstienu skaita
katras procedūras beigās, un tie ir seko-
joši.

PIEZĪME:
• Signalizācijas sistēmu nevar atspējot,

kamēr tā ir aktivizēta.
• Ja neizdodas pabeigt darbības 2) un 3)

solī 15 sekunžu laikā, atsāciet procedūru
izpildi no sākuma.

• Kad veicat augstākminētās procedūras,
pārbaudiet, vai visas durvis ir aizvērtas.

PIEZĪME:
Signalizācijas sistēmu var arī pārslēgt no
iespējota statusa uz atspējotu un otrādi,
izmantojot informācijas ekrāna iestatījumu
režīmu. Plašāku informāciju par informāci-
jas ekrāna izmantošanu skatiet sadaļas
“MĒRINSTRUMENTU BLOKS” tematā
“Informācijas ekrāns”.

(2)
(3)

(4)

PIEMĒRS

(5)
(6)

PIEMĒRS

Sistēmas statuss Pīkstienu skaits

Atspējots 
(A režīms) Vienreiz

Iespējots 
(D režīms) 4 reizes
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Logi

Elektrisko logu pacēlāju vadības 
elementi
Logu elektriskos pacēlājus var darbināt
tikai tad, kad aizdedzes slēdzis ir pozīcijā
ON vai aizdedzes režīms ir ON.

Vadītāja pusē

65T30090

Vadītāja durvīm ir slēdzis (1), lai darbinātu
vadītaja logu, un slēdzis (2), lai darbinātu
pasažiera logu, vai ir slēdži (3), (4), lai dar-
binātu aizmugures kreiso un labo pasa-
žieru logus attiecīgi.

Pasažiera pusē

65T30100

Blakussēdētāja durvīm ir slēdzis (5), ar
kuru darbināt blakussēdētāja logu.

81A009

Lai atvērtu logu, spiediet slēdža augšdaļu
un, lai aizvērtu logu, paceliet slēdža augš-
daļu.
Vadītāja logs ir aprīkots ar automātiskas
pacelšanas un automātiskas nolaišanas
funkciju, kas paredzēta papildu komfortam
(piem., ceļa maksas punktos, āra apkalpo-
šanas ēdnīcās). Tas nozīmē, ka vadītājs
var atvērt vai aizvērt logu, neturot slēdzi
nolaišanas vai pacelšanas pozīcijā. Pie-
spiediet vai paceliet vadītāja loga slēdzi
līdz galam un atlaidiet. Lai apturētu loga
kustību, pirms tas atveras vai aizveras līdz
galam, nedaudz paceliet vai nospiediet
slēdzi.

(2)

(4)

(1)

(3)

PIEMĒRS

(5)

PIEMĒRS AIZVĒRT

ATVĒRT
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Aizslēgšanas slēdzis

65T30110

Vadītāja durvīs ir arī slēdzis pasažieru
logam(-iem). Kad nospiežat bloķēšanas
slēdzi, pasažieru logu(-us) nevar pacelt vai
nolaist ne ar vienu slēdzi (2), (3), (4) vai
(5). Lai atjaunotu normālu darbību, atbrīvo-
jiet bloķēšanas slēdzi, nospiežot to vēlreiz.

Elektriskos logu pacēlājus var darbināt
tikai tad, kad aizdedzes režīms ir ieslēgts.

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
• Kad atverat vai aizverat logu, var

tikt iespiestas ķermeņa daļas, kā
rokas, kājas vai kakls, kas var izrai-
sīt negadījumu. Kad darbināt logu,
ievērojiet sekojošos brīdinājumus:
– Vadītājam un citiem pasažieriem

jāuzmanās, kad tie atver vai aiz-
ver logu.

– Neļaujiet bērnam darbināt logu
slēdžus.

– Pasažieru logu darbību vienmēr
jābloķē, kad automobilī atrodas
bērni. Bērni var gūt smagus
ievainojumus, iespiežot sevi logā
darbības laikā. Vairāk skatiet
tematā “Logu bloķētāja slēdzis”
šajā sadaļā.

– Kad atstājat automobili, noteikti
nospiediet motora slēdzi, lai mai-
nītu aizdedzes režīmu uz OFF.
Pēc tam nēsājiet savu atslēgu
līdzi un izņemiet bērnu vai bēr-
nus no automobiļa.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

– Kad atverat vai aizverat priekšējā
pasažiera logu vai aizmugures
logus vadītāja pusē, pārliecinie-
ties, ka pārējie pasažieri un bērni
neizbāž rokas un sejas laukā no
automobiļa, pirms tiek darbināts
logs. Kā arī noteikti pabrīdiniet
viņus, ka veiksiet darbību ar
logu. 

• Kad darbināt elektroniskos logu
pacēlāju vadības elementus no
loga ārpuses, logs var iespiest
rokas vai kaklu, un var notikt nega-
dījums. Nedarbiniet elektroniskos
loga vadības elementus no loga
ārpuses.

UZMANĪBU
Ja pieskaraties loga stiklam, kad
atverat vai aizverat to, tas var iespiest
jūsu ķermeņa daļas. Tā var gūt ievai-
nojumus.
Kad atverat vai aizverat loga stiklu,
nepieskarieties tam.
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PIEZĪME:
• Ja braukšanas laikā ir atvērts tikai viens no

aizmugures logiem, būs dzirdams skaļš
troksnis. Tas notiek gaisa spiediena izmaiņu
pie atvērta loga dēļ. Tā nav kļūme. Tas ir tas
pats fenomens, kas skaņa, kas rodas, kad
sāniski pūšat tukšas alus pudeles kakliņā. Ja
aizmugures logs ir atvērts, šo skaņu var
samazināt, izmantojot šādas metodes:
– Atveriet arī kādu no priekšējiem

logiem.
– Mainiet aizmugures loga atvēršanas

platumu. Piemēram, ja pašlaik aizmu-
gures logs ir atvērts pilnībā, tad nore-
gulējiet to daļēji aizvērtu.

• Ja braukšanas laikā ir atvērts tikai viens
no priekšējiem logiem, būs dzirdams
skaļš troksnis, kā aprakstīts iepriekš. Ja
priekšējais logs ir atvērts, šo skaņu var
samazināt, izmantojot šādas metodes:
– Atveriet arī kādu no aizmugures

logiem.
– Mainiet priekšējā loga atvēršanas pla-

tumu. Piemēram, ja priekšējais logs ir
atvērts pilnībā, tad noregulējiet to
daļēji aizvērtu. 

Iespiešanas novēršanas funkcija
Vadītāj logs ir aprīkots ar iespiešanas
novēršanas funkciju. Funkcija spēj konsta-
tēt, ka kaut kas iespiest logā, kad tas tiek
aizvērts ar automātisko funkciju, kas ļauj
aizvērt logu, neturot slēdzi pacelšanas
pozīcijā; logs apstājas un nepieļauj ievai-
nojumu gūšanu.

PIEZĪME:
• Iespiešanas novēršanas funkcija nedar-

bojas, kad paceļat un turat slēdzi loga
pacelšanas pozīcijā.

• Arī tad, ja nav iespējams aizvērt logu ar
automātiskās aizvēršanas funkciju
iespiešanas novēršanas funkcijas attei-
ces dēļ, logu vēl aizvien var aizvērt, ceļot
un turot slēdzi pacelšanas pozīcijā.

• Ja vadāt automobili skarbos bezceļa
apstākļos, iespiešanas novēršanas funk-
cija var nedarboties, jo logs reaģē uz
automobiļa svārstībām.

Iespiešanas novēršanas funkcijas
atsāknēšana
Kad akumulators tiek atvienots un pievie-
nots vai nepieciešama drošinātāja maiņa,
šī funkcija tiks deaktivizēta. Šādā gadījumā
automātiskās nolaišanas funkcija tiks
deaktivēta, bet automātiskās pacelšanas

PIEZĪME
Ja atverat vai aizverat logu, kamēr
motors ir izslēgts, svina-skābes aku-
mulators var izlādēties.
Lai pasargātu svina-skābes akumula-
toru, atveriet vai aizveriet logu, kamēr
motors darbojas.

BRĪDINĀJUMS
Atkarībā no objekta formas, izmēra,
cietības un pozīcijas šī funkcija var
nespēt atpazīt iespiesto objektu loga
pacelšanas laikā. Tā var gūt smagas
traumas.
Esiet ļoti uzmanīgs, kad atverat vai
aizverat logus.

UZMANĪBU
Kamēr darbojas automātiskās nolai-
šanas vai automātiskās pacelšanas
funkcijas, vai tieši pirms loga pilnī-
gas aizvēršanas iespiešanas novēr-
šanas funkcija var neatpazīt logā
iespiesto objektu.
Kamēr iespiešanas novēršanas funk-
cijas darbojas, uzmanieties, lai nepie-
spiestu pirkstus logā.
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funkcija paliks aktīva. Iespiešanas novēr-
šanas funkciju nepieciešams atsāknēt.
Lai atsāknētu iespiešanas novēršanas
funkciju, rīkojieties šādi:
1) Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON

un nospiediet motora slēdzi, lai pārs-
lēgtu aizsedzes režīmu uz ON.

2) Atveriet vadītāja logu līdz galam, spie-
žot un turot slēdzi nolaišanas pozīcijā.

3) Aizveriet logu, turot slēdzi pacelšanas
pozīcijā un turot slēdzi paceltu vēl 2
sekundes pēc loga aizvēršanās.

4) Pārbaudiet, vai vadītāja loga automātis-
kās nolaišanas/pacelšanas funkcija
darbojas.

Ja automātiskās nolaišanas/pacelšanas
funkcija nedarbojas pēc atsāknēšanas,
iespiešanas novēršanas funkcijai var būt
radusies kļūme. Nogādājiet automobili pār-
baudei pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai
kvalificētā autoservisā.

Apgaismojuma kontroles 
svira

55S20025

Apgaismojuma darbība

61MM0A072

Lai ieslēgtu gaismas, pagrieziet slēdzi svi-
ras galā. Pastāv trīs pozīcijas:

OFF (1)
Viss apgaismojums izsl.

 (2)
Priekšējie gabarītu signāllukturi, numurzī-
mes apgaismojums un mērinstrumentu
paneļa apgaismojums paliek degam, bet
priekšējie lukturi ir izslēgti.

 (3)
Priekšējie gabarītu signāllukturi, numurzī-
mes apgaismojums, mērinstrumentu
paneļa apgaismojums un priekšējie lukturi
deg.

BRĪDINĀJUMS
Kad akumulators tiek atvienots un
pievienots vai nepieciešama drošinā-
tāja maiņa, iespiešanas novēršanas
funkciju nepieciešams atsāknēt. 
Iespiešanas novēršanas funkcija
netiks aktivēta līdz atsāknēšanas
pabeigšanai.

BRĪDINĀJUMS
Lai nepieļautu ievainojumus, nedarbi-
niet kontroles elementus, sniedzoties
pēc tiem caur stūri.

(3)

(2)
(1)

PIEMĒRS
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61MM0A073

Kad starmeši ieslēgti, piespiediet sviru uz
priekšu, lai ieslēgtu tālās gaismas (galveno
staru), vai velciet sviru pret sevi, lai pārs-
lēgu uz tuvajām gaismām. Kad tālā gaisma
ir ieslēgta, mērinstrumentu panelī iedegas
indikators. Lai zibsnītu ar tālajām gaismā
(galvenajiem stariem), pavelciet sviru
nedaudz pret sevi un atlaidiet, kad signali-
zēšana pabeigta.

Automātiskā apgaismojuma izman-
tošana (ja aprīkots)

61MM0A074

65T30120

PIEMĒRS

(3)(4)

(2)(1)

PIEMĒRS

(5)

PIEMĒRS
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Jūsu automobiļa gaismu sistēmu kontrolē divas galvenās sistēmas: apgaismojuma slē-
dzis un automātiskā priekšējo lukturu sistēma (kad apgaismojuma slēdzis ir pozīcijā
AUTO).
Šīs sistēmas darbojas kopā, lai darbinātu apgaismojumu kā parādīts šajā tabulā:

Deg: Apgaismojums IESL.
LIGHT (Gaisma): Ka apgaismojuma sensora (5) tuvumā valda gaisma.
DARK (Tumsa): Ka apgaismojuma sensora (5) tuvumā valda tumsa.

Lai ieslēgtu gaismas, pagrieziet slēdzi sviras galā. Tai ir četras pozīcijas:

OFF (1)
Viss apgaismojums izsl.

Apgaismo-
juma slē-
dža pozīcija

Var darbināt gal-
venās gaismas

Aizdedzes režīms 
LOCK (OFF) 

vai ACC
Aizdedzes režīms ON

LIGHT 
(Gaisma)

DARK 
(Tumsa)

LIGHT 
(Gaisma)

DARK 
(Tumsa)

(1) OFF
(Izslēgts)

Gabarītu signāli 
Aizmugures lukturi – – – –

Priekšējie lukturi – – – –

(2) AUTO
(Izslēgts)

Gabarītu signāli 
Aizmugures lukturi – – – ON (Iesl.)

Priekšējie lukturi – – – ON (Iesl.)

(3) 
Gabarītu signāli 
Aizmugures lukturi ON (Iesl.) ON (Iesl.) ON (Iesl.) ON (Iesl.)

Priekšējie lukturi – – – –

(4) 
Gabarītu signāli 
Aizmugures lukturi ON (Iesl.) ON (Iesl.) ON (Iesl.) ON (Iesl.)

Priekšējie lukturi ON (Iesl.) ON (Iesl.) ON (Iesl.) ON (Iesl.)

AUTO (2)
Šī funkcija darbojas, kad aizdedzes režīms
tiek pārslēgts uz ON, nospiežot aizdedzes
slēdzi. Priekšējie lukturi un gabarītu signāl-
lukturi tiek ieslēgti un izslēgti automātiski
atkarībā no sensora uztvertā apkārtējās
gaismas daudzuma. Tie izslēdzas automā-
tiski, kad pārslēdzat aizdedzes režīmu uz
ACC vai LOCK, nospiežot motora slēdzi.
Apgaismojuma sensors (5) āra apgaismo-
juma uztveršanai atrodas vējstikla augš-
daļā. Tas kalpo arī kā lietus sensors
tīrītājiem ar lietus sensoru.

PIEZĪME:
• Nelīmējiet uzlīmes pie vējstikla vietā, kur

atrodas sensors Uzlīme var traucēt sen-
sora darbībai un padarīt sistēmu nespē-
jīgu kontrolēt gaismas pareizi.

UZMANĪBU
Ja vējstiklu sensora zonā klāj dubļi,
ledus vai cits kaut kas, priekšējie luk-
turi un gabarītu signāllukturi var
ieslēgties arī tad, ja ārā vēl ir gaišs.
Pirms notīrīt šos materiālus no vējs-
tikla, vienmēr iestatiet tīrītāju kontro-
les sviru pozīcijā OFF. Ja svira tiek
atstāta pozīcijā “AUTO”, tīrītāji var
negaidīti nostrādāt un radīt traumas,
kā arī tikt bojāti.
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• Ja pagriežat aizdedzes režīmu uz ON un
paliek izvēlēta pozīcija AUTO, priekšējie
lukturi un gabarītu signāllukturi automā-
tiski ieslēgsies, tiklīdz ārā kļūs tumšs; pat
tad, kad motors ir izslēgts vai pilnā hib-
rīda sistēma nedarbojas. Atstājot star-
mešus ieslēgtu ilgu laiku, var izlādēt
akumulatoru.

 (3)
Priekšējie gabarītu signāllukturi, numurzī-
mes apgaismojums un mērinstrumentu
paneļa apgaismojums paliek degam, bet
priekšējie lukturi ir izslēgti.

 (4)
Priekšējie gabarītu signāllukturi, numurzī-
mes apgaismojums, mērinstrumentu
paneļa apgaismojums un priekšējie lukturi
deg.

61MM0A075

Kad starmeši ieslēgti, piespiediet sviru uz
priekšu, lai ieslēgtu tālās gaismas (galveno
staru), vai velciet sviru pret sevi, lai pārs-
lēgu uz tuvajām gaismām. Kad tālā gaisma
ir ieslēgta, mērinstrumentu panelī iedegas
indikators. Lai zibsnītu ar tālajām gaismā
(galvenajiem stariem), pavelciet sviru
nedaudz pret sevi un atlaidiet, kad signali-
zēšana pabeigta.

Automātiskā priekšējo lukturu sistēma

65T30120

Kad ir izpildīti sekojošie trīs nosacījumi,
automātiskā priekšējo lukturu ieslēgšanas
sistēma ieslēdz visu apgaismoju, ko kon-
trolē ar vadības sviru pie stūres kolonnas.
Nosacījumi automātiskai priekšējo lukturu
ieslēgšanai:
1) Apgaismojuma sensora (5) tuvumā

valda tumsa.
2) Apgaismojuma vadības svira ir pozīcijā

AUTO.
3) Jūs nospiežat motora slēdzi, lai mainītu

aizdedzes režīmu uz ON.
Šo sistēmu darbina signāls no gaismas
sensora (5) uz vējstikla. Nenosedziet sen-
soru (5). Citādi sistēma nedarbosies
pareizi.

PIEMĒRS

(5)

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
Apgaismojuma sensors reaģē arī uz infrasarka-
najiem stariem, tādēļ tas var nedarboties pareizi
vietās, kur ur spēcīgs infrasarkanais starojums.

Automātiskā apgaismojuma funkcijas pār-
programmēšana (ja aprīkots)
Sekojošos automātiskā apgaismojuma funkci-
jas iestatījumus var pielāgot jūsu preferencēm.
Lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu SUZUKI pār-
stāvi vai kvalificētu autoservisu, ja vēlaties, lai
funkciju pārprogrammē.

Gaismas sensora jutība
(ja aprīkots)
Apgaismojuma daudzums, kas ir nepieciešams,
lai ieslēgtu un izslēgtu apgaismojumu, tiek
ražotāja ieprogrammēts. Gaismas sensora
jutību var pielāgot tā, lai apgaismojums tiek
ieslēgts un izslēgts, kad:
• ārā ir gaišāks par ieprogrammēto stā-

vokli vai
• ārā ir tumšāks par ieprogrammēto stā-

vokli

Lietus aktivizētā automātiskā apgais-
mojuma darbība (ja aprīkots)
Automātiski ieslēdzamo priekšējo lukturu
sistēmas iestatījumu var mainīt, lai liktu tai
ieslēgt priekšējos lukturus:
• kas lietus sensors konstatē intensīvu

lietu
• kad lietus sensors konstatē gaismu un

intensīvu lietu (kopā ar tīrītāja ar lietus
sensoru darbību) vai

• neatkarīgi no tīrītāji ar lietus sensoru
darbības.

Atgādinājuma skaņas signāls par 
ieslēgtām gaismām
Brīdinājums skaņa salonā ieslēdzas, ja
atverat vadītāja durvis un starmešu un
gabarītu signāli nav izslēgti. Šī funkcija
aktivizējas šādos apstākļos:
Priekšējie lukturi un/vai gabarītu signālluk-
turi deg pat pēc tam, kad aizdedzes slēdzis
tiek izslēgts vai motora slēdzis tiek
nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu
uz LOCK (OFF).
Brīdinājuma skaņa izslēdzas pēc starmešu
un gabarītu signālu izslēgšanas.
PIEZĪME:
Kamēr skan brīdinājuma skaņa, informāci-
jas ekrānā mērinstrumentu panelī redzams
paziņojums.

Dienas gaitas gaisma (D.R.L.) Sis-
tēma
Kad motors vai pilnā hibrīda sistēma ir
iedarbināta, sistēma ieslēdz dienas gaitas
gaismu.
D.R.L. sistēmas darbības nosacījumi
1) Darbojas motors vai pilnā hibrīda sis-

tēma.
2) Starmeši un priekšējie miglas lukturi (ja

aprīkots) izslēgti.

PIEZĪME:
Dienas gaitas gaismu spilgtums atšķiras
no gabarītu signālu spilgtuma, bet tā nav
atteice.

BRĪDINĀJUMS
Lai apgaismojuma sensors spētu
reaģēta uz izmaiņām apkārtējā
apgaismojumā, tas var prasīt līdz 5
sekundēm. Lai palīdzētu izvairīties no
negadījumiem nepietiekama apgais-
mojuma dēļ, pirms iebraukšanas
tunelī, pazemes stāvlaukumā utt.
ieslēdziet priekšējos lukturus.
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Aizmugures miglas luktura slēdzis 
(ja aprīkots)

61MM0A214

Lai ieslēgtu aizmugures miglas lukturi, kad
priekšējie lukturi ir ieslēgti, pagrieziet slē-
dzi, kā parādīts attēlā. Kad aizmugures
miglas lukturis ieslēgts, mērinstrumentu
blokā izgaismosies indikators. 

Priekšējo lukturu vērsuma regulē-
šana

Priekšējo lukturu vērsums kreisās puses kustībai

65T30150

Priekšējo lukturu vērsums labās puses kustībai

65T30160

Priekšējo lukturu vērsumu nepieciešams
regulēt, lai nepieļautu pretī braucošo trans-
portlīdzekļu vadītāju apžilbināšanu; tos var
iestatīt kreisās un labās puses kustībai.

Starmešu vērsums var nebūt pietiekoši
labs.
Vērsumu nepieciešams pārregulēt, nose-
dzot priekšējo lukturu lēcu.

PIEMĒRS
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Automobiļi ar kreisās puses vadību
Lai pārregulētu priekšējo lukturu vērsumu,
nosedzot priekšējo lukturu lēcu kreisās
puses satiksmei:
1) Nokopējiet šablonus, kā parādīts aiznā-

kamā lappusē abiem (A) un (B) pielieto-
jumiem.

2) Pārzīmējiet šablonu uz ūdensdroša
materiāla līmplēves un izgrieziet.

3) Salāgojiet lentes izgriezumu ar priek-
šējo lukturu lēcu centrālo atzīmi. 
Skatiet izmērus sekojošos attēlos.

Labās puses priekšējais lukturis (A)

65T30191

(1) Horizontālā līnija: apmēram 
50 mm (2,0 in.)

(2) Vertikāla līnija: apmēram 
0 mm (0 in.)

(3) Centrālā atzīme (mazs izvirzījums uz
lēcas iekšējās virsmas)

Kreisās puses priekšējais lukturis (B)

65T30201

(1) Horizontālā līnija: apmēram 
50 mm (2,0 in.)

(2) Vertikāla līnija: apmēram 
0 mm (0 in.)

(3) Centrālā atzīme (mazs izvirzījums uz
lēcas iekšējās virsmas)

(1)

(2)

(3)
(1)

(2)

(3)
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Automobiļi ar labās puses vadību
Lai pārregulētu priekšējo lukturu vērsumu,
nosedzot priekšējo lukturu lēcu labās
puses satiksmei:
1) Nokopējiet šablonus, kā parādīts aiznā-

kamā lappusē abiem (A) un (B) pielieto-
jumiem.

2) Pārzīmējiet šablonu uz ūdensdroša
materiāla līmplēves un izgrieziet.

3) Salāgojiet lentes izgriezumu ar priek-
šējo lukturu lēcu centrālo atzīmi.
Skatiet izmērus sekojošos attēlos.

Labās puses priekšējais lukturis (A)

65T30191

(1) Horizontālā līnija: apmēram 
50 mm (2,0 in.)

(2) Vertikāla līnija: apmēram 
0 mm (0 in.)

(3) Centrālā atzīme (mazs izvirzījums uz
lēcas iekšējās virsmas)

Kreisās puses priekšējais lukturis (B)

65T30201

(1) Horizontālā līnija: apmēram 
50 mm (2,0 in.)

(2) Vertikāla līnija: apmēram 
0 mm (0 in.)

(3) Centrālā atzīme (mazs izvirzījums uz
lēcas iekšējās virsmas)

(1)

(2)

(3)
(1)

(2)

(3)
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Šabloni priekšējiem lukturiem

65T30230

(1) 30 mm (1,19 in.)
(2) 90 mm (5,55 in.)
(3) 42 mm (1,64 in.)

A (3)

(2)

(1)
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65T30240

(1) 42 mm (1,64 in.)
(2) 90 mm (5,55 in.)
(3) 30 mm (1,19 in.)

B

(2)

(1)

(3)
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Priekšējo miglas lukturu 
slēdzis (ja aprīkots)

64J058

Priekšējais miglas lukturis iedegas, kad
miglas lukturu slēdzis tiek nospiests kopā
ar ieslēgtiem gabarītu signāllukturiem, aiz-
mugures lukturiem un/vai priekšējiem luk-
turiem. Kamēr priekšējais miglas lukturis
deg, virs slēdža degs priekšējo miglas luk-
turu indikators.

PIEZĪME:
Dažās valstīs apgaismojuma darbība var
atšķirties no iepriekš aprakstītā, to ietekmē
vietējie noteikumi.

Priekšējo lukturu 
līmeņošanas slēdzis (ja 
aprīkots)

80JM040

Pagriežot šo slēdzi, var regulēt starmešu
stara augstumu atkarībā no automobiļa
noslogojuma. Sekojošā tabulā ir parādītas
slēdža pozīcijas, kas atbilst dažādām auto-
mobiļa noslogojuma situācijām.

Automobiļa 
noslogojums

Slēdža pozīcijā

2WD 4WD

Tikai vadītājs 0 0

Vadītājs + 
1 pasažieris 
(priekšējā 
sēdeklī)

0 0

Vadītājs + 
4 pasažieri 
nav bagāžas

1 1

Vadītājs + 
4 pasažieri 
ievietota bagāža

2 2

Vadītājs + 
pilna krava 3 2
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Pagriezienu rādītāju kontroles 
svira
Varat izmantot pagriezienu rādītāju kontro-
les sviru, kad motora slēdzis atrodas ON
(Ieslēgtā) režīmā.

55S20025

Pagriezienu rādītāju darbība
Kad aizdedzes slēdzis ir pozīcijā ON vai
aizdedzes režīms ir ON, pārslēdziet sviru
uz augšu vai uz leju, lai aktivizētu labā vai
kreisā pagrieziena rādītājus.

Parasts pagrieziena signāls

61MM0A076

Lai signalizētu, pārvietojiet sviru uz augšu
vai uz leju. Kad pagrieziens veikts, signāls
izslēgsies un svira atgriezīsies sākotnējā
stāvoklī.

Joslu maiņas signalizēšana

61MM0A077

Pavirziet sviru pusceļā attiecīgā virzienā,
lai pagrieztu un turētu tur.
• Pagrieziena signāls un tā indikators mir-

gos tik ilgi, cik turat sviru.
• Pagrieziena signāls un tā indikators mir-

gos trīs reizes arī tad, ja atlaižat sviru
tūlīt pēc pārslēgšanas.

PIEZĪME:
Pagrieziena signāla un tā indikatora mirgo-
šanu trīs reizes pēc pagrieziena signāla
sviras atlaišanas sākotnējā stāvoklī var
iestatīt informācijas ekrānā. Skatiet tēmu
“Informācijas ekrāns” sadaļā “MĒRINS-
TRUMENTU BLOKS”.

BRĪDINĀJUMS
Lai nepieļautu ievainojumus, nedarbi-
niet kontroles elementus, sniedzoties
pēc tiem caur stūri.

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
Pagrieziena signāla un tā indikatora mirgo-
šanas reižu (1 līdz 4 reizes) iestatījumus
var personalizēt. Par šo personalizēšanu
jautājiet pilnvarotam SUZUKI pārstāvim vai
kvalificētā autoservisā.

Avārijas gaismas signālu slēdzis

65T30130

La aktivizētu avārijas gaismas signālus, nospie-
diet avārijas gaismas signālu slēdzi. Visi pagrie-
zienu signāli un to indikatori mirgos vienlaicīgi. Lai
to izslēgtu avārijas signālus, piespiediet slēdzi vēl-
reiz.
Izmantojiet avārijas gaismas signālus, lai brīdinātu
pārējos satiksmes dalībniekus avārijas parkoša-
nās laikā vai citās situācijās, kad jūsu automobilis
var kļūt par satiksmes apdraudējumu.

Vējstikla tīrītāja un skalotāja 
svira
Kad motora slēdzis atrodas ON režīmā,
var izmantot tīrītāja/skalotāja sviru.

52SS30040

PIEZĪME
Ja izmantojat avārijas gaismas signālu slē-
dzi daudzas stundas, kamēr motors ir
izslēgts, svina-skābes akumulators var izlā-
dēties.
Neizmantojiet avārijas gaismas signālu slē-
dzi daudzas stundas, kamēr motors ir
izslēgts.

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Lai nepieļautu ievainojumus, nedarbi-
niet kontroles elementus, sniedzoties
pēc tiem caur stūri.
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Kad tīrītājs ir piesalis
Nokausējiet ledu ar siltu ūdeni. Pēc ledus
nokausēšanas noslaukiet ūdeni un mit-
rumu, lai izvairītos no atkārtotas piesalša-
nas. Ja cenšaties kustināt tīrītājus ar
spēku, kamēr tie vēl arvien ir piesaluši, var
tikt bojātas tīrītāju slotiņu gumijas daļas, un
var tikt salauzti tīrītāji.

Tīrītāju un skalotāju darbība

Kad aizdedzes slēdzis ir pozīcijā ON vai
aizdedzes režīms ir ON, var izmantot tīrī-
tāja/skalotāja sviru vai slēdzi (ja aprīkots).
Kad tīrītāji ir smagi noslogoti, piem., tos
sedz sniegs, aktivēsies pārtraucējs un tīrī-
tāji pārtrauks darboties, lai pasargātu tīrī-
tāju motoru no pārkāršanas.
Ja tīrītāji apstājas darbības laikā, rīkojieties
šādi.
1) Apturiet automobili drošā vietā un izslē-

dziet motoru vai pilnā hibrīda sistēmu.
2) Pārvietojiet tīrītāju sviru pozīcijā OFF.
3) Notīriet sniegu vai citus traucēkļus no

tīrītājiem.
4) Pagaidiet kādu brīdī līdz tīrītāju motors

pietiekami atdziest, pārtraucējs atiesta-
tīsies automātiski un atkal varēs izman-
tot tīrītājus. 

Ja tīrītāji tik un tā nedarbojas, var būt cita
problēma. Jāveic tīrītāju pārbaude pie
sava pilnvarotā SUZUKI pārstāvja vai kva-
lificētā autoservisā.

UZMANĪBU
Aukstā laikā izsmidzinātais skaloša-
nas šķidrums uz stikla var piesalt, un
tas var izraisīt vadītājam sliktu redza-
mību. Izmantojiet atkausētāju, lai
uzsildītu stiklu, un tad izsmidziniet
skalošanas šķidrumu. Lai saņemtu
plašāku informāciju par atkausētāju,
skatiet tēmas “Manuālā apsildes un
gaisa kondicionēšanas sistēma” vai
“Automātiska apsildes un gaisa kon-
dicionēšanas sistēma (klimata kon-
trole)” sadaļā “CITI VADĪBAS
ELEMENTI UN APRĪKOJUMS”.

PIEZĪME
• Ja izmantojat tīrītājus, kad stikls ir

nožuvis, tas var bojāt stiklu un tīrī-
tāju slotiņu gumiju. Kad stikls ir
sauss, izmantojiet skalošanas šķid-
rumu un pēc tam izmantojiet tīrītā-
jus.

• Ja darbināt tīrītājus, kamēr tīrītāju
slotiņas ir pielipušas stiklam, tīrī-
tāju slotiņu gumija var tikt bojāta
vai tīrītāji var salūzt. Ja tīrītāju sloti-
ņas ir pielipušas pie stikla, nedarbi-
niet tīrītājus.

• Ja izmantojat skalotāju, bet skalo-
šanas šķidrumu nav iespējams
izsmidzināt pietiekami, var būt
salūzis skalotāja sūknis. Ja neizdo-
das pietiekami izsmidzināt skaloša-
nas šķidrumu, izslēdziet skalotāja
slēdzi　un pārbaudiet skalošanas
šķidruma daudzumu skalotāja tver-
tnē.
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Vējstikla tīrītāji

61MM0A079

Lai ieslēgtu vējstikla tīrītājus, pārvietojiet
sviru uz leju vienā no trim pozīcijām. Pozī-
cijā INT tīrītāji darbosies ar pārtrauku-
miem. Pozīcija INT ir piemērota
braukšanai miglā vai nelielā lietū. Pozīcijā
LO tīrītāji darbosies nepārtraukti nelielā
ātrumā. Pozīcijā HI tīrītāji darbosies nepār-
traukti lielā ātrumā. Lai izslēgtu tīrītājus,
pārvietojiet sviru pozīcijā OFF.
Pārvietojiet sviru uz augšu pozīcijā MIST,
vējstikla tīrītāji darbosies nepārtraukti
nelielā ātrumā.

61MM0A080

Ja svira ir aprīkota ar “INT TIME” regula-
toru, pagrieziet regulatoru uz priekšu vai
atpakaļ, lai noregulētu vajadzīgo tīrītāju
intervālu.

Vējstikla tīrītāji ar lietus sensoru 
funkciju (ja aprīkots)

61MM0A081

Pārslēdziet aizdedzes režīmu uz ON. Lai
ieslēgtu vējstikla tīrītājus ar lietus sensoru,
pārvietojiet sviru uz leju vienā no trim pozī-
cijām. Pozīcijā AUTO (ja aprīkots), tīrītāji
automātiski darbojas, kad tīrītāju sistēma
konstatē lietu vai sniegu. Pozīcijā LO tīrītāji
darbosies nepārtraukti nelielā ātrumā.
Pozīcijā HI tīrītāji darbosies nepārtraukti
lielā ātrumā. Lai izslēgtu tīrītājus, pārvieto-
jiet sviru pozīcijā OFF.
Kustiniet sviru uz augšu un uz leju līdz
pozīcijai MIST (Migla); tīrītāji turpinās
mazā ātrumā nepārtraukti darboties,
kamēr turat sviru pozīcijā MIST.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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61MM0A082

Ja vadības svirai ir pozīcija AUTO, sistē-
mas jutību uz lietu/sniegu var regulēt,
pagriežot vadības sviras galviņu uz
priekšu, lai palielinātu jutību, vai atpakaļ,
lai samazinātu jutību.

65T30120a

(1) Lietus sensors

PIEZĪME:
• Sekojošās situācijās lietus sensors var

nespēt pareizi atpazīt lietu vai sniegu,
tādēļ tīrītāja ar lietus sensoru funkcija var
nedarboties vai var nedarboties pareizi.
(Šādās situācijās izmantojiet pozīciju,
kas nav AUTO.)
– Lietus vai sniegs nekrīt uz vējstikla

sensora apgabala vai sniegs nav tāda
tipa, kādu sensors spētu uztvert.

– Lietus sensora virsma ir pārklāta ar
dubļiem, sniegu vai citiem līdzīgiem
materiāliem. Nepiederošos materiālus
ir jānotīra.

– Pirms lietus atpazīšanas procesa
uzsākšanas uz vējstikla jau atradās
lietus lāses. Lietus lāses ir jānotīra,
darbinot tīrītājus manuālajā režīmā.

– Lietus sensors ir karstāks par 80°C
saulē vai aukstāks par –10°C aukstā
laikā. (Šādos apstākļos tīrītāji nedar-
bojas.)

– Vējstikls ir pārklāts ar ūdeni atgrūdošu
vielu, kas liek lietus lāsēm notecēt ātri.
Tas dos skaidrāku skatu, un var šķist,
ka tīrītāji darbojas pārāk bieži. Šādā
gadījumā samaziniet sistēmas jutību.

– Sensora apgabalu sedz uzlīme.
– Tīrītāju slotiņas ir bojātas. Tās ir jāno-

maina.
• Sekojošie nosacījumi var liecināt par tīrī-

tāju ar lietus sensoru sistēmas problē-
mām. Ja jūsu sistēma izrāda kādas no
sekojošām pazīmēm, to jāpārbauda piln-
varotam SUZUKI pārstāvim vai kvalifi-
cētā autoservisā.
– Līšanas/snigšanas intensitāte variē,

bet tīrīšanas intervāls paliek pastāvīgs.
– Lietus/sniegs krīt, bet tīrītāji nedarbo-

jas.

PIEMĒRS

(1)

PIEMĒRS

UZMANĪBU
• Ievērojiet sekojošos norādījumus,

kad tīrītāja svira ir iestatīta pozīcijā
AUTO, kamēr motora slēdzis ir
režīmā ON. Citādi tīrītāji var negai-
dīti nostrādāt un radīt traumas, kā
arī tikt bojāti.
– Nepieskarieties un neslaukiet lie-

tus sensora apgabalu ar drānu.
– Nesitiet pa vējstiklu vai lietus

sensoru.
• Pirms mazgāt automobili automā-

tiskajā automazgātavā vai tīrīt vējs-
tiklu, noteikti iestatiet tīrītāja
kontroles sviru pozīcijā OFF.
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Vējstikla tīrītāju ar lietus sensoru funk-
cijas pārprogrammēšana
Vējstikla tīrītāju ar lietus sensoru funkcijas
pozīcijas AUTO darbību var pielāgot jūsu
preferencēm, pārprogrammējot iestatīju-
mus sekojoši. Par šo personalizēšanu
sazinieties ar pilnvarotu SUZUKI pārstāvi
vai kvalificētu autoservisu.

Pilnībā automātiska tīrīšana (ražotāja
iestatījums)
Sistēma automātiski izvēlas vispiemēro-
tāko no sekojošiem tīrīšanas režīmiem:
bez tīrīšanas, tīrīšana ar intervāliem, maza
ātruma tīrīšana un liela ātruma tīrīšana.

Pusautomātiska tīrīšana
Sistēma automātiski izvēlas vispiemēro-
tāko no sekojošiem tīrīšanas režīmiem:
tīrīšana ar intervāliem, maza ātruma tīrī-
šana vai liela ātruma tīrīšana. (Tīrītāji
neapstājas automātiski.)

Tīrīšana ar intervāliem
Tīrītāji darbojas tikai tīrīšanas ar intervā-
liem režīmā. Tīrīšanas intervālu var mainīt
ar galviņu uz vadības sviras.

Vējstikla skalotājs

61MM0A099

Lai izsmidzinātu vējstikla skalošanas šķid-
rumu, velciet sviru uz sevi. Ja vējstikla tīrī-
tāji nav ieslēgti un automobilis ir aprīkots ar
pozīciju INT, tie automātiski ieslēgsies
nelielā ātrumā.

BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu vējstikla apledošanu

aukstā laikā, pirms vējstikla skalo-
tāja izmantošanas ieslēdziet vējs-
tikla sildītāju.

• Neizmantojiet radiatora dzesēša-
nas šķidrumu vējstikla skalotāja
tvertnē. Tas var ievējojami paslikti-
nāt redzamību un var sabojāt auto-
mobiļa krāsojumu.

PIEMĒRS

PIEZĪME
Lai pasargātu vējstikla tīrītāju un ska-
lotāju sistēmas no bojājumiem, jāie-
vēro šādi brīdinājumi:
• Neturiet vējstikla skalotāja sviru

piespiestu, ja skalotāja tvertnē
vairs nav šķidruma, tā var sabojāts
skalotāja motoru.

• Nemēģiniet notīrīt netīrumus no
vējstikla ar sausiem tīrītājiem, tā
var sabojāt vējstiklu un tīrītāju slo-
tiņas. Pirms darbināt vējstikla tīrītā-
jus, vispirms samitriniet vējstiklu ar
skalotāju.

• Pirms tīrītāju izmantošanas notīriet
no to slotiņām ledu vai sablīvētu
sniegu.

• Regulāri pārbaudiet skalošanas
šķidruma līmeni. 

• Ja izmantojat skalotāju, bet skalo-
šanas šķidrumu nav iespējams
izsmidzināt pietiekami, var būt
salūzis skalotāja sūknis. Kad skalo-
šanas šķidrumu nevar pietiekami
izsmidzināt, izslēdziet skalotāja
slēdzi.
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Aizmugures loga tīrītāja/skalotāja 
slēdzis

61MM0A100

Lai ieslēgtu aizmugures loga tīrītāju,
pagrieziet aizmugures loga tīrītāja slēdzi
sviras galā pozīcijā ON. Ja jūsu automobi-
lis ir aprīkots ar pozīciju INT, aizmugures
loga tīrītājs darbojas ar intervāliem, kad
pagriežat slēdzi pozīcijā INT. Lai izslēgtu
aizmugures loga tīrītāju, pagrieziet slēdzi
atpakaļ pozīcijā OFF.
Lai izsmidzinātu skalošanas šķidrumu, kad
aizmugures loga tīrītājs ir pozīcijā OFF,
pagrieziet slēdzi atpakaļ un turiet.
Lai izsmidzinātu skalošanas šķidrumu, kad
aizmugures loga tīrītājs ir pozīcijā ON,
pagrieziet slēdzi atpakaļ un turiet.

Signāltaure

65T30140

Lai ieslēgtu signāltauri, spiediet stūres
centrālo daļu. Signāltaure skanēs kopā ar
aizdedzes slēdzi neatkarīgi no aizdedzes
slēdža pozīcijas vai aizdedzes režīma.

PIEMĒRS

Tīrītājs ar intervāliem

Skalotājs

Stikla tīrītājs

PIEZĪME
Pirms aizmugures loga tīrītāja izman-
tošana notīriet no loga sniegu un
ledu. Sablīvējies sniegs var bloķēt
tīrītāja kustību, kas var izraisīt tīrītāja
motora bojājumus.

PIEMĒRS
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Aizmugures loga sildītāja 
slēdzis

1. tips

65T30170

2. tips

65T30180

Kad aizmugures logs aizsvīdis, piespiediet
slēdzi (1) un stikls notīrīsies.

61MM0A088

Ja sānu atpakaļskata spogulis aprīkots ar
marķējumi (2), tas aprīkots ar sildītāju. Kad
piespiežat slēdzi (1), vienlaicīgi ieslēgsies
sānu atpakaļskata spoguļu un aizmugures
loga sildītāji.
Kad žāvētājs ir ieslēgts, iedegas indika-
tors. Žāvētājs darbojas tikai, kad darbojas
motors vai pilnā hibrīda sistēma. Lai to
izslēgtu sildītājus, piespiediet slēdzi vēl-
reiz.

PIEZĪME:
• Žāvētājs darbojas tikai, kad darbojas

motors vai pilnā hibrīda sistēma.
• Lai neļautu akumulatoram izlādēties,

žāvētājs automātiski izslēdzas pēc 15
minūtēm.

• Ja automobilis ir aprīkots ar apsildāmiem
sānu atpakaļskata spoguļiem, tikai vadī-
tāja puses sānu atpakaļskata spogulim ir
atzīme (2), bet abi sānu atpakaļskata
spoguļi darbojas vienlaicīgi.

• Ja noslaukāt aizmugures loga stikla
iekšpusi, izmantojiet maigu drānu, kas
samitrināta ūdenī, un slaukiet stiklu
apsildes vadu virzienā, lai nesabojātu
apsildes vadus un spailes.

REAR

(1)

PIEMĒRS

(1)

PIEMĒRS

(2)

PIEMĒRS

PIEZĪME
Aizmugures loga sildītājs izmanto
lielu daudzumu elektroenerģijas. Ja
neizslēdzat slēdzi pēc tam, kad logs
ir nožāvēts, akumulators var izlādē-
ties. Lai aizsargātu svina-skābes aku-
mulatoru, izslēdziet slēdzi uzreiz pēc
tam, kad logs ir nožāvēts.
Kā arī neizmantojiet žāvētāju, lai
nokausētu sniegu vai nožāvētu lietus
ūdeni.
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ECO režīma slēdzis 
(ja aprīkots)

65T30250

(1) ECO režīma slēdzis

ECO režīms palielina degvielas ekonomiju
sekojošo faktoru dēļ.
• Automobiļa paātrināšanās attiecībā pret

akseleratora pedāļa nospiešanas
ātrumu kļūst maiga.

• Gaisa kondicionēšana ir ierobežota.
Nospiežot ECO režīma slēdzi (1), tiek
iedarbināts ECO režīms, un iedegas indi-
kators informācijas ekrānā. Nospiežot slē-
dzi atkārtoti, režīms tiek atcelts, un
indikators nodziest.

(1)

PIEMĒRS
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PIEZĪMĒM
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Mērinstrumentu bloks

65T40011

(1) Spidometrs
(2) Tahometrs
(3) Degvielas līmeņa rādītājs
(4) Temperatūras rādītājs
(5) Informācijas ekrāns
(6) Nobraukuma rādītāja selektors
(7) Indikatoru selektors
(8) Brīdinājuma lampiņas un indikatori

(6) (2) (8) (1) (7)

(8) (8)(3)(5)(4)

PIEMĒRS

Spidometrs
Spidometrs rāda automobiļa kustības
ātrumu. 

Tahometrs
Tahometrs rāda motora apgriezienus
minūtē.

PIEZĪME
Nekad neļaujiet tahometra bultiņai
nonākt sarkanajā zonā, jo tas var
izraisīt nopietnus motora bojājumus.
Turiet tahometra bultiņu zemāka par
sarkano zonu arī tad, kad pārslēdzat
uz zemāku pārnesumu.
Skatiet šajā sadaļā “AUTOMOBIĻA
IZMANTOŠANA” tematu “Maksimāli
pieļaujamie motora apgriezieni pārs-
lēgšanai uz zemāku pārnesumu”
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Degvielas līmeņa rādītājs

65T40021

Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts pozīcijā
ON vai aizdedzes režīms ir ON, šis rādītājs
rāda aptuveno tvertnē atlikušo degvielas
daudzumu. F nozīmē “pilns”, E nozīmē
“tukšs”.
Ja indikators tuvojas zemam līmenim (tuvu
“E”) degvielas līmeņa rādītājā, pēc iespē-
jas drīzāk uzpildiet degvielas tvertni.

PIEZĪME:
Indikators mazliet pakustas atkarībā no
ceļa stāvokļa (piem., slīpums vai līkums)
un braukšanas apstākļiem; to izraisa deg-
vielas kustība tvertnē.

Kad iedegas degvielas brīdinājuma lam-
piņa (1), nekavējoties uzpildiet degvielu.
Plašāku informāciju skatiet šajā sadaļā
tematā “Brīdinājuma signāli un indikatori”
apakštematu “Brīdinājums par zemu deg-
vielas līmeni”.
Marķējums (2) norāda, ka degvielas tvert-
nes vāciņš atrodas automobiļa kreisajā
pusē.

Temperatūras rādītājs

65T40031

Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts pozīcijā
ON vai aizdedzes režīms ir ON, šis rādītājs
rāda motora dzesēšanas šķidruma tempe-
ratūru. Normālos braukšanas apstākļos
indikatoram jāpaliek normālas, pieņema-
mas temperatūras diapazonā no “H” līdz
“C”. Ja indikators tuvojas “H”, tas liecina
par pārkaršanu. Ievērojiet norādes tematā
“Problēmas ar motoru: pārkaršana” sadaļā
“ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS”

(2)(1)

PIEMĒRS

PIEZĪME
Turpinot braucienu ar pārkarsušu
motoru, var neatgriezeniski sabojāt
motoru.

PIEMĒRS
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Spilgtuma regulēšana

65T40041

Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts pozīcijā
ON vai aizdedzes režīms ir ON, iedegas
mērinstrumentu paneļa apgaismojums. 
Jūsu automobilis aprīkots ar sistēmu, kas
automātiski samazina mērinstrumentu
paneļa apgaismojumu, kad ieslēdz gaba-
rītu signālus vai starmešus. 
Kad gabarītu signāli un/vai starmeši
ieslēgti. Iespējams regulēt mērinstru-
mentu paneļa spilgtumu.
Lai palielinātu mērinstrumentu paneļa
apgaismojuma spilgtumu, grieziet indika-
toru selektora slēdzi (1)pulksteniski. 

Lai samazinātu mērinstrumentu paneļa
apgaismojuma spilgtumu, grieziet indika-
toru selektora slēdzi (1) pretpulksteniski.
 

PIEZĪME:
• Ja nepieskaraties slēdzim vairākas

sekundes kopš iedarbināšanas, spilg-
tuma kontroles rādījums tiks automātiski
atcelts.

• Kad atslēdzat/pievienojat svina-skābes
akumulatoru, mērinstrumentu paneļa
apgaismoja spilgtums tiks atsāknēts no
jauna. Noregulējiet apgaismojumu vaja-
dzīgajā līmenī.

• Ja iestatāt maksimālo spilgtumu, kad
gabarītu signāli vai starmeši ieslēgti,
šādas funkcijas tiks atceltas.
– Funkcija, kas automātiski samazina

mērinstrumentu paneļa apgaismojumu
– Funkcija, kas darbojas ar spilgtuma

kontroli, izņemot maksimālo spilg-
tuma līmeni.

• Automobiļos, kuri ir aprīkoti ar informāci-
jas un izklaides sistēmu, ekrāns pārslē-
dzas uz dienas režīmu (spilgtas krāsas),
kad mērinstrumentu paneļa apgaismo-
juma spilgtums ir maksimālā līmenī.

Informācijas ekrāns
Informācijas ekrāns tiek parādīts, kad aiz-
dedzes slēdzis ir pozīcijā ON vai aizde-
dzes režīms ir ON.

65T40051

(1) Informācijas ekrāns

(1)

PIEMĒRS BRĪDINĀJUMS
Neregulējiet mērinstrumentu paneļa
apgaismojuma kustības laikā. Tā var
zaudēt kontroli pār automobili.

(1) (A) (B) (C)

(D)

(E) (F)
(G)

PIEMĒRS
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65T40061

(2) Nobraukuma rādītāja selektors
(3) Indikatoru selektors

Informācijas ekrānā tiek rādīta šāda infor-
mācija.
Rādījums (A)
Pulkstenis
Rādījums (B)
Braukšanas režīms (4WD modeļiem)
Rādījums (C)
Termometrs 

Rādījums (D)
Brīdinājuma un indikatoru signāli / 
Degvielas patēriņš / Iespējamais attālums / 
Vidējais ātrums / Braukšanas laiks / 
Kopējā tukšgaitas aptures laikā ietaupītā 
degviela (ja aprīkots) / 
Pulkstenis un datums / Kustība / 
Griezes moments un jauda (ja aprīkots) / 
Paātrinājums un bremzes (ja aprīkots) / 
Enerģijas plūsma (ja aprīkots) / 
Adaptīvā kruīza kontrole (ja aprīkots) / 
Kruīza kontrole (ja aprīkots) / Ātruma iero-
bežotājs (ja aprīkots) / Duālā sensora 
bremžu atbalsta sistēma (ja aprīkots) / 
Satiksmes zīmju atpazīšana (ja aprīkots) / 
Novirzes no joslas novēršana (ja aprīkots) / 
Aklo punktu uzraudzība (ja aprīkots) / Aiz-
mugures šķērsojošās satiksmes brīdinā-
jums (ja aprīkots) / Jaudas rādītājs (ja 
aprīkots) / Spidometrs (ja aprīkots) / Krusto-
jumu norādes (ja aprīkots) 

Rādījums (E)
Selektora pozīcijas / pārnesumu pārslēg-
šanas indikators 

Rādījums (F)
Aizmugures pasažiera drošības jostas
atgādinājuma signāls
Rādījums (G)
Odometrs un tekošā nobraukuma rādītājs

(2)

(3)

PIEMĒRS
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53SB08205

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, uz
dažām sekundēm tiek parādīts iepriekšējā
attēlā redzamais paziņojums.
Daži brīdinājuma un indikatoru paziņojumi
var parādīties ekrānā, kad aizdedzes slē-
dzis ir pagriezts pozīcijā ACC vai LOCK vai
aizdedzes režīms ir ACC vai LOCK (OFF).

Pulkstenis
Rādījumā (A) redzams laiks.
Lai iestatītu pulksteni, rīkojieties kā parā-
dīts tematā “Iestatījumu režīms” šajā
sadaļā.

Braukšanas režīms (4WD mode-
ļiem)
Rādījumā (B) redzams braukšanas laiks.
Detalizētu informāciju par to, kā izmantot
četru režīmu 4WD sistēmu, skatiet “Četru
režīmu 4WD sistēmā (ja aprīkots)” sadaļā
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA”.

Termometrs (ja aprīkots) 
Rādījumā (C) redzams termometrs.
Termometrs rāda āra temperatūra.

52RM21050

Ja āra gaisa temperatūra tuvojas ūdens
sasalšanas punktam, ekrānā parādīsies
iepriekšējā attēlā redzamais paziņojums.
Lai pārslēgtos starp temperatūras mērvie-
nībām “°C” un “°F”, izpildiet šajā sadaļā
sniegtās “Iestatījumu režīms” instrukcijas.

PIEZĪME:
Āra temperatūra nav precīza, kad braucat
nelielā ātrumā vai stāvat.

2 riteņu pie- 4 riteņu pie-

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Degvielas patēriņš / Iespējamais attālums / Vidējais ātrums / Braukšanas 
laiks / Kopējā tukšgaitas aptures laikā ietaupītā degviela (ja aprīkots) / 
Pulkstenis un datums / Kustība / Griezes moments un jauda (ja aprīkots) / 
Paātrinājums un bremzes (ja aprīkots) / Enerģijas plūsma (ja aprīkots) / 
Jaudas rādītājs (ja aprīkots) / Spidometrs (ja aprīkots)
Ja displejā (D) nav brīdinājumu vai indikāciju paziņojumu, varat izvēlēties vienu no sekojošām indi-
kācijām, kam parādīties ekrānā: patreizējais degvielas patēriņš, vidējais degvielas patēriņš, iespēja-
mais attālums, vidējais ātrums, braukšanas laiks, kopējā tukšgaitas aptures laikā ietaupītā degviela
(ja aprīkots), pulkstenis un datums, kustība, griezes moments un jauda (ja aprīkots), paātrinājums
un bremzes (ja aprīkots), enerģijas plūsma (ja aprīkots), jaudas rādītājs (ja aprīkots), spidometrs (ja
aprīkots) vai nav indikācijas.

65T40140

BRĪDINĀJUMS
Ja mēģinat regulēt rādījumu kustības laikā, varat zaudēt kontroli pār automobili.
Nemēģiniet regulēt rādījumu kustības laikā.

(a) (b) (c)

(i)

(f)(e)(d)

(g)(h)(k)(l) (j)

PIEMĒRS

(a) Patreizējais degvielas patēriņš / Vidējais 
degvielas patēriņš / Iespējamais attālums

(b) Patreizējais degvielas patēriņš / 
Vidējais degvielas patēriņš / 
5 minūšu intervāla vidējais degvielas 
patēriņš

(c) Vidējais ātrums / 
5 minūšu vidējais ātrums / 
Brauciena laiks

(d) Kopējā tukšgaitas aptures laikā ietaupītā 
degviela (ja aprīkots)

(e) Pulkstenis un datums
(f) Kustība
(g) Griezes moments un jauda (ja aprīkots)
(h) Akselerators un bremzes (ja aprīkots)
(i) Enerģijas plūsma (ja aprīkots)
(j) Jaudas rādītājs (ja aprīkots) 
(k) Spidometrs (ja aprīkots)
(l) Tukšs ekrāns

Lai pārslēgtu ekrāna indikāciju, ātri nospiediet
indikatoru selektoru (3).
PIEZĪME:
Ekrānā parādīto patreizējais degvielas patēriņa,
vidējā degvielas patēriņa, iespējamais attā-
luma, vidējā ātruma, kopējās tukšgaitas aptures
laikā ietaupītās degvielas (ja aprīkots), kustības,
griezes momenta un jaudas, akselerators un
bremžu un enerģijas plūsmas (ja aprīkots) vērtī-
bas ietekmē sekojošie apstākļi:
• ceļa stāvoklis
• satiksmes situācija
• brauciena apstākļi
• automobiļa stāvoklis
• atteice, kas izraisa atteices indikatora

izgaismošanos vai mirgošanu
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Pašreizējais degvielas patēriņš
Tikai kustības laikā ekrānā redzams paš-
reizējais degvielas patēriņš līdztekus ar
grafiku.

52RM21070

(4) Pašreizējais degvielas patēriņš

PIEZĪME:
• Ja automobilis stāv, grafiks netiek rādīts.
• Atkarībā no automobiļa specifikācijām

degvielas patēriņa mērvienību sākotnē-
jais iestatījums var būt l/100 km, km/l vai
MPG.

• L/10o km iestatījuma gadījumā maksi-
mālais degvielas patēriņa parādāmais
lielums ir 30. Ja patēriņš ir lielāks par 30,
pašreizējā degvielas patēriņa rādījums
tik un tā nebūs lielāks.

• Km/l iestatījuma gadījumā maksimālais
degvielas patēriņa parādāmais lielums ir
50. Ja patēriņš ir lielāks par 50, pašrei-
zējā degvielas patēriņa rādījums tik un tā
nebūs lielāks.

• “MPG(UK)” iestatījuma gadījumā maksi-
mālais patreizējā degvielas patēriņa
parādāmais lielums ir 80. Ja patēriņš ir
lielāks par 80, pašreizējā degvielas patē-
riņa rādījums tik un tā nebūs lielāks.

• Indikācija ekrānā var parādīties ar aiz-
turi, ja degvielas patēriņu galvenokārt
iespaido brauciena apstākļi.

• Ekrānā redzami aptuveni lielumi. Indikā-
cijas var atšķirties no faktiskajiem lielu-
miem.

Vidējais degvielas patēriņš / 5 minūšu
intervāla vidējais degvielas patēriņš / 1
braukšanas cikla vidējais degvielas
patēriņš
Tiek parādīts vidējais degvielas patēriņš no
iepriekšējās atiestates un 5 minūšu inter-
vāla vidējais degvielas patēriņš, kā arī 1
braukšanas cikla vidējais degvielas patē-
riņš.

(Vidējais degvielas patēriņš)

52RM21080

(5) Vidējais degvielas patēriņš

(4)PIEMĒRS

(5)

(5)

PIEMĒRS
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Ja pēdējā brauciena laikā izvēlējāties deg-
vielas patēriņu, pēc aizdedzes slēdža
pagriešanas pozīcijā ON vai motora slēdža
nospiešanas, lai pārslēgtos uz ON režīmu,
ekrānā tiek parādīta vidējā degvielas patē-
riņa pēdējā vērtība no iepriekšējā brau-
ciena. Ja neatiestatāt vidējā degvielas
patēriņa lielumu, ekrānā tiek rādīta vidējā
degvielas patēriņa vērtība, pamatojoties uz
vidējo degvielas patēriņu iepriekšējā brau-
ciena laikā.

PIEZĪME:
Kad atvienojat/pievienojat svina-skābes
akumulatora negatīvo (-) spaili, vidējā deg-
vielas patēriņa vērtība tiks parādīta pēc īsa
brauciena.
Vienā no šiem veidiem var atlasīt laiku
vidējā degvielas patēriņa lieluma atiestatī-
šanai.
• Reset after refuel: vidējais degvielas

patēriņš tiks atiestatīts automātiski pēc
degvielas uzpildes.

• Reset with trip meter A: vidējais degvie-
las patēriņš tiks atiestatīts automātiski
pēc veiktā attāluma mērītāja A atiestatī-
šanas.

• Reset manually: vidējais degvielas patē-
riņš tiks atiestatīts laikā, kad tiek rādīts
vidējais degvielas patēriņš, piespiests un
turēts indikatoru izvēles selektora slē-
dzis (3).

Lai mainītu vidējā degvielas patēriņa aties-
tatīšanas laiku var mainīt kā norādīts šajā
sadaļā tematā “Iestatījumu režīms”.

PIEZĪME:
Ja iepildāt tikai nelielu degvielas dau-
dzumu un atlasīts “Reset after refuel”, vidē-
jais degvielas patēriņš netiks atiestatīts.

(5 minūšu intervāla vidējais degvielas
patēriņš)

68PM00282

(6) 5 minūšu intervāla vidējais degvielas
patēriņš

(1 braukšanas cikla vidējais degvielas
patēriņš)

53SB10201

(7) 1 braukšanas cikla vidējais degvielas
patēriņš

Vidējais degvielas patēriņa pāreju var pār-
baudīt ik pēc 5 minūtēm no 15 minūtēm
līdz šim brīdim. Kā arī var pārbaudīt pāreju
vidējiem degvielas patēriņiem pēdējiem 3
braukšanas cikliem. Var mainīt laika indi-
kāciju un braukšanas cikla indikāciju. Pla-
šāku informāciju skatiet šīs sadaļas tēmā
“Iestatījumu režīms”.

(6)

PIEMĒRS

PIEMĒRS

(7)
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Iespējamais attālums

52RM21090

(8) Iespējamais attālums

Ja pēdējā brauciena laikā izvēlējāties
iespējamo attālumu, pēc aizdedzes slē-
dža pagriešanas pozīcijā ON vai motora
slēdža nospiešanas, lai pārslēgtos uz ON
režīmu, ekrānā dažas sekundes tiek parā-
dīts “---” un pēc tam aktuālais iespējamais
attālums.
Iespējamais veicamais attālums ekrānā ir
aptuvenā distance, ko var veikt līdz deg-
vielas līmeņa rādītājs parādīs E, bet tas ir
atkarīgs no brauciena apstākļiem.
Kad izgaismojas zema degvielas patēriņa
brīdinājuma signāls, ekrānā būs redzams
“---”. 
Ja izgaismojas zema degvielas līmeņa brī-
dinājuma signāls, neatkarīgi no ekrānā

parādītā lieluma, nekavējoties iepildiet
degvielu automobilī.
Kad degviela ir uzpildīta, iespējamais attā-
lums tiek atjaunināts. Tomēr, ja uzpildāt
tikai nelielu degvielas daudzumu, netiks
parādīta pareizā vērtība.

PIEZĪME:
• Ja degvielas uzpildes laikā aizdedzes

slēdzis ir pozīcijā ON vai aizdedzes
režīms ir ON, iespējamā attāluma rādī-
jums var nebūt precīzs.

• Kad atvienojat/pievienojat svina-skābes
akumulatora negatīvo (–) spaili, iespēja-
mais attālums tiks parādīts pēc īsa brau-
ciena.

Vidējais ātrums / 5 minūšu vidējais
ātrums
Tiek parādīts vidējais ātrums no iepriekšē-
jās atiestates un 5 minūšu vidējais ātrums.

(Vidējais ātrums)

52RM21100

(9) Vidējais ātrums

Ja pēdējā brauciena laikā izvēlējāties
vidējo ātrumu, pēc aizdedzes slēdža
pagriešanas pozīcijā ON vai motora slēdža
nospiešanas, lai pārslēgtos uz ON režīmu,
ekrānā tiek parādīta vidējā ātruma pēdējā
vērtība no iepriekšējā brauciena. Ja neat-
iestatāt vidējā degvielas patēriņa lielumu,
ekrānā parāda vidējā ātruma lielumu, kas
ietver vidējo ātrumu iepriekšējā brauciena
laikā.
Lai atiestatītu vidējā ātruma vērtību, kamēr
tiek rādīts vidējais ātrums, aptuveni 2
sekundes turiet nospiestu indikāciju selek-
toru (3). Ekrānā parādā “---”,tad pēc īsa
brauciena parādās jaunais ātrums.

(8)

PIEMĒRS

(9)

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
Kad atvienojat/pievienojat svina-skābes
akumulatora negatīvo (–) spaili, vidējais
ātrums tiks parādīts pēc īsa brauciena.

(5 minūšu vidējais ātrums)

52RM21110

(10) 5 minūšu vidējais ātrums

5 minūšu vidējā ātruma pāreju var pārbau-
dīt ik pēc 5 minūtēm no 10 minūtēm līdz
šim brīdim.

Brauciena laiks

52RM21120

(11) Brauciena laiks

Tiek parādīts braukšanas laiks no iepriek-
šējās atiestates. Lai atiestatītu braukšanas
laiku, kad tiek rādīts braukšanas laiks,
aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu indi-
kāciju selektoru (3). Ekrānā parādās “---”,
tad pēc īsa brauciena parādās jaunais
braukšanas laiks.

PIEZĪME:
• Svina-skābes akumulatora negatīvās (-)

spailes atvienošana atiestatīs braukša-
nas laika indikāciju.

• Brauciena laiku var maksimāli parādīt
99.59.59 Ja braukšanas laiks ir lielāks
par šo vērtību, parādītais braukšanas
laiks tik un tā nebūs lielāks.

Kopējā tukšgaitas aptures laikā ietau-
pītā degviela (ja aprīkots) 

52RM217

(12) Kopējais tukšgaitas aptures laiks
(13) Kopējā tukšgaitas aptures laikā ietaupītā

degviela

Ekrānā būs redzams motora apturēšanas laika kopē-
jais ilgums (stundās, minūtēs un sekundēs) un ENG
A-STOP sistēmas ietaupītās degvielas kopējais dau-
dzums (milimetros), kopš indikācija tika ietaupīta.
• Lai atiestatītu kopējo tukšgaitas aptures laiku un

kopējo tukšgaitas aptures laikā ietaupīto degvielu,
kādu laiku turiet nospiestu indikāciju selektoru (3),
kad ekrāns rāda kopējo tukšgaitas aptures laiku un
kopējo tukšgaitas aptures laikā ietaupītā degvielu.

PIEZĪME:
• Kopējā tukšgaitas aptures laika parādītā

maksimālā vērtība ir 99:59:59, un šī vērtība ir
fiksēta, līdz tiek atiestatīta.

PIEMĒRS

(10)

(11)

PIEMĒRS

(13)

(12)

PIEMĒRS
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• Kad pievienojat negatīvo (–) spaili pie svina-
skābes akumulatora, kopējā tukšgaitas aptu-
res laika un kopējās tukšgaitas aptures laikā
ietaupītā degvielas vērtība tiks atiestatīta.

Pulkstenis un datums
Tiek parādīts datums un laiks. Par iestatī-
šanas procedūru skatiet šīs sadaļas tēmu
“Iestatījumu režīms”.

Kustība

52RM218

Tas norāda, kā braukšanas laikā pārvieto-
jas smaguma centrs.
G (gravitācijas paātrinājums) atrašanās
vieta, kas tiek pielikta automobiļa virsbū-
vei, kamēr uz braukšanu norāda globuss
(14).
Kad automobilis ir apstādināts, G atraša-
nās vietas, kas braukšanas laikā tiek pie-
likta automobiļa virsbūvei, vēsturiskie dati
tiek parādīti kā grafiks (15).

G atrašanās vietas vēstures grafiku aptu-
rētam automobilim var iestatīt, lai to rāda
vai nerāda. Plašāku informāciju skatiet šīs
sadaļas tēmā “Iestatījumu režīms”.

PIEZĪME:
• Ja G atrašanās vietas vēstures grafiks

stāvošam automobilim ir iestatīts rādīša-
nas režīmā, grafiku (15) rāda vairākas
sekundes, kad pagriežat aizdedzes slē-
dzi pozīcijā LOCK vai pārslēdzat aizde-
dzes režīmu uz LOCK (OFF) pēc
braukšanas.

• Grafiks rāda aptuvenu informāciju, un
reālā kustība var atšķirties.

Griezes moments un jauda (ja aprīkots)
Tiek parādīts patreizējais motora griezes
moments un jauda.

Akselerators un bremzes (ja aprīkots)
Tiek parādīts patreizējais akseleratora
pedāļa nospiešanas leņķis un bremžu līni-
jas spiediens. Rādījumu var iestatīt, lai to
rāda vai nerāda. Plašāku informāciju ska-
tiet šīs sadaļas tēmā “Iestatījumu režīms”.

(14) (15)
PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Neskatieties ekrānā braukšanas
laikā. Tā darot var izraisīt negadījumu
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Enerģijas plūsma (ja aprīkots)
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) vai pilnās hibrīda sistēmas darbības statusu var apskatīt
informācijas ekrānā. Plašāku informāciju skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā
“SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki” (ja aprīkots) vai “Pilnā hibrīda sistēma” (ja aprīkots).

Informācijas 
ekrāns Apraksts

SHVS Kamēr automobilis kustās, ISG (Integrētais startera
ģenerators) papildina motora jaudu kā elektromotors.

Pilnais hib-
rīds sistēmu

Kad automobilis kustas, piedziņas elektromotors
dod papildu jaudu benzīnmotoram.

SHVS

Automobili piedzen benzīnmotors.Pilnais hib-
rīds sistēmu

SHVS Kad palēnināt automobili, ISG ģenerē elektrību
bez benzīnmotora jaudas. 

Pilnais hib-
rīds sistēmu

Kad benzīnmotors automātiski apstājas palēninā-
šanās laikā, piedziņas elektromotors ģenerē
elektroenerģiju.

SHVS Kad ENG A-STOP sistēma automātiski aptur
motoru.

Pilnais hib-
rīds sistēmu

Benzīnmotora automātiskās apstāšanās laikā,
kamēr automobilis apstājas.

Pilnais hib-
rīds sistēmu

Automobili piedzen tikai piedziņas elektromo-
tors, bez benzīnmotora.

PIEZĪME:
Gaišā benzīnmotora daļa enerģijas plūs-
mas indikatorā rāda benzīnmotora darbību.

(Akumulatora indikators)
Segmenti akumulatora indikatorā (16) dod
aptuvenu priekšstatu par litija jonu akumu-
latora uzlādes līmeni (SHVS modeļiem) vai
augstsprieguma akumulatoru (pilnajai hib-
rīda sistēmai).

65T40130

PIEZĪME:
• Indikators sniedz aptuvenu priekšstatu.

Noteiktos apstākļos indikācija var būt
aizkavēta vai atšķirties no litija jonu aku-
mulatora (SHVS modeļiem) vai augst-
sprieguma akumulatora (pilnā hibrīda
sistēmām) reālā uzlādes līmeņa, piemē-
ram, kad ir zema āra temperatūra.

• Modeļiem, kas ir aprīkoti ar SHVS, kad
motora apgriezieni ir zemi, palēnināša-
nās enerģijas reģenerācijas funkcija var
nedarboties.

PIEMĒRS

(16)
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Jaudas rādītājs (ja aprīkots)

74SB20204

Tiek parādīts piedziņas motora darbības
statuss. Diapazons (17) norāda palēninā-
šanās enerģijas reģenerācijas statusu,
savukārt diapazons (18) norāda elektro-
motora palīdzības statusu.

Spidometrs (ja aprīkots)

74SB20205

Informācijas ekrāns rāda automašīnas
braukšanas ātrumu.

PIEZĪME:
Pat kamēr automobilis ir apstādināts, var
tikt rādīts automobiļa ātrums nelielas kustī-
bas vai vibrācijas dēļ.

Krustojumu norādes (Kad izmantojat
iebūvēto navigācijas funkciju*1 vai
Android AutoTM*2 informācijas un izklai-
des sistēmā)

59RN04710

Ekrānā būs redzams braukšanas virziens
un attālums, strādājot ar informācijas un
izklaides sistēmu.
PIEZĪME:
• Starp krustojuma norādēm informācijas

ekrānā un norādēm no informācijas un
izklaides sistēmas var būt neliela aizka-
vēšanās.

• Pārslēdziet krustojuma norādes uz ON
vai OFF, kamēr tiek rādītas norādes no
informācijas un izklaides sistēmas.
– Starp krustojumu norāžu rādījuma

ieslēgšanu un izslēgšanu var būt laika
aizkave.

– Lai izmantotu informācijas un izklaides
sistēmas funkcijas un darbības, skatiet

PIEMĒRS

(17) (18)

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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to komplektācijā iekļauto papildu
rokasgrāmatu.

• Krustojumu norādes var parādīt vai
slēpt, mainot iestatījumu (pielāgošana).
Plašāku informāciju skatiet šīs sadaļas
tēmā “Iestatījumu režīms”.

*1: Pieejams tikai modeļiem ar iebūvēto
navigācijas funkciju.

*2: Android AutoTM var nebūt pieejams jūsu
valstī un reģionā.
Plašāku informāciju par Android AutoTM

skatiet Google atbalsta vietnē: 
http://support.google.com/androidauto

Pēc braukšanas parādītā informācija
Kad pagriežat aizdedzes slēdzi pozīcijā
LOCK un nospiežat motora slēdzi, lai pārs-
lēgtu aizsedzes režīmu uz LOCK (OFF),
informācijas ekrānā vairākas sekundes
parādās sekojošā informācija.

53SB2036

Selektora pozīcija / Pārnesumu pār-
slēgšanas indikators 

74SB50202

Selektora pozīcija
Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
rādījums (E) rāda pārnesuma pozīciju (m).

(Automātiskās pārnesumu pārslēgšanas
modeļiem)
Kad pārnesumu pārslēga pozīcija ir D dia-
pazonā, ekrānā būs redzams patreizējā
pārnesuma pozīcija (n).

Plašāku informāciju par pārnesumkārbas-
ass mezgla izmantošanu skatiet sadaļas
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā
“Pārnesumkārbas-ass mezgla izmanto-
šana”.

Pārnesumu pārslēgšanas indika-
tors
Sadaļā “AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA”
skatiet tematu “Pārnesumu pārslēgšanas
indikators”. 

PIEMĒRS

(ja aprīkots)

(ja aprīkots)

(m)
(n)

PIEMĒRS
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Odometrs un tekošā nobraukuma 
rādītājs
Rādījumā (G) redzams odometrs tekošā
un nobraukuma rādītājs.
Odometrs ieraksta kopējo automobiļa
veikto attālumu. Veiktā attāluma mērītāju
var izmantot īsu pārbraucienu attālumu
pēc degvielas uzpildes mērīšanai.

Veiktā attāluma mērītājus A un B var
izmantot neatkarīgi vienu no otra.

Lai pārslēgtu ekrāna indikāciju (G), ātri
nospiediet tekošā nobraukuma rādītāja
selektoru (2).

Lai nokvitētu tekošā nobraukuma rādītāju
uz nulli, aptuveni dažas sekundes nospie-
diet un turiet tekošā nobraukuma rādītāja
selektoru (2), kamēr ekrānā ir redzams
tekošā nobraukuma rādītājs.

Iestatījumu režīms
Kad aizdedzes slēdzis ir pozīcijā ON vai
aizdedzes režīms ir ON un automobilis
stāv, vairākas sekundes turot nospiestu
indikāciju selektoru (3), informācijas
ekrānā var atvērt iestatījumu režīmu.
• Izvēlieties iestatījumu elementu, ko vēla-

ties mainīt; tas izdarāms, grozot indikā-
ciju selektoru (3) pa kreisi vai pa labi.

• Lai mainītu iestatījumu, nospiediet indi-
kāciju selektoru (3).

• Ja vēlaties iziet no iestatījumu režīma,
izvēlieties “Back” (Atpakaļ) un nospiediet
indikāciju selektoru (3).

53SB2023

PIEZĪME:
Tobrīd izvēlētais iestatījumu elements tiks
parādīts rāmītī.

PIEZĪME:
• Ja turat nospiestu indikācijas selektoru

(3) ar nolūku atvērt iestatījumu režīmu un
rādījums (D) rāda vidējo degvielas patē-
riņu, vidējo ātrumu, braukšanas laiku,
kopējo tukšgaitas aptures laiku un
kopējā tukšgaitas aptures laikā ietaupīto
degvielu (ja aprīkots), šī vērtība tiks
atiestatīta vienlaikus. Ja lielumu nevēla-
ties atiestatīt, ātri piespiediet indikatoru
selektora slēdzi, tad pārslēdziet uz citu
rādījuma vienumu.

• Ja pagriežat aizdedzes slēdzi, nospiežat
motora slēdzi vai uzsākat kustību, kad
ekrānā redzams iestatījumu režīms, tas
automātiski tiks atcelts.

Attāluma mērvienība 
(Odometrs / veiktā attāluma mērītājs /
atlikušais attālums / vidējā ātruma mēr-
vienības iestatīšana)
Varat mainīt mērvienības, kādās tiek parā-
dīts odometrs / veiktā attāluma mērītājs /
atlikušais attālums / vidējais ātrums.

Degvielas ekonomija 
(Degvielas patēriņa mērvienībās iestatī-
šana)
Jūs varat mainīt mērvienības, kādās tiek
parādīts degvielas patēriņš.

Valoda
Jūs varat mainīt parādītās informācijas
valodu.

PIEZĪME
Sekojiet līdzi odometra rādījumam un
regulāri pārbaudiet tā regulārās
apkopes grafiku. Ja neievērojat regu-
lāro apkopju intervālus, var notikt
dažādu detaļu atteices un pastipri-
nāta nolietošanās.

PIEMĒRS
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Degvielas atiestatīšana 
(Vidējā degvielas patēriņa atiestatīša-
nas iestatījums)
Varat mainīt laiku, kad atiestatīt vidējā deg-
vielas patēriņa lielumu.

Temperatūra 
(Temperatūras mērvienības iestatījums)
Jūs varat mainīt mērvienības, kādās tiek
parādīta temperatūra.
• Lai mainītu temperatūras mērvienību,

sadaļā “Setting mode” (Iestatījumu
režīms) atlasiet “Temperature” (Tempe-
ratūra). Tad atlasiet “°C” vai “°F”. 

PIEZĪME:
Ja maināt temperatūras mērvienību, auto-
mātiski tiks mainītas arī automātiskās
apsildes un gaisa kondicionētāja sistēmas
(ja aprīkots) temperatūras mērvienības.

Sensoru iestatīšana
(Parkošanās sensoru iestatīšana) (ja
aprīkots)
Parkošanās sensoru var pārslēgt starp
normālo režīmu un piekabes režīmu.

Pulksteņa iestatīšana
(Pulksteņa regulēšana)
• Pulksteni var regulēt, sadaļā “Setting

mode” (Iestatījumu režīms) atlasot
“Clock setting” (Pulksteņa iestatīšana).
Tad atlasiet “Adjust clock” *Regulēt
pulksteni).

• Lai mainītu stundu indikāciju, kad stundu
indikācija mirgo, grieziet indikatoru izvē-
les slēdzi (3) pa labi vai pa kreisi. Lai ātri
mainītu stundu indikāciju, pagrieziet un
turiet indikatoru izvēles slēdzi (3). Lai
iestatītu stundu indikāciju, nospiediet
indikāciju selektoru (3), un sāk mirgot
minūšu indikācija.

• Lai mainītu minūšu indikāciju, kad
minūšu indikācija mirgo, grieziet indika-
toru izvēles slēdzi (3) pa labi vai pa
kreisi. Lai ātri mainītu minūšu indikāciju,
pagrieziet un turiet indikatoru izvēles slē-
dzi (3). Lai iestatītu mainīto minūšu indi-
kāciju, piespiediet indikatoru izvēles
slēdzi (3).

(12H/24H formāta izvēle)
• Laika indikācijas pārslēgšana 12 stundu

un 24 stundu formāta starpā notiek,
sadaļā “Setting mode” (Iestatījumu
režīms) atlasot “Clock setting” (Pulk-
steņa iestatījumi) Tad izvēlieties “12H”
vai “24H”.

 

(Datuma regulēšana)
• Datumu var regulēt, sadaļā “Setting

mode” (Iestatījumu režīms) izvēloties
“Clock setting” (Pulksteņa iestatīšana).
Tad izvēlieties “Adjust datu” (Regulēt
datumu).

• Lai iestatītu gadu, mēnesi un dienu, dar-
biniet indikācijas selektoru (3) tādā pašā
veidā, kā regulē pulksteni.

 
PIEZĪME:
Kad tiek iestatīts pulkstenis informācijas
displejā, pulkstenis mērinstrumentu panelī
(ja aprīkots) tiek iestatīts atbilstoši pulk-
steņa laikam informācijas ekrānā.

Durvju slēdzene 
(Durvju slēdzenes iestatījums)
Var izvēlēties vienreizēju vai divkāršu dar-
bību, lai atslēgtu visas durvis (ieskaitot
bagāžas nodalījuma durvis) vai atbrīvotu
slēdzenes bloķētāja sistēmu (ja aprīkots),
pagriežot atslēgu vai darbinot bezatslēgas
iekļuves sistēmas tālvadības pulti vai pie-
prasījuma slēdzi.
Automobilim ar bezatslēgas iedarbināša-
nas sistēmu var arī izslēgt vai ieslēgt ska-
ņas signālu, kad durvis tiek aizslēgtas vai
atslēgtas.
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Gaismas
(Kāju nišas apgaismojuma iestatījums) 
(ja aprīkots)
Kāju nišas apgaismojumu var ieprogram-
mēt, lai to darbība būtu saskaņota ar
apgaismojuma kontroli vai durvju darbību,
kā arī, lai tas būtu izslēgts.

(Joslu maiņas iestatījums)
Pagriezienu signālu un tā indikatoru var
iestatīt mirgot trīs reizes arī tad, ja pēc
pagriezienu signāla sviras piespiešanas tā
tiek pacelta neitrālā pozīcijā.
• Lai mainītu joslas maiņas iestatījumu,

sadaļā “Setting mode” (Iestatījumu
režīms) izvēlieties “Lane change” (Jos-
las maiņa). Tad izvēlieties “ON” (Iesl.)
vai “OFF” (Izsl.).

• Ja vēlaties mainīt mirgošanu skaitu,
iesakām sazināties ar pilnvarotu
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoser-
visu.

Eļļas maiņa 
(Eļļas maiņas uzraudzības sistēmas
atiestatīšanas iestatījums)
(ja aprīkots)
Eļļas maiņas uzraudzības sistēmu jāaties-
tata pēc motoreļļas un eļļas filtra maiņas.
Lai atiestatītu sistēmu, piespiediet un turiet
indikatoru selektora slēdzi (3).

Signalizācija (pretaizdzīšanas signalizā-
cijas iestatījums) (ja aprīkots) (izņemot
automobiļus, kuri atbilst ES specifikāci-
jām)
Signalizācijas sistēmu var pārslēgt no
iespējota statusa uz atspējotu un otrādi.
Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēmas
statuss informācijas ekrānā tiek parādīts
sekojoši:
• D režīms Iespējots statuss
• A režīms Atspējots statuss

TPMS 
(Riepu spiediena uzraudzības sistēmas
iestatījums) (ja aprīkots)
• Pašreizējo spiedienu riepās var pārbau-

dīt informācijas ekrānā.
• Iespējams iestatīt vienu no sākotnējām

riepas spiediena vērtībām, kas ir
zemāka par automobiļa informācijas
plāksnītē norādīto.
– Comfort Mode (Komforta režīms)
– Eco režīms (izņemot K14D motora

modeļiem)
– Load Mode (Slodzes režīms)

Vairāk skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA
IZMANTOŠANA” tematā “Riepu spiediena
uzraudzības sistēma (TPMS)”.

IS A/C 
(ENG A-STOP sistēmas iestatījums vai
pilnā hibrīda sistēmas iestatījums)
(ja aprīkots) 
• Ja izmantojat automātiskā apsildes un

gaisa kondicionēšanas sistēmu (ja aprī-
kots), varat izvēlēties vienu no sekojo-
šiem motora izslēgšanas iestatījumiem.
– Standarta
– Ekonomiskais
– Komforta

• Ja ir izvēlēts “Economy” (Ekonomiskais),
tiek atvieglots motora automātiskās
izslēgšanas nosacījums, salīdzinot ar
“Standard” (Standarta). Tā kā motora
izslēgšanas nosacījums izpildīsies bie-
žāk, stāvēšana būs ilgāka, kas samazi-
nās degvielas patēriņu.

• Ja ir izvēlēts “Comfort” (Komforta), tiek
palielināts motora automātiskās izslēg-
šanas nosacījums, salīdzinot ar “Stan-
dard” (Standarta). Tā kā motora
izslēgšanas nosacījums izpildīsies retāk,
stāvēšana būs īsāka, kas ar gaisa kondi-
cionēšanu uzturēs komfortablāku situā-
ciju salonā.
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Parādītais elements 
(“Calendar dis” (Kalendāra rādījums) iestatī-
jums)
Varat izvēlēties, vai kalendārs informācijas
ekrānā tiek rādīts vai nē.

(“Calendar form” (Kalendāra forma) iestatī-
jums)
Var mainīt informācijas ekrānā parādītā kalen-
dāra formu.
Lai mainītu kalendāra formu, izvēlnē “Display
item” (Rādījuma elements) izvēlieties “Calendar
form” (Kalendāra forma). Pēc tam izvēlieties
datuma, mēneša un gada rādījuma secību.

(“Fuel eco hist” (Degvielas ekonomijas vēs-
ture) iestatījums)
Vidējais degvielas patēriņa pārejas indikāciju
var pārslēgt uz laika indikāciju un braukšanas
cikla indikāciju.

(“Motion hist” (Kustības vēsture) iestatī-
jums)
G atrašanās vietas vēstures grafika rādījumu
apturētam automobilim var izvēlēties kā iesta-
tītu vai atiestatītu.

(“Idling disp” (Tukšgaitas rādījums)) (ja aprī-
kots)
Var izvēlēties, lai ENG A-STOP darbības rādī-
jumu ar aizdedzes režīmu LOCK (OFF) rāda
vai nerāda.

(“Idling warn” (Tukšgaitas brīdinājums)) (ja
aprīkots)

Var pārslēgt, vai informācijas ekrāns rāda
brīdinājumu un indikatoru paziņojumus,
kas saistīti ar ENG A-STOP sistēmu.

(“Pedal op dsp” (Pedāļa darbības rādī-
jums)) (ja aprīkots)
Var izvēlēties, lai “Accelerator and brake”
(Akselerators un bremzes) rādījumu rādītu
vai nē.

(“Regen disp” (Reģenerācijas rādījums)
iestatījums) (ja aprīkots)
Varat izvēlēties, lai palēninājuma enerģi-
jas reģenerācijas indikators iedegas vai
neiedegas.

(“Hill descent” (Lejupbrauciena kon-
trole) iestatījums) (ja aprīkots)
Var izvēlēties, vai “Hill descent” (Lejup-
brauciena kontrole) rādījumu rāda vai nē.

(“Driving mode” (Braukšanas režīms)
iestatījums) (ja aprīkots)
Var izvēlēties, vai “Driving mode” (Brauk-
šanas režīms) rādījumu rāda vai nē.

(“Intersection” (Krustojums) iestatī-
jums) (ja aprīkots)
Var izvēlēties, vai “Intersection” (Krusto-
jums) rādījumu rāda vai nē.

(“Display prio” (Rādījuma prioritāte)
iestatījums) (ja aprīkots)
Varat izvēlēties informācijas ekrāna rādī-
juma prioritāti funkcijām "Intersection gui-
dance" (Krustojuma norādes) vai "Traffic
sign recognition” (Ceļa zīmju atpazīšana).

Ceļa zīmju atpazīšanas iestatījums
(ja aprīkots)
Ceļa zīmju atpazīšanas funkciju var akti-
vēt, atlasot ON. Vairāk skatiet sadaļā
“AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA” tematā
“Ceļa zīmju atpazīšana”.

BSM iestatījums (ja aprīkots)
Ja izvēlaties ON, aklā punkta uzraudzību
(BSM) vai aizmugures šķērsojošās satik-
smes brīdinājumu (RCTA) var aktivizēt.
Plašāku informāciju skatiet sadaļas
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmu
“Aklā punkta uzraudzība (BSM) (ja aprī-
kots)” vai “Aizmugures šķērsojošās satik-
smes brīdinājums (RCTA) (ja aprīkots)”.

Noklusējums 
(Atsāknēšanas iestatījums)
Ja izvēlaties YES (Jā) un nospiežat indikā-
ciju selektoru (3), visi iestatījumi tiks aties-
tatīti.
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Brīdinājuma un indikatoru paziņo-
jumi
Ekrānā parādīties brīdinājuma un indika-
toru ziņojumu informē jūs par problēmām
automobilī.
Dažos gadījos tos var pavadīt ārējais vai
salona brīdinājuma skaņas signāls.
Ja ekrānā parādās brīdinājuma vai indika-
tora ziņojumi, rīkojieties, kā tajos teikts.,

Galvenais brīdinājuma indikators

68PM00278

Kad ekrānā redzami brīdinājuma un indika-
tora ziņojumi, galvenais brīdinājuma indi-
kators var mirgot.
PIEZĪME:
• Kad ziņojuma parādīšanu izraisījusī

problēma novērsta, ziņojums nodzisīs.
• Ja parādīts viens ziņojums, bet ir arī

citas problēmas, kas prasa ziņojuma
parādīšanu, ar katru problēmu saistītais
ziņojums tiek pamīšus rādīts 5 sekun-
des.

• Kad paziņojuma rādīšanas laikā 2
sekundes turat nospiestu indikācijas
selektoru (3), paziņojums uz laiku pazu-
dīs. Ja paziņojuma parādīšanu izraisījusī

problēma nav novērsta, paziņojums pēc
5 sekundēm atkal parādīsies. Kad pazi-
ņojuma rādīšanas laikā 2 sekundes turat
nospiestu indikācijas selektoru (3), pazi-
ņojums uz laiku pazudīs. Ja paziņojuma
parādīšanu izraisījusī problēma nav
novērsta, paziņojums pēc 5 sekundēm
atkal parādīsies.
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Brīdinājuma un indikatoru signāli
Visi modeļi

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

65T40120

Mirgo 
(tikai, ja automobi-
lis ir kustībā)

Pīkstiens (vienu reizi no brī-
dinājuma signāla, tikai auto-
mobilim esot kustībā)

Sānu vai aizmugures durvis nav pareizi aiz-
vērtas. Apturiet automobili drošā vietā un
aizveriet sānu un aizmugures durvis
pareizi.

52RS005

Mirgo Atkārtoti pīkst (no iekšējā brī-
dinājuma signāla)

Stāvbremzes nav atlaistas. Novietojiet
automobili drošā vietā un izslēdziet stāv-
bremzes.
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(#1) Šis ziņojums nodziest pēc brīža arī tad, ja paziņojuma parādīšanu izraisījusī problēma nav novērsta.

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

52RM21170

Mirgo Atkārtoti pīkst (no iekšējā brī-
dinājuma signāla)

Starmeši un/vai gabarītu signāli ieslēgti.
Ieslēdziet tos.

52RM21180

Nedeg Pīkst (vienu reizi no salona
zumera)

Zems degvielas līmenis. Pēc iespējas ātrāk
iepildiet degvielu. (#1)



4-22

MĒRINSTRUMENTU BLOKS

63TB3-01E

(#1) Šis ziņojums nodziest pēc brīža arī tad, ja paziņojuma parādīšanu izraisījusī problēma nav novērsta.

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

52RM21190

Nedeg Nav Ceļš var būt apledojis. Brauciet uzmanīgi.
(#1)

52RM21200

Nedeg Nav Pēc iespēja ātrāk mainiet motoreļļu un eļļas
filtru.
Eļļas maiņas uzraudzības sistēmu jāaties-
tata pēc motoreļļas un eļļas filtra maiņas.
Skatiet tematu “Eļļas maiņas pieprasījuma
lampiņa (ja aprīkots)” šajā sadaļā.
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Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

53SB2046

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Ja šis paziņojums parādās, uzticiet pilnva-
rotam SUZUKI pārstāvim vai kvalificētam
autoservisam pārbaudīt automobili.
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Automobiļi ar bezatslēgas iedarbināšanas sistēmu

(#1) Šis ziņojums nodziest pēc brīža arī tad, ja paziņojuma parādīšanu izraisījusī problēma nav novērsta.

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

52RM21210

Nedeg Nav Šis paziņojums parādās, kad kā aizdedzes
režīms tiek izvēlēta ACC pozīcija. (#1)

52RM21220

Nedeg Nav Tiek nospiests bremžu pedālis (modeļiem
ar automātisko pārnesumkārbas-ass mez-
glu un modeļiem ar automātisko pārne-
sumu pārslēgšanu) vai sajūga pedālis
(modeļiem ar manuālo pārnesumkārbas-
ass mezglu). Spiediet aizdedzes slēdzi, lai
iedarbinātu benzīnmotoru vai pilnā hibrīda
sistēmu.
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Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

52RM21230

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera)

Stūres bloķētāja sistēmā radusies prob-
lēma. 
Nogādājiet automobili pārbaudei pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā auto-
servisā.

52RM21240

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera)

Radusies problēma ar imobilaizeri / bezat-
slēgas iedarbināšanas sistēmu. Kā var būt
samazināts automobiļa akumulatora sprie-
gums.
Ja paziņojums tiek parādīts, kaut iedarbināt
benzīnmotoru vai pilno hibrīda sistēmu ar
normālu akumulatora spriegumu, automo-
bilis jāpārbauda pie pilnvarota SUZUKI pār-
stāvja vai kvalificētā autoservisā.
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Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

68PH02241

Mirgo Pīkstienu virkne noteiktos
apstākļos (aptuveni 2 sekun-
des no ārējiem un/vai iekšē-
jiem zumeriem)

Tālvadības pults var atrasties ārpus auto-
mobiļa vai tā baterija var būt izlādējusies.
Novietojiet tālvadības pulti automobilī vai
pieskarieties motora iedarbināšanas slē-
dzim ar tālvadības pulti.
Ja paziņojums vēl arvien ir redzams,
nomainiet tālvadības pults bateriju.

68PH02242
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(#1) Šis ziņojums nodziest pēc brīža arī tad, ja paziņojuma parādīšanu izraisījusī problēma nav novērsta.

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

52RM21270

Nedeg Nav Šis paziņojums parādās, kad kā aizdedzes
režīms tiek izvēlēta ON pozīcija. (#1)

52RM21280

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera)

Stūres bloķētājs nav atbrīvots. Kamēr viegli
grozāt stūri abos virzienos, vēlreiz nospie-
diet motora slēdzi.
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(#1) Šis ziņojums nodziest pēc brīža arī tad, ja paziņojuma parādīšanu izraisījusī problēma nav novērsta.

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

68PH02245

Nedeg Nav Tālvadības pults baterija ir gandrīz izlādēju-
sies. Nomainiet bateriju. (#1)

Manuālais pārnesumkārbas-ass
mezgls

52RM21300

Nedeg Nav Motora slēdzis tiek nospiests, nenospiežot
bremžu un sajūga pedāļus. Mēģiniet vēlreiz
atbilstoši paziņojuma norādēm.
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Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

Automātiskais pārnesumkārbas-
ass mezgls un automātiskā pār-
nesumu pārslēgšana 

52RM21310

Nedeg Nav Motora slēdzis tiek nospiests, kamēr pārne-
sumu pārslēgs atrodas pozīcijā, kas nav “P”
vai “N”, un nav nospiests bremžu pedālis.
Mēģiniet vēlreiz atbilstoši paziņojuma norā-
dēm.

Automātiskais pārnesumkārbas-
ass mezgls un automātiskā pār-
nesumu pārslēgšana 

52RM21320

Nedeg Nav Motora slēdzis tiek nospiests, kamēr pārne-
sumu pārslēgs ir citā pozīcijā, kas nav “P”.
Mēģiniet vēlreiz atbilstoši paziņojuma norā-
dēm.
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Modelis ar automātisko pārnesumkārbas-ass mezglu

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

52RM21330

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera)

Automātiskā pārnesumkārbas-ass mezgla
modeļa šķidruma temperatūra kļūst pārāk
augsta.
Apturiet automobili drošā vietā un ļaujiet
šķidrumam atdzist.
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Automobiļi ar ESP® sistēmu

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

52RM21340

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

ESP® sistēmā var būt problēma.
Nogādājiet automobili pārbaudei pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā auto-
servisā.

Turēšanas slīpumā kontroles sis-
tēma 

52RM21350

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Iespējams, radusies turēšanas slīpumā
kontroles sistēmas problēma.
Nogādājiet automobili pārbaudei pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā auto-
servisā.
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Automobilis ar benzīna kvēpu filtru (GPF) (ja aprīkots)

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

53SB10202

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Var būt problēma ar benzīna kvēpu filtru.
Nogādājiet automobili pārbaudei pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā auto-
servisā.

53SB10203

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Jums jāģenerē GPF.
Sadaļā “AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA”
skatiet tematu “Benzīna kvēpu filtrs (GPF)”.
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K14D motora modeļi

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājumu

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

53SB20213

Nedeg Atkārtoti pīkst (no iekšējā brī-
dinājuma signāla)

Litija jonu akumulatora temperatūra ir
ārkārtīgi zema, un motoru nevar iedarbināt.
Skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUA-
TĀCIJA” tēmu “Motora iedarbināšana auk-
stā reģionā”.
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PIEZĪME:
• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar “ENG A-STOP sistēmu (motora automātiskās apturēšanas un iedarbināšanas sistēma)”, informācijas

ekrāns rāda arī brīdinājumu un indikāciju paziņojumus, kas saistīti ar sistēmu. Informāciju par šiem paziņojumiem skatiet “ENG A-
STOP sistēma (motora automātiskās apturēšanas un iedarbināšanas sistēma) (K14D motora modeļiem) (ja aprīkots)” sadaļā “AUTO-
MOBIĻA EKSPLUATĀCIJA”.

• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar pilnā hibrīda sistēmu, informācijas ekrāns rāda arī brīdinājumu un indikāciju paziņojumus, kas saistīti
ar sistēmu. Informāciju par šiem paziņojumiem skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā “Pilnā hibrīda sistēma (ja aprī-
kots)”.

• Kad darbināt četru režīmu 4WD sistēmu (ja aprīkots), informācijas ekrāns var rādīt paziņojumus, kas atšķiras no iepriekšējā tabulā
norādītajiem. Plašāku informāciju skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tematā “Četru režīmu 4WD sistēma (ja aprīkots)”.

• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar parkošanās sensoru sistēmu, informācijas ekrāns rāda arī brīdinājumu un indikāciju paziņojumus, kas
saistīti ar sistēmu. Informāciju par šiem paziņojumiem skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā “Parkošanās sensori
(ja aprīkots)”.

• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar duālā sensora bremžu atbalsta sistēmu, informācijas ekrāns rāda arī brīdinājumu un indikāciju pazi-
ņojumus, kas saistīti ar sistēmu. Informāciju par šiem paziņojumiem skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā “Duālā
sensora bremžu atbalsta sistēma (ja aprīkots)”.

• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar adaptīvo kruīza kontroli, informācijas ekrāns rāda arī brīdinājumu un indikāciju paziņojumus, kas sais-
tīti ar sistēmu. Informāciju par šiem paziņojumiem skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā “Adaptīvā kruīza kontrole
(ja aprīkots)”.

• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar novirzes no joslas novēršanu, informācijas ekrāns rāda arī brīdinājumu un indikāciju paziņojumus,
kas saistīti ar sistēmu. Informāciju par šiem paziņojumiem skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā “Novirzes no joslas
novēršana (ja aprīkots)”.

• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar aklā punkta uzraudzību (BSM)vai aizmugures šķērsojošās satiksmes brīdinājumu, informācijas
ekrāns rāda arī brīdinājumu un indikāciju paziņojumus, kas saistīti ar sistēmu. Informāciju par šiem paziņojumiem skatiet sadaļas
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmu “Aklā punkta uzraudzība (BSM) (ja aprīkots)” vai “Aizmugures šķērsojošās satiksmes brīdinā-
jums (RCTA) (ja aprīkots)”.

• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar “Ārkārtas palīdzība – globālās navigācijas satelītu sistēma (ERA-GLONASS)”, informācijas ekrāns
rāda arī brīdinājumu un indikāciju paziņojumus, kas saistīti ar sistēmu. Informāciju par šiem paziņojumiem skatiet sadaļas “PIELI-
KUMS” tēmā “Krievijai”.
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Brīdinājuma lampiņas un 
indikatori
PIEZĪME:
Ja brīdinājuma lampiņas un indikatori
mirgo vai deg, informācijas ekrānā var
parādīties attiecīgi paziņojumi.

Zema spiediena riepās indikators 
(ja aprīkots)

52D305

Jūsu automobilis aprīkots ar papildu deg-
vielas efektivitātes ierīci, tādēļ automobilis
aprīkots ar riepu spiediena uzraudzības
sistēmu (TPMS), kas parāda bojātas rie-
pas indikatoru, ja kādā no riepām spie-
diens krasi samazinājies.
Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas.
Kad riepu spiediena uzraudzības sistē-
mas brīdinājuma lampiņa iedegas, vienā
vai vairākās riepās spiediens var būt ievē-

rojami nepietiekams. Pēc iespējas ātrāk
apstājieties un pārbaudiet riepas, vajadzī-
bas gadījumā palieliniet spiedienu riepās
līdz automobiļa informācijas plāksnītē
norādītajam. Ja braucat ar bojātu riepu,
kurā samazinājies spiediens, riepa var pār-
karst un izraisīt plašākus bojājumus. Spie-
diena samazināšanās riepā arī samazina
riepas efektivitāti un protektora kalpošanas
laiku, kas var iespaidot automobiļa vadā-
mību un apstāšanās spējas. Katru riepu,
tostarp rezerves riteni, jāpārbauda vismaz
reizi mēnesī, kad tās ir aukstas; vienmēr
noregulējiet riepās spiedienu, kas norādīts
automobiļa informācijas plāksnītē.
Zema spiediena riepās brīdinājuma lam-
piņa tiek izmantota arī informēšanai par
TPMS kļūmi. Kad sistēma konstatē atteici,
indikators mirgos apmēram 75 sekundes
un pēc tam izgaismosies. Šis cikls atkārto-
sies pēc tam, kad aizdedzes slēdzis tiek
pagriezts pozīcijā ON vai motora slēdzis
tiek nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu uz ON, kamēr kļūme turpina pastā-
vēt.

PIEZĪME:
Zema riepu spiediena brīdinājuma lampiņa
var neiedegties arī tad, ja kādā riepā strauji
samazinās spiediens.

BRĪDINĀJUMS
Neveicot nepieciešamās darbības,
kad riepu spiediena brīdinājuma lam-
piņa nedarbojas vai kad tā iedegas
un mirgo kustības laikā, var iekļūt
negadījumā.
Ja riepu spiediena brīdinājuma lam-
piņa neiedegas 2 sekundes pēc aiz-
dedzes slēdža pagriešanas pozīcijā
ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
vai iedegas un mirgo kustības laikā,
nogādājiet automobili pārbaudei pie
pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai kva-
lificētā autoservisā. Arī tad, ja lam-
piņa pēc mirgošanas nodziest,
norādot, ka uzraudzības sistēma dar-
bojas, nogādājiet automobili pārbau-
dei pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja
vai kvalificētā autoservisā.
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Plašāku informāciju par riepu spiediena
uzraudzības sistēmu skatiet sadaļas
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā
“Riepu spiediena uzraudzības sistēma
(TPMS)”. Plašāku informāciju par pareiza
spiediena uzturēšanu riepās skatiet sada-
ļas “PĀRBAUDE UN APKOPE”, tēmā “Rie-
pas”.

BRĪDINĀJUMS
Riepu celtspēja samazinās, ja tajās ir
pazemināts spiediens. Ja spiediens
riepās samazinājies nedaudz, tik un
tā to celtspēja ir samazinājusies, un
slodze uz tām var izraisīt riepu bojā-
jumus. Riepu spiediena brīdinājuma
lampiņa šādās situācijās jūs nebrīdi-
nās, jo tā iedegas tikai tad, ja spie-
diens riepā samazinājies ievērojami.
Pārbaudiet un noregulējiet spiedienu
riepās vismaz reizi mēnesī. Plašāku
informāciju skatiet sadaļas “PĀR-
BAUDE UN APKOPE” tēmā “Riepas”.

BRĪDINĀJUMS
Turpinot braucienu ar degošu riepu
spiediena brīdinājuma lampiņu, var
iekļūt negadījumā un gūt smagus vai
nāvējošus ievainojumus.
Ja zema riepu spiediena brīdinājuma
lampiņa iedegas un nenodziest,
samaziniet ātrumu, izvairieties no
krasiem manevriem ar stūri un strau-
jas bremzēšanas. Nevadiet automo-
bili, ja spiediens riepā samazinājies
ievērojami, jo riepa var pārkarst un
sadalīties, kas var ietekmēt stūrēša-
nas un bremzēšanas efektivitāti. Pēc
iespējas ātrāk apstājieties drošā vietā
un pārbaudiet riepas.
• Ja riepa ir pārdurta, nomainiet to ar

rezerves riteni (ja aprīkots). Infor-
māciju par riteņu maiņu skatiet
sadaļā “ĀRKĀRTAS PASĀKUMI”
tēmā “Domkrata izmantošana”.
Informāciju par to, kā atjaunot
TPMS darbību pēc riepas pārdurša-
nas, skatiet tematā “Riepu un/vai
riteņu maiņa”.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar

caurdurtas riepas remonta kom-
plektu, nevis rezerves riteni, skatiet
sadaļas “ĀRKĀRTAS PASĀKUMI”
tēmu “Caurdurtas riepas remonta
komplekts (ja aprīkots)” par to, ka
veikt caurdurtas riepas ārkārtas
remontu.

• Ja spiediens zudis vairāk nekā
vienā riepā, pēc iespējas ātrāk
atjaunojiet rekomendēto spiedienu
visās automobiļa riepās.
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Bremžu sistēmas brīdinājuma lam-
piņa

65D477

Atkarībā no automobiļa specifikācijām,
iespējamas trīs dažādas darbības.
• Lampiņa īslaicīgi iedegas, kad aizde-

dzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā ON
vai motora slēdzis tiek nospiests, lai pār-
slēgtu aizdedzes režīmu uz ON.

• Lampiņa iedegas, kad aizdedzes slēdzis
ir pozīcijā ON vai aizdedzes režīms ir
ON un ieslēdzat stāvbremzi.

• Signāls izgaismojas abos iepriekš minē-
tajos gadījumos.

Signāls izgaismojas, kad bremžu šķidruma
līmenis rezervuārā nokrītas zemāk par
noteikto.
Signāls nodziest, kad ieslēdzat benzīnmo-
toru vai pilnā hibrīda sistēmu un atlaižat
stāvbremzes, turklāt bremžu šķidruma
līmenis rezervuārā ir pietiekams.
Signāls izgaismojas kopā ar ABS brīdinā-
juma signālu, kad ABS aizmugures
bremžu spēka kontrole (proporcionālā
vārsta funkcija) nedarbojas.

Ja bremžu sistēmas brīdinājuma signāls
izgaismojas kustības laikā, automobiļa
bremžu sistēmā var būt bojājums. 
Ja tā notiek:
1) Nobrauciet ceļa malā drošā vietā.

2) Pārbaudiet bremzes, ceļa malā paātri-
noties un bremzējot.

3) Ja esat pārliecināts, ka tas ir droši,
uzmanīgi un nelielā ātrumā nogādājiet
automobili pie tuvākā pilnvarotā
SUZUKI pārstāvja vai kvalificēta auto-
servisa vai evakuējiet automobili pie
tuvākā pilnvarotā SUZUKI pārstāvja vai
kvalificētā autoservisā remontam.

PIEZĪME:
Bremžu sistēma aprīkota ar pašdiagnosti-
kas funkciju, bremžu šķidruma līmenis
samazinās līdz ar bremžu uzliku nodilšanu.
Bremžu šķidruma papildināšana uzska-
tāma par parastu regulāro apkopi.

PIEZĪME:
Stāvbremžu atgādinājuma skaņas signāls
Brīdinājuma skaņa skan nepārtrauktu un
atgādina atlaist stāvbremzes, ja uzsākat
kustību, bet stāvbremzes nav pilnībā atlais-
tas. Pirms kustības uzsākšanas pārlieci-
nieties, ka stāvbremzes ir pilnībā atlaistas
un stāvbremžu brīdinājuma signāls ir
nodzisis. 

BRĪDINĀJUMS
Atcerieties, ka bremzēšanas ceļš var
būt garāks un bremžu pedāli vaja-
dzēs spiest stiprā un pedāļa gājiens
var garāks nekā parasti.

BRĪDINĀJUMS
Ja kas tāds atgadās, nekavējoties
uzticiet pilnvarotam SUZUKI pārstā-
vim vai kvalificētam autoservisam
pārbaudīt bremžu sistēmu.
• Ja bremžu sistēmas brīdinājuma

signāls nenodziest pēc benzīnmo-
tora vai pilnā hibrīda sistēmas
ieslēgšanas un stāvbremžu izslēg-
šanas.

• Ja bremžu sistēmas brīdinājuma
lampiņa neiedegas, kad aizdedzes
slēdzis tiek pagriezts pozīcijā ON
vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz
ON.

• Ja bremžu sistēmas brīdinājuma
signāls izgaismojas kustības laikā.
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Bremžu sistēmas brīdinājuma lam-
piņa
(K15C motora modelim)

74SB20213

Kad motora slēdzis tiek nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON, lampiņa
īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt, vai tā
darbojas.
Ja signāls izgaismojas kustības laikā, var
būt problēma ar reģeneratīvo bremžu funk-
ciju vai turēšanas slīpumā kontroles sis-
tēmu.

Bremžu pretbloķēšanas sistēmas 
(ABS) brīdinājuma lampiņa

65D529

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas.
Ja signāls izgaismojas kustības laikā, var
būt problēma ar ABS.
Ja tā notiek: 
1) Nobrauciet ceļa malā drošā vietā.
2) Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā

LOCK vai pārslēdziet aizdedzes režīmu
uz LOCK (OFF), nospiežot motora slē-
dzi, un tad atkal iedarbiniet benzīnmo-
toru vai pilnā hibrīda sistēmu.

Ja brīdinājuma signāls izgaismojas un
nodziest, sistēma darbojas normāli. Ja sig-
nāls izgaismojas un nenodziest, sistēmā ir
problēma.
Ja signāls un bremžu sistēmas brīdinā-
juma signāls izgaismojas vai ieslēdzas
vienlaicīgi un jūsu automobiļa ABS sistēma
aprīkota ar aizmugures bremžu spēka kon-
troles funkciju (proporcionālā vārsta funk-

ciju), problēma var būt aizmugures bremžu
spēka kontroles funkcijā un ABS sistēmas
pretbloķēšanās funkcijā.
Ja kas tāds atgadās, uzticiet sistēmas pār-
baudi pilnvarotam SUZUKI pārstāvim vai
kvalificētam autoservisam.
Ja ABS sistēma nedarbojas, bremžu sistē-
mas funkcijas saglabāsies arī bez ABS in
darbosies tāpat kā bremžu sistēmas, kas
nav aprīkotas ar ABS.
Vairāk par ABS sistēmu skatiet sadaļā
“AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA” tematā
“Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS)”.
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ESP® brīdinājuma lampiņa

52KM133

ESP® ir reģistrēta Daimler AG
tirdzniecības zīme.

Kad kāda no šīm sistēmām aktivēta, tas
mirgo 5 reizes sekundē.
• Stabilitātes kontroles sistēma
• Vilces kontroles sistēma

Ja tas mirgo, brauciet uzmanīgi.
Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas. Ja signāls izgaismojas
kustības laikā, var būt problēma ar ESP®

sistēmām (ne ABS).. Uzticiet sistēmas pār-
baudi pilnvarotam SUZUKI pārstāvim vai
kvalificētam autoservisam.

Vairāk par ESP® sistēmām skatiet sadaļā
“AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA” tematā
“Elektroniskā stabilitātes programma
(ESP®).

ESP® OFF indikators 

57L30045

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas.
Kad slēdzis ESP® OFF mērinstrumentu
panelī piespiests un turēts ar nolūku izslēgt
ESP® sistēmas (ne ABS), ESP® OFF indi-
kators mērinstrumentu panelī izgaismojas.
Vairāk par ESP® sistēmām skatiet sadaļā
“AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA” tematā
“Elektroniskā stabilitātes programma
(ESP®).

Motoreļļas spiediena brīdinājuma 
lampiņa

50G051

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, šī
lampiņa iedegas. Kad tiek iedarbināts ben-
zīnmotors vai pilnā hibrīda sistēma, indika-
tors nodziest. Ja eļļas spiediens nav
pietiekošs, indikators izgaismojas un neno-
dziest. Ja indikators iedegas kustības
laikā, pēc iespējas ātrāk nobrauciet no
ceļa un izslēdziet benzīnmotoru vai pilnā
hibrīda sistēmu. 
Pārbaudiet eļļas līmeni un pielejiet eļļu, ja
nepieciešams. Ja eļļas līmenis ir pietie-
košs, nogādājiet automobili sistēmas pār-
baudei pie sava pilnvarotā SUZUKI
pārstāvja vai kvalificētā autoservisā.

BRĪDINĀJUMS
ESP® sistēma nespēj novērst negadī-
jumus. Vienmēr brauciet uzmanīgi.
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Uzlādes brīdinājuma signāls

50G052

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, šī
lampiņa iedegas. Kad tiek iedarbināts ben-
zīnmotors vai pilnā hibrīda sistēma, indika-
tors nodziest. Ja rodas problēma uzlādes
sistēmā, indikators izgaismojas un neno-
dziest. Ja lampiņa iedegas, kamēr darbo-
jas benzīnmotors vai pilnā hibrīda sistēma,
nekavējoties nogādājiet automobili pār-
baudei pie sava pilnvarotā SUZUKI pār-
stāvja.

Vadītāja drošības josta atgādinā-
juma lampiņa / Priekšējā pasažiera 
drošības jostas atgādinājuma lam-
piņa

60G049

Kad vadītājs vai priekšējais pasažieris nav
piesprādzējis savu drošības jostu, šīs sig-
nāls izgaismojas un/vai mirgo.
Plašāku informāciju par drošības jostu
atgādinājumu skatiet sadaļā “DROŠAI
BRAUKŠANAI” tematā “Drošības jostas un
bērnu ierobežotājsistēmas”

Drošības spilvenu brīdinājuma lam-
piņa

63J030

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa mirgo vai iedegas uz vairākām
sekundēm, lai var pārbaudīt, vai tā darbo-
jas.
Signāls izgaismojas un nenodziest, ja ir
problēma drošības spilvenu vai drošības
jostu sistēmā

PIEZĪME
• Ja benzīnmotors vai pilnā hibrīda

sistēma darbojas un indikators
deg, var sabojāt benzīnmotoru.

• Nepaļaujieties tikai uz eļļas spie-
diena brīdinājuma lampiņu. Perio-
diski pārbaudiet motoreļļas līmeni.

BRĪDINĀJUMS
Ja drošības spilvena brīdinājuma
lampiņa nemirgo vai tikai uz brīdi
iedegas pēc aizdedzes slēdža pagrie-
šanas pozīcijā ON vai motora slēdža
nospiešanas, lai pārslēgtos režīmā
ON, un paliek degam ilgāk par 10
sekundēm vai iedegas kustības laikā,
drošības spilvenu vai drošības jostu
spriegotāja sistēma var nedarboties
pareizi. Abas sistēmas jāpārbauda
pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai
kvalificētā autoservisā.
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Kļūmes indikators

65D530

Jūsu automobilis aprīkots datorvadītu
izmešu kontroles sistēmu. Mērinstrumentu
panelī atrodas indikators, kas norāda, kad
nepieciešams veikt izmešu kontroles sistē-
mas apkopi. Kad aizdedzes slēdzis tiek
pagriezts pozīcijā ON vai motora slēdzis
tiek nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu uz ON, šī lampiņa iedegas. Kad
tiek iedarbināts benzīnmotors vai pilnā hib-
rīda sistēma, indikators nodziest. 
Ja atteices indikators iedegas vai mirgo,
kad benzīnmotors vai pilnā hibrīda sistēma
darbojas, ir bojājums izmešu kontroles sis-
tēmā.
Nogādājiet automobili pie sava SUZUKI
pārstāvja vai kvalificētā autoservisā, lai
izlabotu bojājumu.
(Automobiļiem, kas atbilst EU specifikā-
cijai)
Ja šī lampiņa iedegas vai mirgo, kad ben-
zīnmotors vai pilnā hibrīda sistēma darbo-
jas, var būt arī problēma automātiskās
pārnesumkārbas-ass mezglā vai automā-
tiskās pārslēgšanas sistēmā. Nogādājiet

automobili sistēmas pārbaudei pie sava
pilnvarotā SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā.

Pārnesumkārbas-ass mezgla lam-
piņa 
(ja aprīkots)

80J219

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa iedegas uz vairākām sekundēm,
lai var pārbaudīt, vai tā darbojas.

Ja šī lampiņa iedegas vai mirgo, kad
motora slēdzis ir pozīcijā ON, var būt arī
problēma automātiskās pārnesumkārbas-

ass mezglā vai automātiskās pārslēgšanas
sistēmā.
Ja lampiņa iedegas vai mirgo, apturiet
automobili drošā vietā un sazinieties ar
savu Suzuki pārstāvi vai kvalificētu auto-
servisu. 
Ja lampiņa atkal iedegas vai mirgo pēc tās
nodzišanas, uzticiet sistēmas pārbaudi
pilnvarotam SUZUKI pārstāvim vai kvalifi-
cētam autoservisam.

Ja automātiskā pārnesumkārbas-ass mez-
gla šķidruma temperatūra kļūst pārāk aug-
sta, šī lampiņa mirgos. Apturiet automobili
drošā vietā un ļaujiet šķidrumam atdzist.

Automobiļiem ar automātisko pārnesumu
pārslēgšanu:
• Ja lampiņa iedegas, var būt realizējusies

kāda no šīm situācijām:
– Pārnesums nepārslēdzas pat, ja tiek

pārslēgta pārslēga svira.
– Pārnesums pārslēdzas uz N automā-

tiski, kad automobiļa ātrums ir mazāks
par 10 km/h, kā arī indikators N
mērinstrumentu panelī mirgo, un skan
salona zumers.

– Motors automātiski apstāsies, kad
automobilis apstājas.

– Pilnā hibrīda sistēmu nevar iedarbināt.

PIEZĪME
Turpinot braucienu ar automobili,
kam atteices indikators izgaismots
vai mirgo, var neatgriezeniski sabojāt
automobiļa izmešu kontroles sistēmu
un izraisīt degvielas patēriņa palieli-
nāšanos.
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Imobilaizera / bezvadu iedarbināša-
nas sistēmas brīdinājuma lampiņa

80JM122

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas. Ja šī lampiņa paliek
degam, sistēmā ir problēma. 
• Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts

pozīcijā ON vai motora slēdzis tiek
nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu uz ON, un stūres bloķētājs paliek
aktīvs, šī lampiņa turpina degt, un benzī-
nmotoru nevar iedarbināt. 
Ja tā notiek, nospiediet motora slēdzi,
pagriežot stūri pa kreisi vai pa labi.

• Ja šī lampiņa mirgo vai paliek degam, ir
problēma stūres bloķētāja sistēmā, un to
nav iespējams atbrīvot. Ja tā notiek,
nospiediet motora slēdzi, griežot stūri pa
kreisi vai pa labi.

Ja šī lampiņa vēl aizvien mirgo vai deg arī
tad, ja iedarbināt benzīnmotoru vai pilnā
hibrīda sistēmu ar normālu automobiļa
akumulatora spriegumu, nogādājiet auto-

mobili sistēmas pārbaudei pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoser-
visā.

Brīdinājuma signāls par atvērtām 
durvīm

54G391

Šis gaismas signāls paliks izgaismots līdz
visas durvis (un aizmugures durvis) tiks
aizvērtas.
Ja kādas no durvīm (tostarp aizmugures
durvis) ir atvērtas automobiļa kustības
laikā, brīdinājuma skaņa atgādinās jums,
ka durvis jāaizver.

Zema degvielas līmeņa brīdinājuma 
lampiņa

54G343

Ja šī lampiņa iedegas, nekavējoties uzpil-
diet degvielu.
Kad šī lampiņa iedegas, vienreiz atskan
skaņas signāls, lai atgādinātu uzpildīt deg-
vielu.
Ja neuzpildāt degvielu, skaņas signāls
atskan katru reizi, kad aizdedzes slēdzis
tiek pagriezts pozīcijā ON vai motora slē-
dzis tiek nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu uz ON.

PIEZĪME:
• Šīs lampiņas aktivācijas punkts ir atka-

rīgs no ceļa stāvokļa (piem., slīpums vai
līkums) un braukšanas apstākļiem, to
izraisa degvielas kustība tvertnē.

• Kad šī lampiņa iedegas, informācijas
ekrānā parādās paziņojums par zemu
degvielas līmeni.
Detalizētu informāciju skatiet šīs sadaļas
tēmā “Brīdinājuma un indikatoru paziņo-
jumi”.
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Elektriskā stūres pastiprinātāja brī-
dinājuma lampiņa 

79J039

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, šī
lampiņa iedegas. Kad tiek iedarbināts ben-
zīnmotors vai pilnā hibrīda sistēma, indika-
tors nodziest.
Ja šī lampiņa iedegas braukšanas laikā,
stūres pastiprinātāja sistēma var nedarbo-
ties pareizi. Sistēma ir jāpārbauda SUZUKI
dīlerim vai a kvalificētā darbnīcā

PIEZĪME:
Sekojošās darbības ar stūri var pakāpe-
niski prasīt aizvien lielāku piepūli, kad par-
kojaties vai braucat ļoti mazā ātrumā. Šī
nav stūres sistēmas kļūme, stūres pastipri-
nātāja kontroles sistēma ierobežo pastipri-
nātāju, lai neļautu tam pārkarst.
• Stūre tiek pagriezta ļoti bieži.

• Stūre ilgi tiek turēta pilnībā pagrieztā stā-
voklī. 

Kad stūres pastiprinātāja kontroles sis-
tēma atdziest, stūres pastiprinātāja sis-
tēma atgriežas savā sākotnējā stāvoklī.
Tomēr šo darbību atkārtošana var izraisīt
stūres pastiprinātāja sistēmas bojājumus.

PIEZĪME:
Ja stūres pastiprinātāja sistēma nedarbo-
jas pareizi, būs nepieciešams lielāks
spēks, lai stūrētu, bet to tomēr vēl arvien
būs iespējams darīt.

PIEZĪME:
Ja stūre tiek darbināta, var būt dzirdams
elektriskā stūres pastiprinātāja darbības
troksnis. Tas ir normāli un norāda uz elek-
triskā stūres pastiprinātāja sistēmas
pareizu darbību.

Duālā sensora bremžu atbalsta indi-
kators (ja aprīkots)

54P000255

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas.

Kad automātisko bremžu sistēma aktivēta,
šis signāls ātri mirgo.

Sekojošās situācijās šī lampiņa iedegsies,
un duālā sensora bremžu atbalsta sistēma
izslēgsies, kad aizdedzes slēdzis tiek
pagriezts pozīcijā ON vai aizdedzes režīms
ir ON.
Kad duālajam sensoram radusies atteice,
duālais sensora darbība apstājas, līdz aiz-
dedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
LOCK vai motora slēdzis tiek nospiests, lai
pārslēgtu aizdedzes režīmu uz LOCK
(OFF). Apturiet automobili drošā vietā un
pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā LOCK
vai pārslēdziet aizdedzes režīmu uz LOCK
(OFF). Restartējiet benzīnmotoru vai pilnā
hibrīda sistēmu un pārbaudiet, vai duālā



4-44

MĒRINSTRUMENTU BLOKS

63TB3-01E

sensora bremžu atbalsta indikators un
novirzes no joslas brīdinājuma indikators
nodziest.
• Ja abi indikatori paliek degam arī pēc

benzīnmotora vai pilnā hibrīda sistēmas
restartēšanas, var būt duālā sensora
atteice. Nogādājiet automobili duālā sen-
sora pārbaudei pie pilnvarota SUZUKI
pārstāvja vai kvalificētā autoservisā.

Šādās situācijas duālā sensora funkcija uz
laiku tiek apturēta. Kad situācija uzlabojas,
duālais sensors atsāk darboties.
• Kad redzamība duālā sensora darbības

zonā ir slikta
• Kad duālā sensora korpuss ir uzkarsis
• Kad ar duālā sensora bremžu atbalstu

saistītās sistēma uz laiku atslēdzas
• Kad akumulators izlādējies
Plašāku informāciju skatiet sadaļas
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā
“Duālā sensora bremžu atbalsta sistēma
(ja aprīkots)”

Duālo sensoru bremžu atbalsta OFF 
indikators (ja aprīkots)

54P000254

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
ON vai motora slēdzis tiek nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON, lampiņa īslaicīgi
iedegas, lai var pārbaudīt, vai tā darbojas.

Sekojošās situācijās šī lampiņa iedegsies, un
duālā sensora bremžu atbalsta sistēma izslēg-
sies, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai aizdedzes režīms ir ON.
• Kad duālā sensora bremžu atbalsta OFF slē-

dzis tiek turēta nospiesta ar nolūku izslēgt
duālā sensora bremžu atbalsta sistēmu.

• Kad slēdzis ESP® OFF mērinstrumentu
panelī piespiests un turēts ar nolūku izslēgt
ESP® sistēmas (ne ABS), ESP® OFF indika-
tors mērinstrumentu panelī izgaismojas.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas “AUTO-
MOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā “Duālā
sensora bremžu atbalsta sistēma (ja aprī-
kots)”

Novirzes no joslas brīdinājuma indi-
kators (ja aprīkots)

81M31080

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas. 

Kad novirzes no joslas brīdinājums vai
automobiļa svārstīšanās brīdinājums ir
aktivizēts, šī lampiņa mirgo.
Kad duālajam sensoram radusies atteice,
duālais sensora darbība apstājas, līdz aiz-
dedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā LOCK
vai motora slēdzis tiek nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz LOCK (OFF).
Apturiet automobili drošā vietā un pagrieziet
aizdedzes slēdzi pozīcijā LOCK vai pārslē-
dziet aizdedzes režīmu uz LOCK (OFF).
Restartējiet benzīnmotoru vai pilnā hibrīda
sistēmu un pārbaudiet, vai duālā sensora
bremžu atbalsta indikators un novirzes no
joslas brīdinājuma indikators nodziest.
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• Ja abi indikatori paliek degam arī pēc
benzīnmotora vai pilnā hibrīda sistēmas
restartēšanas, var būt duālā sensora
atteice. Nogādājiet automobili duālā sen-
sora pārbaudei pie pilnvarota SUZUKI
pārstāvja vai kvalificētā autoservisā.

Šādās situācijas duālā sensora funkcija uz
laiku tiek apturēta. Kad situācija uzlabojas,
duālais sensors atsāk darboties.
• Kad redzamība duālā sensora darbības

zonā ir slikta
• Kad duālā sensora korpuss ir uzkarsis
• Kad ar duālā sensora bremžu atbalstu

saistītās sistēma uz laiku atslēdzas
• Kad akumulators izlādējies

Plašāku informāciju skatiet sadaļas
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā
“Duālā sensora bremžu atbalsta sistēma
(ja aprīkots)”.

Novirzes no joslas brīdinājuma OFF 
indikators (ja aprīkots)

62R0317

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
ON vai motora slēdzis tiek nospiests, lai pār-
slēgtu aizdedzes režīmu uz ON, lampiņa
īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt, vai tā
darbojas.
Sekojošās situācijās šī lampiņa iedegas un
novirzes no joslas brīdinājums un automobiļa
svārstīšanās brīdinājums izslēgsies, kad aizde-
dzes slēdzis ir pozīcijā ON vai aizdedzes režīms
ir ON.
• Kad novirzes no joslas brīdinājuma OFF slē-

dzis piespiests ar nolūku izslēgt novirzes no
joslas brīdinājumu.

• Kad slēdzis ESP® OFF mērinstrumentu
panelī piespiests un turēts ar nolūku izslēgt
ESP® sistēmas (ne ABS), ESP® OFF indika-
tors mērinstrumentu panelī izgaismojas.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā
“Duālā sensora bremžu atbalsta sistēma
(ja aprīkots)”

Novirzes no joslas novēršanas brī-
dinājuma lampiņa (ja aprīkots)

74SB12002

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
ON vai motora slēdzis tiek nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON, lampiņa īslaicīgi
iedegas, lai var pārbaudīt, vai tā darbojas.
Kad novirzes no joslas novēršana ir aktivizēta,
šī lampiņa iedegas.
PIEZĪME:
Ja šī lampiņa nevar iedegties, jūs nevarēsit pār-
baudīt novirzes no joslas novēršanas sistēmas
darbību. Izmantojiet novirzes no joslas novērša-
nas Iesl./Izsl. slēdzi, lai to izslēgtu, un neizman-
tojiet to. Tāpat arī sistēma ir jāpārbauda
SUZUKI dīlerim vai kvalificētā darbnīcā.
Kā arī, ja šī lampiņa paliek degam, izņemot
augstāk nosauktajās situācijās, novirzes
no joslas novēršanas sistēmai ir radusies
problēma. Sistēma ir jāpārbauda SUZUKI
dīlerim vai kvalificētā darbnīcā.
Detalizētu informāciju skatiet sadaļas
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā
“Novirzes no joslas novēršana (ja aprī-
kots)”.
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Adaptīvās kruīza kontroles sistē-
mas brīdinājuma lampiņa (ja aprī-
kots)

54P000233

Kad motora slēdzis tiek nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON, lampiņa
īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt, vai tā
darbojas.
Kad slēdzis ESP® OFF mērinstrumentu
panelī tiek nospiests ar nolūku izslēgt
ESP® sistēmas (ne ABS), adaptīvā kruīza
kontroles sistēmas indikators mērinstru-
mentu panelī arī iedegas.
Ja šī lampiņa paliek degam, ir radusies
adaptīvās kruīza kontroles problēma. Sis-
tēma ir jāpārbauda SUZUKI dīlerim vai
kvalificētā darbnīcā.

Detalizētu informāciju par šiem paziņoju-
miem skatiet sadaļas “AUTOMOBIĻA
EKSPLUATĀCIJA” tēmā “Adaptīvā kruīza
kontrole (ja aprīkots)”.

Automātiskā priekšējo lukturu līme-
ņošanas sistēmas brīdinājuma lam-
piņa (ja aprīkots)

64J046

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas.
Ja šis signāls mirgo, ir problēma automā-
tiskajā starmešu līmeņošanas sistēmā.
Nogādājiet automobili pie sava SUZUKI
pārstāvja vai kvalificētā autoservisā prob-
lēmas novēršanai.

Aizmugures miglas lukturu indika-
tors (ja aprīkots)

54G491

Aizmugures miglas lukturu indikators
izgaismojas, kad aizmugures miglas lukturi
ieslēgti.
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LED priekšējo lukturu brīdinājuma 
lampiņa 
(ja aprīkots)

54P000234

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas.

Ja šis signāls mirgo, ir problēma LED star-
mešos. Noparkojiet automobili drošā vietā
un sazinieties ar savu SUZUKI pārstāvi vai
kvalificētu autoservisu par problēmas
novēršanu.

Pagriezienu rādītāji

50G055

Kad ieslēdzat labās vai kreisās puses pag-
rieziena signālu, atbilstoša zaļa bultiņa
mērinstrumentu panelī mirgos vienlaicīgi
ar pagrieziena signālu. Kad ieslēdzat avā-
rijas signālu, abas bultiņas mirgos vienlai-
cīgi ar pagriezienu signāliem.

Tālās gaismas indikators

50G056

Šis indikators iedegas, ja ir ieslēgta tālā
gaisma.

Apgaismojuma indikators

64J045

Šis indikators izgaismojas līdz ar gabarītu
signālu, aizmugures lukturu, un/vai star-
mešu iesl.
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4WD brīdinājuma lampiņa (ja aprī-
kots)

57L30042

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas.
• Šī lampiņa iedegas, ja ir problēma četru

režīmu 4WD sistēmā. Sistēma automā-
tiski tiks deaktivizēta.

• Lampiņa mirgo, ja automobilis ir kādā no
sekojošiem stāvokļiem un sistēma auto-
mātiski tiks deaktivizēta.
– Automobiliem tiek uzstādīti dažāda

diametra riteņi.
– Transmisijas komponenti pārkarst vel-

košo riteņu buksēšanas dubļos vai
sniegā rezultātā.

PIEZĪME:
Ja lampiņa mirgo, nekavējoties nogādājiet
automobili drošā vietā un noparkojiet to tur,
lai pasargātu transmisijas komponentus.
Ja ļaujat motoram kādu laiku darboties
tukšgaitā, izņemot, ja ir uzstādīti dažādu
izmēru riteņi, lampiņa nodzisīs, un sistēma
atsāks darbību.

Motoreļļas maiņas pieprasījuma 
lampiņa
(ja aprīkots)

79JM007

Jūsu automobilis ir aprīkots ar eļļas kalpo-
šanas laika uzraudzības sistēmu un sais-
tītā eļļas maiņas pieprasījuma lampiņa
brīdina jūs, ka pienācis laiks mainīts moto-
reļļu un filtru.
Kad šis signāls izgaismojas, nekavējoties
mainiet motoreļļu un filtru.
Plašāku informāciju par motoreļļu un filtru
skatiet sadaļā “PĀRBAUDE UN APKOPE’”
tematā “Motoreļļas un filtra maiņa”.

Šī lampiņa iedegas uz vairākām sekun-
dēm, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts
pozīcijā ON vai motora slēdzis tiek
nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu
uz ON, lai var pārbaudīt, vai lampiņa dar-
bojas.

Ja ir sasniegts noteiktais odometra rādī-
jums vai laiks līdz sistēmas iestatītajai vēr-
tībai, šī lampiņa iedegas, kad aizdedzes
slēdzies vai motora slēdzis atrodas pozī-
cijā ON. Turklāt informācijas ekrānā tiek
parādīts ziņojums, kurā teikts, ka pienācis
laiks mainīt motoreļļu un filtru. Kad motor-
eļļa un filtrs ir nomainīti un eļļas kalpoša-
nas laika uzraudzības sistēma ir
atiestatīta, šī lampiņa nodziest.

Kad motoreļļa un filtrs nomainīti, signālu
jāiestata, lai sistēma pareizi uzraudzītu
nākošo eļļas maiņas laiku. Pēc atiestatīša-
nas signāls nodzisīs. Par atiestatīšanas
procedūru skatiet tematā “Informācijas
ekrāns”.

PIEZĪME
Ja šis signāls izgaismojas un turpi-
nāt darbināt motoru, var sabojāt
automobili.
Kad lampiņa iedegas, nekavējoties
mainiet motoreļļu un eļļas filtru.
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PIEZĪME:
• Signāla uzdevums ir atvieglot motoreļļas

un filtra maiņu saskaņā ar apkopes gra-
fiku.

• Ja eļļu maināt pirms signāla izgaismoša-
nās, tik un tā nepieciešams atiestatīt
eļļas kalpošanas laika uzraudzības sis-
tēmu. Par atiestatīšanas metodi jautājiet
pilnvarotam SUZUKI pārstāvim vai kvali-
ficētam autoservisam. Lai atiestatītu to
saviem spēkiem, šajā sadaļā skatiet
tematu “Iestatījumu režīms”.

• Sekojošos gadījumos sazinieties ar piln-
varotu SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu par eļļas kalpošanas laika
uzraudzības iestatījumu maiņu: 
– Ja nomaināt ACEA standarta vai oriģi-

nālo SUZUKI motoreļļu ar eļļu, kas
nav ACEA standarta vai SUZUKI oriģi-
nālā, vai otrādi.

– Mainoties brauciena apstākļiem, ja
nepieciešams izmantot grafiku “Skar-
bos ekspluatācijas apstākļos ietei-
camā apkope”, kas ietverts tematā
“Periodiskās apkopes grafiks” sadaļā
“PĀRBAUDE UN APKOPE” vai otrādi.

“ENG A-STOP” indikators 
(ja aprīkots)

72M00032

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas.
Kad motoru aptur “ENG A-STOP” sistēma,
iedegas šī lampiņa.
• K14D motora modeļiem plašāku infor-

māciju skatiet “ENG A-STOP sistēma
(motora automātiskās apturēšanas un
iedarbināšanas sistēma) (K14D motora
modeļiem)” sadaļā “AUTOMOBIĻA EKS-
PLUATĀCIJA”.

• Modeļiem, kam nav K14D motora, pla-
šāku informāciju par šiem paziņojumiem
skatiet “ENG A-STOP sistēma (motora
automātiskās apturēšanas un iedarbinā-
šanas sistēma) (izņemot K14D motora
modeļus) (ja aprīkots)” sadaļā “AUTO-
MOBIĻA EKSPLUATĀCIJA Plašāku
informāciju”.

“ENG A-STOP OFF” lampiņa 
(ja aprīkots)

72M00159

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
ON vai motora slēdzis tiek nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON, lampiņa īslaicīgi
iedegas, lai var pārbaudīt, vai tā darbojas.
Kad nospiežat “ENG A-STOP OFF” slēdzi,
iedegas šī lampiņa.
Ja šī lampiņa braukšanas laikā mirgo, ar “ENG
A-STOP” sistēmu kaut kas var būt atgadījies.
Uzticiet sistēmas pārbaudi pilnvarotam SUZUKI
pārstāvim vai kvalificētam autoservisam. 
• K14D motora modeļiem plašāku informāciju

skatiet “ENG A-STOP sistēma (motora auto-
mātiskās apturēšanas un iedarbināšanas sis-
tēma) (K14D motora modeļiem)” sadaļā
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA”.

• Modeļiem, kam nav K14D motora, plašāku
informāciju par šiem paziņojumiem skatiet
“ENG A-STOP sistēma (motora automātis-
kās apturēšanas un iedarbināšanas sis-
tēma) (izņemot K14D motora modeļus) (ja
aprīkots)” sadaļā “AUTOMOBIĻA EKSPLUA-
TĀCIJA Plašāku informāciju”.
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Palēninājuma enerģijas reģenerāci-
jas indikators (ja aprīkots)

72M00168

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas.
Palēninājuma enerģijas reģenerācijas
funkcija darbojas, šī lampiņa iedegas.
Plašāku informāciju skatiet sadaļas
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā
“SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki”
(ja aprīkots) vai “Pilnā hibrīda sistēma” (ja
aprīkots).

Benzīna kvēpu filtra (GPF) brīdinā-
juma lampiņa (ja aprīkots)

64J244

Šī benzīna kvēpu filtra (GPF) brīdinājuma
lampiņa iedegas uz vairākām sekundēm,
kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, lai
var pārbaudīt, vai lampiņa darbojas. Ja
lampiņa braukšanas laikā iedegas, GPF ir
gandrīz nosprostojies. Lai brīdinājuma
lampiņa nodzistu, automobilim jāturpina
kustēties, līdz reģenerācija ir pabeigta.
Viss process parasti aizņem 25 minūtes.
Optimālie apstākļi procesa noslēgšanai
tiek sasniegti, ja automobilis turpina braukt
ar vismaz 50 km/h ātrumu un ar motora
apgriezieniem, kas pārsniedz 2000 apgr./
min.

Ja braucat ar automobili, līdz lampiņa
nodziest, GPF reģenerācija būs noslēgta.
Plašāku informāciju par GPF skatiet sada-
ļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA”
tēmā “Benzīna kvēpu filtrs”.

PIEZĪME
Noteikti reģenerējiet GPF, kad iede-
gas GPF brīdinājuma lampiņa. Ja
GPF reģenerācija netiks veikta, tas
izraisīs automobiļa darbības kļūmi
filtra nosprostošanās dēļ.
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Hibrīdsistēmas brīdinājuma signāls
(ja aprīkots)

53SB08209

Kad motora slēdzis tiek nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON, lampiņa
īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt, vai tā
darbojas.

Ja pilnā hibrīda sistēmā, augstsprieguma
jaudas sistēmā vai bremžu pastiprinātāja
sistēmā ir radušās kļūmes, lampiņa iede-
gas vai mirgo. Ja tas tā notiek, automobilis
ir jāpārbauda SUZUKI pārstāvim vai kvalifi-
cētā darbnīcā.
• Kad iedegas hibrīdās sistēmas brīdinā-

juma lampiņa, dažu ierīču elektroapgāde
var apstāties, kas var izraisīt negaidītu
negadījumu. Šajā gadījumā pārbaudiet
sekojošo sistēmu vai aprīkojumu:
– Audio vai navigācijas sistēma (ja aprī-

kots)
– 360 skata kamera (ja aprīkots)
– Atpakaļskata kamera (ja aprīkots)

• Kad iedegas hibrīdās sistēmas brīdinā-
juma lampiņa, pašgaitas funkcija var
nedarboties. Ja tas tā notiek, jāizmanto

stābremze, lai uzsāktu kustību pret
kalnu.

• Ja ISG (Integrated Starter Generator)
rodas atteice, iedegas brīdinājuma lam-
piņa.

EV indikators (ja aprīkots)

53SB08211

Kad motoru automātiski aptur pilnā hibrīda
sistēma, iedegas šis indikators.

ECO režīma indikators (ja aprīkots)

53SB08213

ECO režīmā šis indikators iedegas.

Akustiskās automobiļa tuvuma brī-
dināšanas sistēmas brīdinājuma 
lampiņa (ja aprīkots)

53SB08212

Kad motora slēdzis tiek nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON, lampiņa
īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt, vai tā
darbojas.

Ja akustiskās automobiļa tuvuma brīdinā-
šanas sistēmai rodas atteice, lampiņa
mirgo. Automobilis ir jāpārbauda SUZUKI
pārstāvim vai kvalificētā autoservisā.
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READY indikators (ja aprīkots)

74SB20206

Kad pārslēga svira ir pozīcijā P un bremžu
pedālis ir nospiests, nospiežot motora slē-
dzi, pilnā hibrīda sistēma tiek palaista un ir
gatava darbam, kā arī sāk mirgot indika-
tors READY (Gatavs).

Bremžu pieprasījuma indikators 
(ja aprīkots)

53SB08214

Šī lampiņa iedegas, ja nenospiežat
bremžu pedāli sekojošās situācijās. 
• Kad pārslēga svira tiek pārslēgta no N

uz D, M vai R, automobilim esot kustībā
(piemēram, iebraucot garāžā / parkojo-
ties). Salona zumers skanēs aptuveni
sekundi, un indikators N mirgos. Nospie-
diet bremžu pedāli, lai apturētu automo-
bili, un pārslēdziet pārslēga sviru atkal.

Galvenais brīdinājuma indikators

68PM00278

Kad informācija ekrānā redzami brīdinā-
juma un indikatora ziņojumi, galvenais brī-
dinājuma indikators arī mirgo.
Plašāku informāciju skatiet šajā sadaļā
tematā “Informācijas ekrāns”.

BRĪDINĀJUMS
Ja šis indikators nodziest darbības
laikā, rodas sekojošas problēmas.
Apturiet automobili drošā vietā un
vēlreiz mēģiniet nospiest motora slē-
dzi.
• Stūrēšana kļūst smaga stūres

pastiprinātāja sistēmas kļūmes dēļ.
• ABS sistēma nedarbojas (kad ABS

brīdinājuma lampiņa deg nepār-
traukti). 

• Ja, nospiežot motora slēdzi vēl-
reiz, indikators READY (Gatavs) tā
arī neiedegas, sazinieties ar
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu, lai pārbaudītu sis-
tēmu.
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Ikdienas apskašu 
kontrolsaraksts

Pirms braukšanas

59RN05750

1) Pārbaudiet, vai logi, spoguļi, apgaismes ierī-
ces un atstarotāji ir tīri un tos nekas nenosedz.

2) Vizuāli pārbaudiet riepas, pievēršot uzmanību
šādiem parametriem:

– protektora rievas dziļums
– nenormāls nolietojums, plaisas un bojājumi
– vaļīgi riteņu uzgriežņi;
– svešķermeņu klātbūtne, piemēram, naglas,

akmeņi utt.;
Plašāku informāciju skatiet tematā „Riepas”
sadaļā “PĀRBAUDE UN APKOPE”.

3) Meklējiet šķidrumu un eļļas noplūdes.

PIEZĪME:
Ūdens pilēšana no gaisa kondicionēšanas
sistēmas pēc tās lietošanas ir normāla
parādība.

4) Pārbaudiet, vai motorpārsegs ir kārtīgi
aizvērts un fiksēts.

5) Pārbaudiet starmešu, pagrieziena rādī-
tāju, bremžu signālu un signāltaures
pareizu darbību.

6) Noregulējiet sēdekli un pagalvi.
7) Pārbaudiet bremzes pedāļa sajūtu un

stāvbremzes sviras vai pedāļa ieregulē-
jumu.
Plašāku informāciju skatiet tematā
“Bremzes” sadaļā “PĀRBAUDE UN
APKOPE”.

8) Noregulējiet spoguļus.
9) Pārbaudiet, vai jūs un visi pasažieri ir

pareizi piesprādzējuši drošības jostas.
10)Pārbaudiet, vai visas brīdinājuma lam-

piņas iedegas, kad aizdedzes slēdzis
tiek pagriezts pozīcijā ON vai motora
slēdzis tiek nospiests, lai pārslēgtu aiz-
dedzes režīmu uz ON.

11)Pārbaudiet visus mērinstrumentus.
12)Pārbaudiet, vai pēc stāvbremžu atlaiša-

nas izslēdzas bremžu sistēmas brīdinā-
juma signāls.

Reizi nedēļā vai katrā degvielas uzpildes
reizē pārbaudiet šādus parametrus zem
motorpārsega:
1) Motoreļļas līmenis
2) Dzesēšanas šķidruma līmenis
3) Bremžu šķidruma līmenis
4) Akumulatora šķidruma (skābes) līmenis
5) Vējstikla skalotāja šķidruma līmenis
6) Motorpārsega fiksatora darbība 

Pavelciet motorpārsega atvēršanas
rokturi automobilī. Pārliecinieties, ka
nevarat atvērt motorpārsegu līdz
galam, neatbloķējot sekundāro fiksāci-
jas mehānismu. Pēc fiksācijas mehā-
nisma darbības pārbaudes stingri
aizveriet motorpārsegu. Eļļošanas gra-
fikā sadaļas “PĀRBAUDES UN
APKOPE” nodaļā “Apkopes grafiks”
atrodiet punktu "Šasija, virsbūve un
citi".

Reizi mēnesī vai katrā degvielas uzpildes
reizē ar manometru pārbaudiet riepu spie-
dienu.

BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai motorpārsegs ir kār-
tīgi aizvērts un fiksēts. Pretējā gadī-
jumā tas var negaidīti atvērties
braukšanas laikā, samazinot redza-
mību un izraisot negadījumu.



5-2

AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA

63TB3-01E

Kad konstatējat šādus simptomus

80J009

Pārbaudiet Spiediens riepās

65T50010

• Periodiski pārbaudiet un noregulējiet
spiedienu riepās. Norādīto spiedienu šī
automobiļa riepās var aplūkot informāci-
jas uzlīmē (1), kas ir piestiprināta pie
vadītāja durvīm.

• Braucot ar nepietiekamu spiedienu rie-
pās, riepas sānmalas var nodilt, samazi-
not arī degvielas patēriņa lietderību.

UZMANĪBU
Ja turpināt izmantot savu automobili
sekojošās situācijās, var rasties kļū-
mes un negadījumi. Konsultējieties
ar SUZUKI pārstāvi vai citu kvalifi-
cētu autoservisu.
• Zem automobiļa parādās eļļas vai

cita šķidruma noplūde.
• Bremžu šķidruma līmenis ir zems.
• Neparastas smaržas, skaņas vai

vibrācijas.
• Stūres vai bremžu darbināšanas

sajūta atšķiras no parastās.

(1)

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
• Braucot ar ļoti zemu spiedienu rie-

pās, riepas var pārsprāgt, izraisot
negadījumu. Nebrauciet ar ļoti
zemu spiedienu riepās.

69RHS173

• Ja norādītais spiediens riepās
netiek uzturēts, automobiļa pilnu
potenciālu nevar sasniegt, un var
notikt sekojošais, izraisot negadīju-
mus vai kļūmes. Noregulējiet spie-
dienu riepās, kā norādīts.
– Samazināta braukšanas stabili-

tāte
– Nepieciešama garāka distance

bremzēšanai
(Turpinājums)
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Akumulatora pārbaudīšana
Šis automobilis ir aprīkots ar šādiem aku-
mulatoriem.
• Svina-skābes akumulators

To izmanto automobiļa elektroapgādei.
• Litija jonu akumulators

To izmanto automobiļa elektrisko kom-
ponentu elektroapgādei.

59RN05730

(1) Svina-skābes akumulators
(2) Litija jonu akumulators

Uzmanīgi izlasiet instrukcijas sekojošās
sadaļās “Svina-skābes akumulators” un
“Litija jonu akumulators” par to, kā pareizi
apieties ar katru akumulatoru.
• Svina-skābes akumulators un litija jonu

akumulators izlādējas pakāpeniski. Lai
izvairītos no akumulatora izlādēšanās,
brauciet ar automobili vismaz reizi
mēnesī vismaz 30 minūtes, lai uzlādētu
akumulatoru.

Svina-skābes akumulators
Pārbaudiet šķidruma līmeni svina-skā-
bes akumulatorā

80J1267

Ja elektrolīta līmenis ir zem zemākās robe-
žas (2), uzpildiet to līdz augšējai robežai
(1). Elektrolīta trūkums var samazināt aku-
mulatora kalpošanas laiku.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

– Nevar konstatēt precīzu riepu
rotācijas ātrumu, kas traucē
sekojošām funkcijām:
• ABS
• Avārijas bremžu signāls (ESS)
• Elektroniskā stabilitātes prog-

ramma (ESP®)
• Duālās kameras bremžu atbal-

sta (DCBS)
• Atpakaļgaitas bremžu atbalsts

(1)

(2)
BRĪDINĀJUMS

• Elektrolīta trūkums var izraisīt aku-
mulatora uzsprāgšanu pārkaršanas
dēļ. Neizmantojiet akumulatoru vai
neuzlādējiet to, kad šķidruma līme-
nis ir zem apakšējās robežas.

• Akumulatora spaiļu vaļīgi kontakti
var izraisīt aizdegšanos vai kļūmi.
Kad atvienojat akumulatoru spai-
les un tās atkal pievienojat, gādā-
jiet, lai kontakts ir ciešs. 

(1)
(2)
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Litija jonu akumulators
Šis akumulators ir uzstādīts tikai mode-
ļiem, kas ir aprīkoti ar HIBRĪDU, un tas
atrodas zem priekšējā pasažiera sēdekļa.
• Litija jonu akumulators ir bezapkopes.

Tomēr, lai izvairītos no akumulatora izlā-
dēšanās, brauciet ar automobili vismaz
reizi mēnesī vismaz 30 minūtes, lai uzlā-
dētu akumulatoru.

• Kad aizstājat vai utilizējat litija jonu aku-
mulatoru, sazinieties ar SUZUKI pārstāvi
vai kvalificētu autoservisu.

Motoreļļas patēriņš
Tas, ka motors patērē kādu daļu eļļas
parastas ekspluatācijas apstākļos, ir nor-
māla parādība.
Patērētās motoreļļas daudzums ir atkarīgs
no eļļas viskozitātes, kvalitātes un veidā
kādā ar automobili tiek braukts.
Ātri braucot, strauji palielinot vai samazinot
ātrumu, tiek patērēts vairāk eļļas. Ja auto-
mobilis ir ļoti noslogots, motors patērēs
vairāk eļļas.
Jauns motors patērē vairāk eļļas, jo virzuļi,
virzuļu gredzeni un cilindru sieniņas vēl
nav iestrādājušies. Jauni motori sasniedz
normālo eļļas patēriņa līmeni tikai pēc
aptuveni 5000 km nobraukuma.

Eļļas patēriņš: 
Maks. 1,0 l uz 
1000 km
Kad tiek aprēķināts eļļas patēriņš, atcerie-
ties, ka eļļa kļūst šķidrāka un tas apgrūtina
precīzi aprēķināt patieso eļļas līmeni.
Piemēram, ja automobilis tiek lietots atkār-
totie īsiem pārbraucieniem un patērē
parastu daudzumu eļļas, mērstienītis var
neuzrādīt nekādu eļļas līmeņa kritumu,
tikai pēc 1000 km vai vairāk. Tas notiek
tādēļ, ka eļļa pakāpeniski atšķaidās ar
degvielu un mitrumu, radot iespaidu, ka
eļļas līmenis nemainās.

PIEZĪME
Tā kā jūsu automobilis izmanto
svina-skābes akumulatoru īpaši aug-
stas efektivitātes ENG A-STOP sistē-
mai, ievērojiet sekojošos
brīdinājumus. Ja šie brīdinājumi
netiek ievēroti, tas var izraisīt sistē-
mas kļūmi vai saīsināt akumulatora
kalpošanas ilgumu.
• Kad nomaināt akumulatoru, izman-

tojiet tikai norādīto tipu. (Neizman-
tojiet nekāda cita tipa
akumulatoru.)

• Nepievienojiet elektriskos piederu-
mus pie spailēm.

BRĪDINĀJUMS
Tā kā nepareiza apiešanās ar litija
jonu akumulatoru var izraisīt aizdeg-
šanos, elektrošoku vai akumulatora
bojājumus, ievērojiet sekojošos brī-
dinājumus.
• Neizņemiet un neizjauciet to.
• Neļaujiet tam samirkt, piemēram, ar
ūdeni.

• Nepakļaujiet to spēcīgiem triecie-
niem.

• Neatbalstieties un nenovietojiet uz
tā nekādus priekšmetus.

• Neatvienojiet kabeli pie akumula-
tora un nepievienojiet elektriskos
piederumus pie spailēm.



5-5

AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA

63TB3-01E

Ņemiet vērā arī to, ka šķīdinošās sastāv-
daļas iztvaiko ātras braukšanas laikā, pie-
mēram, pa ātrgaitas automaģistrāli, radot
iespaidu, ka pēc ātras braukšanas eļļas
līmenis ir ievērojami samazinājies.

Pārbaudiet izplūdes cauruli

80J011

Periodiski pārbaudiet izplūdes caurules,
vai tajās nav caurumu vai plaisu.

Aizdedzes slēdzis 
(Automobiļi bez bezatslēgas 
iedarbināšanas sistēmas)

65D611

BRĪDINĀJUMS
Ja ir noplūdes izplūdes caurulēs,
izplūdes gāzes var iekļūt automobilī
un potenciāli izraisīt saindēšanos ar
tvana gāzi. Ja rodas iespaids, ka kaut
kas nav kārtībā, sazinieties ar
SUZUKI pārstāvi vai citu kvalificētu
autoservisu.

BRĪDINĀJUMS
Lai nepieļautu ievainojumus, nedarbi-
niet kontroles elementus, sniedzoties
pēc tiem caur stūri.
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60B041

Aizdedzes slēdzim ir šādas pozīcijas

LOCK (Bloķēts)
Tā ir parasta stāvēšanas pozīcija. Tā ir vie-
nīgā pozīcija, kurā iespējams izņemt
atslēgu.
Manuālais pārnesumkārbas-ass mezgls

60G033

• Automobiļi ar manuālo pārnesumkār-
bas-ass mezglu
Lai pagrieztu atslēgu pozīcijā LOCK,
jums jāpiespiež atslēga uz iekšu. Tas
bloķē aizdedzi un nepieļauj darbības ar
stūri pēc atslēgas izņemšanas.

• Automobiļi ar automātisko pārnesum-
kārbas-ass mezglu
Lai atslēgu pagrieztu pozīcijā LOCK,
pārslēga sviru jāiestata pozīcijā “P”, Tas
bloķē aizdedzi un nepieļauj darbības ar
stūri pēc atslēgas izņemšanas.

Lai atbrīvotu stūri, ievietojiet atslēgu un
pagrieziet pulksteniski kādā no pozīcijām.
Ja rodas problēmas ar atslēgas pagrie-
šanu nolūkā atbloķēt stūri, mēģiniet grozīt
stūri pa kreisi un pa labi, vienlaicīgi grozot
atslēgu.

ACC (Piederumi)
Aprīkojums, piem., radio, darbojas, bet
motors nav ieslēgts.

ON (Iesl.)
Tā ir parasta darba pozīcija. Visas elektro-
sistēmas ieslēgtas.

START
Šajā pozīcijā ar starteri tiek ieslēgts
motors. Tiklīdz motors ieslēdzas, atlaidiet
atslēgu.

PIEZĪME:
Automobilis ar litija-jonu akumulatoru var
klikšķēt pie litija jonu akumulatora, kad pār-
slēdzat aizdedzes slēdzi uz ON vai LOCK.
Šī ir normāla darbības skaņa.

Aizdedzes atslēgas atgādinātājs (ja
aprīkots)
Atverot vadītāja durvis, skan brīdinājuma
skaņa, kas atgādina, ka jāizņem aizdedzes
atslēga no aizdedzes slēdža.

PIEMĒRS

Pagrieziet pret LOCK

Piespie-
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81A297S

Aizdedzes slēdzis
(Automobiļi ar bezatslēgas 
iedarbināšanas sistēmu)

65T50020

LOCK (OFF)
Šis režīms ir paredzēts automobiļa parko-
šanai. Ja, nospiežot motora slēdzi, tiek
izvēlēts šis režīms, un tiek atvērtas vai aiz-
vērtas kādas no durvīm (ieskaitot bagāžas
nodalījuma durvis), stūre tiks automātiski
bloķēta.

ACC (Piederumi)
Nospiediet motora slēdzi, lai izvēlētos aiz-
dedzes režīmu tāda elektriskā aprīkojuma
kā audiosistēmu, sānu atpakaļskata spo-
guļu un piederumu kontaktligzdu lietoša-
nai, kamēr motors vai pilnā hibrīda sistēma
ir izslēgta. Kad šī pozīcija ir izvēlēta,

BRĪDINĀJUMS
• Nekad negrieziet aizdedzes slēdzi

pozīcijā LOCK un nemēģiniet
izņemt atslēgu laikā, kad automobi-
lis ir kustībā. Stūre bloķēsies un
nebūs iespējams vadīt automobili.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Kad atstājat automobili arī uz īsu

brīdi, vienmēr pagrieziet aizdedzes
slēdzi pozīcijā LOCK un izņemiet
aizdedzes atslēgu. Neatstājiet bēr-
nus automobilī bez uzraudzības.
Nepieskatīti bērni var izraisīt
nejaušu automobiļa kustību vai var
rotaļāties ar logu elektriskajiem
pacēlājiem vai elektrisko jumta
lūku. Siltā vai karstā laikā viņi var
arī ciest no karstuma dūriena.
Rezultātā var gūt smagus vai nāvē-
jošus ievainojumus.

PIEZĪME
Neatstājiet atslēgu pozīcijā ON, ja
motors nedarbojas, tā var izlādēties
akumulators.

PIEMĒRS
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mērinstrumentu bloka informācijas ekrānā
parādīsies paziņojums: “ACC” IGNITION
SWITCH POSITION (Aizdedzes sledža
pozīcija ACC). Skatiet plašāku informāciju
tēmā “Informācijas ekrāns” sadaļā
“MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

ON (Iesl.)
• Kad motors vai pilnā hibrīda sistēma

ir izslēgta
Kamēr motors vai pilnā hibrīda sistēma ir
izslēgta, var izmantot elektrisko aprīko-
jumu, kā logu elektriskos pacēlājus un
logu tīrītājus. Kad šis aizdedzes režīms
ir izvēlēts, nospiežot motora slēdzi,
mērinstrumentu bloka informācijas
ekrānā parādīsies šāds paziņojums:
“ON” IGNITION SWITCH POSITION
(Aizdedzes slēdža pozīcija ON).

• Kad motors vai pilnā hibrīda sistēma
ir ieslēgta
Var darbināt visu elektroaprīkojumu. Ar
automobili var braukt, ja esat izvēlējies
šo aizdedzes režīmu, nospiežot motora
slēdzi.

START
• Automobiļi ar manuālo pārnesumkār-

bas-ass mezglu
Ja jums līdzi ir bezatslēgas iekļuves sistē-
mas tālvadības pults, motors iedarbinās
automātiski, kad nospiežat motora slēdzi,
lai izvēlētos aizdedzes režīmu pēc tam,
kad ir ieslēgts pārnesums “N” (Neitrāle) un
ir nospiesti bremžu un sajūga pedāļi.
• Automobiļi ar automātisko pārnesum-

kārbas-ass mezglu un automātisko
pārnesumkārbu

Ja jums līdzi ir bezatslēgas iekļuves sistē-
mas tālvadības pults, motors vai pilnā hib-
rīda sistēma iedarbinās automātiski, kad
nospiežat motora slēdzi, lai izvēlētos aiz-
dedzes režīmu pēc tam, kad ir ieslēgts pār-
nesums “P” (Parkošanās) un ir nospiests
bremžu pedālis. (Ja nepieciešams restar-
tēt motoru vai pilno hibrīda sistēmu kustī-
bas laikā, pārslēdziet pārslēga sviru
pozīcijā “N.”)

PIEZĪME:
• Motora slēdzi nav jātur nospiestu, līdz

motors vai pilnā hibrīda sistēma sāk dar-
boties.

• Ja ir spēcīgi radioviļņi vai troksnis, jums
var neizdoties pārslēgt aizdedzes režīmu
uz ACC vai ON, kā arī iedarbināt motoru
vai pilnā hibrīda sistēmu, izmantojot
motora slēdzi. Šajā gadījumā mērinstru-
mentu bloka informācijas ekrānā parādī-
sies paziņojums: KEY FOB NOT
DETECTED. (Atslēgas piekars nav atpa-
zīts)

• Automobilis ar litija-jonu akumulatoru var
klikšķēt pie litija jonu akumulatora, kad
pārslēdzat aizdedzes režīmu uz ON vai
LOCK. Šī ir normāla darbības skaņa.

• Augstsprieguma akumulators pilnā hib-
rīda sistēmā ir izlādēts, ja motors slēdzis
paliek ieslēgts, bet indikators READY
nedeg. Papildus, ja automobilis ir atstāts
ar iedarbinātu motoru, augstsprieguma
akumulators arī izlādējas. Tādēļ sprie-
gums augstsprieguma sistēmā kļūst
zems, augstsprieguma sistēma tiek
apturēta, lai ierobežotu akumulatora
patēriņu, un elektromobiļa kustība uz
laiku tiek ierobežota. Lai atkoptu elektro-
mobiļa sistēmu, ir nepieciešams vienreiz
pārslēgt motora slēdzi uz LOCK (OFF)
un restartēt pilnā hibrīda sistēmu.

PIEZĪME
Neatstājiet motora slēdzi režīmā ACC
vai ON, ja motors vai pilnā hibrīda
sistēma nedarbojas. Izvairieties no
radio vai citu elektrisko piederumu
ilgstošas izmantošanas, ja motora
slēdzis ir ACC vai ON režīmā, kamēr
motors vai pilnā hibrīda sistēma
nedarbojas, citādi svina-skābes aku-
mulators var izlādēties.
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Neatbloķētas stūres brīdinājums
Ja stūre paliek bloķēta, kad nospiežat
motora slēdzi, lai mainītu aizdedzes
režīmu uz ON, mērinstrumentu bloka infor-
mācijas ekrānā parādās paziņojums:
“TRN. STEERING WHEEL TO RELEASE
LOCK”. (Pagrieziet stūri, lai atbloķētu.)
Skatiet plašāku informāciju tēmā “Informā-
cijas ekrāns” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU
BLOKS”.

PIEZĪME:
Stūres bloķētājs var netikt atlaists, un
imobilaizera / bezvadu iedarbināšanas sis-
tēmas brīdinājuma lampiņa iedegas, ja uz
stūri tiek pielikta zināma slodze. Ja tas
notiek, pagrieziet stūres iekārtu pa labi vai
pa kreisi, lai atbrīvotu to no slodzes, pirms
vēlreiz nospiest motora slēdzi, lai pārslēg-
tos uz vajadzīgo aizdedzes režīmu.

Imobilizatora sistēma 

Šī sistēma palīdz nepieļaut automobiļa
nozagšanu, atspējojot iekšdedzes motora
un pilnā hibrīda sistēmas iedarbināšanas
sistēmu.
Motoru un pilnā hibrīda sistēmu nav iespē-
jams iedarbināt bez oriģinālās imobiliza-
tora aizdedzes atslēgas vai bezatslēgas
iedarbināšanas sistēmas tālvadības pults
kurā ieprogrammēts elektronisks identifikā-
cijas kods. Atslēga vai attālais kontrolleris
nosūta identifikācijas kodu automobilim,
kad aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts vai
motora slēdzis tiek nospiests, lai pārslēgtu
uz aizdedzes režīmu ON. Ja vajadzīgas
papildu rezerves atslēgas vai tālvadības
pultis, iesakām apmeklēt savu pilnvaroto
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoser-
visu. Arī rezerves atslēgā jābūt ieprogram-
mētam pareiza identifikācijas kodam.
Parasta darbnīcā izgatavota atslēga
nedarbosies.
Gadījumā, ja varat iedarbināt iekšdedzes
motoru vai pilnā hibrīda sistēmu, pagriežot
aizdedzes slēdzi pozīcijā ON un nospiežot
motora slēdzi, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu uz ON, imobilizatora sistēma tiks
atbrīvota, un imobilizatora / bezvadu iedar-
bināšanas sistēmas brīdinājuma lampiņa
iedegsies uz aptuveni 2 sekundēm un
nodzisīs.
Kad pagriežat aizdedzes slēdzi pozīcijā
LOCK un nospiežat motora slēdzi, lai pārs-

lēgtu aizdedzes režīmu uz LOCK (OFF),
imobilizatora sistēma darbosies.

80JM122

Ja tad, kad aizdedzes slēdzis ir ieslēgts vai
aizdedzes režīms ir “ON”, mirgo imobi-
laizera / bezatslēgas iedarbināšanas sistē-
mas brīdinājuma lampiņa, iekšdedzes
motors vai pilnā hibrīda sistēma neiedarbi-
nāsies.

PIEZĪME:
• Ja imobilizatora / bezatslēgas iedarbinā-

šanas sistēmas brīdinājuma lampiņa
mirgo vai deg, informācijas ekrānā var
parādīties paziņojums.

• Imobilizatora sistēma nav apkalpojama.

PIEZĪME
Nepārveidojiet vai neizjauciet imobili-
zatora sistēmu. Ja tā pārveidota vai
izjaukta, sistēma nespēs darboties
pareizi.
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Automobiļiem bez bezatslēgas iedarbi-
nāšanas sistēmas
Ja šī lampiņa mirgo, pagrieziet aizdedzes slēdzi
pozīcijā LOCK, tad atpakaļ pozīcijā ON.
Ja signāls vēl aizvien mirgo arī pēc aizde-
dzes slēdža pagriešanas pozīcijā ON, var
būt problēma aizdedzes atslēgā vai imobi-
lizatora sistēmā. Nogādājiet automobili sis-
tēmas pārbaudei pie sava pilnvarotā
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoser-
visā.

Automobiļiem ar bezatslēgas iedarbinā-
šanas sistēmu
Ja šī lampiņa mirgo, pārslēdziet aizdedzes
režīmu uz “LOCK” (OFF), pēc tam atpakaļ
uz “ON”. Kā arī skatiet tēmu “Ja galvenā
brīdinājuma lampiņa mirgo un motoru
nevar iedarbināt” nodaļā “Motora iedarbi-
nāšana/apturēšana (automobiļiem ar bez-
atslēgas iedarbināšanas sistēmu)” sadaļā
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA”.
Ja lampiņa vēl aizvien mirgo arī pēc aizde-
dzes slēdža pagriešanas atpakaļ pozīcijā
ON, var būt problēma aizdedzes atslēgā
vai imobilizatora sistēmā. Nogādājiet auto-
mobili sistēmas pārbaudei pie sava pilnva-
rotā SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā.
Imobilizatora / bezatslēgas iedarbināšanas
sistēmas brīdinājuma lampiņa var mirgot
arī tad, ja tālvadības pults neatrodas auto-
mobilī, kad aizverat durvis vai mēģināt
iedarbināt motoru vai pilnā hibrīda sistēmu.

PIEZĪME:
• Ja pazaudējat savu imobilaizera aizde-

dzes atslēgu vai tālvadības pulti, pēc
iespējas ātrāk lūdziet pilnvarotam
SUZUKI pārstāvim vai kvalificētam auto-
servisam deaktivizēt pazaudēto atslēgu
un izgatavot jaunu atslēgu vai tālvadības
pulti.

• Ja jums pieder citi automobiļi ar imobi-
laizera atslēgām, turiet tās tālāk no aiz-
dedzes slēdža vai motora slēdža, kad
izmantojat savu SUZUKI automobili;
citādi motors vai pilnā hibrīda sistēma
var iedarbināties, jo rodas traucējumi no
jūsu SUZUKI automobiļa imobilizatora
sistēmas.

• Ja imobilaizera atslēgai vai tālvadības
pultij piestiprināt kādu metāla priekš-
metu, motors vai pilnā hibrīda sistēma
var neiedarbināties.

Aizdedzes atslēgas atgādinātājs (ja 
aprīkots)
Atverot vadītāja durvis, skan brīdinājuma
skaņa, kas atgādina, ka jāizņem aizdedzes
atslēga no aizdedzes slēdža.

PIEZĪME
Imobilaizera atslēga un tālvadības
pults ir jutīgi elektroniskie instru-
menti. Nepieļaujiet tās bojājumus:
• Nepakļaujiet atslēgu triecieniem,

mitruma vai augstai temperatūrai,
neatstājiet to uz priekšējā paneļa
tiešos saules staros.

• Netuviniet magnētiskiem objek-
tiem.
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Pedālis

Manuālais pārnesumkārbas-ass mezgls

80J2121

Automātiskais pārnesumkārbas-ass
mezgls vai automātiskā pārnesumkārba 

80J2122

Sajūga pedālis (1)
(Manuālajam pārnesumkārbas-ass mez-
glam)
Sajūga pedāli izmanto riteņu piedziņas
atvienošanai, iedarbinot motoru, apturot
automobili vai pārslēdzot pārnesumus.
Pedāļa piespiešana atvieno sajūgu.

Bremžu pedālis (2)
Jūsu SUZUKI automobilis ir aprīkots ar
disku bremzēm priekšā un aizmugurē.
Nospiežot bremžu pedāli, tiek darbināti abi
bremžu pāri.
Darbinot bremzes, reizēm var būt dzir-
dama bremžu čīkstēšana. Tā ir normāla
parādība, ko izraisa apkārtējās vides fak-
tori, piemēram, aukstums, mitrums, sniegs
utt.

Akseleratora pedālis (3)
Šis pedālis kontrolē motora apgriezienus.
Piespiežot akseleratora pedāli, pieaug
motora atdeve un ātrums.

PIEZĪME:
Jūsu automobilis ir aprīkots ar bremžu pār-
mākšanas sistēmu. Ja piespiežat vienlai-
cīgi bremžu un akseleratora pedāļus,
motora atdevi var samazināt.

(2)(1)

(3)

PIEMĒRS

(3)

(2)

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Brauciena laikā nebalstiet pēdu uz
sajūga pedāļa. Tas var izraisīt pārmē-
rīgu sajūga nolietošanos vai negai-
dītu motora bremzēšanas spēka
zudumu.

BRĪDINĀJUMS
Ja bremžu čīkstēšana, kad tiek
nospiests bremžu pedālis, ir ilgstoša
un dzirdama katru reizi, nogādājiet
automobili bremžu sistēmas pārbau-
dei pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja
vai kvalificētā autoservisā.

BRĪDINĀJUMS
Neslidiniet bremzes, spiežot tās
pastāvīgi vai turot kāju uz pedāļa. Tas
var izraisīt bremžu pārkaršanu, kas
var izraisīt neparedzamu bremžu dar-
bību, pagarināt bremzēšanas ceļu vai
neatgriezeniski sabojāt bremzes.
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Bezatslēgas iedarbināšanas 
sistēma (ja aprīkots)
Ja bezatslēgas iedarbināšanas sistēmas
tālvadības pults atrodas salona darbības
zonā (skatiet attiecīgo skaidrojumu šajā
sadaļā), varat izmantot motora slēdzi, lai
iedarbinātu motoru vai pilnā hibrīda sis-
tēmu un izvēlētos aizdedzes režīmu (ACC
vai ON). Papildus var izmantot šādas funk-
cijas:
• Bezatslēgas iekļuves funkcija. Detalizētu

informāciju skatiet sadaļas “PIRMS
BRAUKŠANAS” tēmā “Bezatslēgas
iedarbināšanas sistēmas tālvadības
pults”.

• Durvju (ieskaitot bagāžas nodalījuma
durvis) aizslēgšana un atslēgšana,
izmantojot pieprasījuma slēdzi. Detali-
zētu informāciju skatiet sadaļas “PIRMS
BRAUKŠANAS” tēmā “Bezatslēgas
iedarbināšanas sistēmas tālvadības
pults”.

• Imobilizatora (pretaizdzīšanas) funkcija.
Plašāku informāciju skatiet sadaļas
“AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA” tēmā
“Imobilizatora sistēma”.

Motora slēdža apgaismojums
Motora slēdzis izgaismojas sekojošās
situācijās:
• Kad motors vai pilnā hibrīda sistēma ir

izslēgta un vadītāja durvis ir atvērtas, vai

15 sekundes pēc tam, kad vadītāja dur-
vis ir aizvērtas. Izgaismojums nodzisīs
pēc 15 sekunžu paiešanas.

• Kad motors ir izslēgts, un gabarītu sig-
nāllukturi ir ieslēgti. Apgaismojums
nodzisīs, kad tiek izslēgti gabarītu sig-
nāllukturi.

• Kad motors ir iedarbināts un deg gaba-
rītu signāllukturi vai priekšējie lukturi.
Apgaismojums nodzisīs, kad tiek izslēgti
priekšējie gabarītu signāllukturi un priek-
šējie lukturi.

82K253

PIEZĪME:
Lai saudzētu akumulatoru, apgaismojums
tiks automātiski izslēgts, kad vienlaikus
izpildās sekojošie nosacījumi:
• Priekšējie lukturi un gabarītu signālluk-

turi nedeg.
• Kopš vadītāja durvju atvēršanas ir pagā-

jušas 15 minūtes.

Aizdedzes režīmu izvēle
Kad izmantojat elektrisko piederumu vai
pārbaudāt mērinstrumentu darbību, nedar-
binot motoru vai pilnā hibrīda sistēmu,
nospiediet motora slēdzi, lai izvēlētos ACC
vai ON režīmu, izpildot sekojošos norādīju-
mus. 

1) Bezatslēgas iekļuves sistēmas tālvadī-
bas pultij jābūt jums līdzi, un apsēdie-
ties vadītāja sēdeklī.

2) Manuālais pārnesumkārbas-ass mez-
gls – nenospiežot sajūga pedāli,
nospiediet motora slēdzi (1).
Automātiskais pārnesumkārbas-ass
mezgls vai automātiskā pārnesum-
kārba – nenospiežot bremžu pedāli,
nospiediet motora slēdzi (1).

82K254

(1)
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Katru reizi, kad nospiežat motora slēdzi,
aizdedzes režīms mainās sekojoši.

Automātiskais pārnesumkārbas-ass
mezgls vai automātiskā pārnesumkārba

57L31006

Manuālais pārnesumkārbas-ass mezgls

60MS117

PIEZĪME:
• Automātiskais pārnesumkārbas-ass

mezgls vai automātiskā pārnesumkārba
– ja pārnesumu pārslēgs atrodas kādā
citā pozīcijā, kas nav P, vai ja tiek
nospiesta selektora poga, ka pārnesumu
pārslēgs ir pozīcijā P, aizdedzes režīmu
nevar atgriezt pozīcijā LOCK (OFF).

• Kad izvēlaties aizdedzes režīmus,
mērinstrumentu bloka informācijas
ekrānā parādās noteikti paziņojumi. Ska-
tiet plašāku informāciju tēmā “Informāci-
jas ekrāns” sadaļā
“MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

Ja mirgo galvenais brīdinājuma indika-
tors un nevar izvēlēties aizdedzes režī-
mus
Jūsu bezatslēgas iekļuves sistēmas tālvadī-
bas pults var netikt atpazīta kā darbības
zonā esoša (skatiet saistīto skaidrojumu šajā
sadaļā). Mēģiniet vēlreiz, kad esat pārlieci-
nājies, ka tālvadības pults ir pie jums. Ja aiz-
dedzes režīmus nevar izvēlēties, var būt
izlādējusies tālvadības pults baterija. Lai
varētu izvēlēties aizdedzes režīmu, jāiz-
manto sekojošā metode: 

58MST0302

1) Nenospiežot bremžu pedāli un sajūga
pedāli, nospiediet motora slēdzi (1).

2) Apmēram 10 sekunžu laikā, kad mirgo
galvenais brīdinājuma indikators
mērinstrumentu panelī un informācijas
displejā parādās paziņojums “PLACE
KEY FOB ON START SWITCH” (Uzlie-
ciet atslēgas piekaru uz aizdedzes slē-
dža), aptuveni 2 sekundes pieskarieties
motora slēdzim ar tālvadības pults (2)
“LOCK” pogas galu.

P

P

(OFF)
ONACCLOCK

(Audio equipment)

Gearshift lever in a 
position other than

Gearshift 
lever in

(OFF)
ONACCLOCK

(Audio equipment)

(1)

(2)

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
• Ja vēl aizvien nevarat izvēlēties aizde-

dzes režīmus, bezatslēgas iedarbināša-
nas sistēmā var būt radusies kāda
problēma. Sazinieties ar pilnvarotu
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoser-
visu par sistēmas apskati.

• Imobilaizera / bezvadu iedarbināšanas
sistēmas brīdinājuma lampiņa iedegsies
uz aptuveni 5 sekundēm, kamēr mirgo
galvenais brīdinājuma indikators. Papil-
dus mērinstrumentu bloka informācijas
ekrānā šajā laikā parādīsies paziņojums.
Skatiet plašāku informāciju tēmā “Infor-
mācijas ekrāns” sadaļā “MĒRINSTRU-
MENTU BLOKS”.

• Sistēmu var pielāgot, lai salona skaņas
signāls vienreiz noskanētu, lai brīdinātu,
ka tālvadības pults atrodas ārpus darbī-
bas zonas. Lai realizētu šo pielāgojumu,
lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu SUZUKI
pārstāvi vai kvalificētu autoservisu.

• Ja tālvadības pults ir gandrīz izlādēju-
sies, informācijas ekrānā parādīsies
attiecīgais paziņojums, kad nospiedīsit
motora slēdzi, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu uz ON. Skatiet plašāku informā-
ciju tēmā “Informācijas ekrāns” sadaļā
“MĒRINSTRUMENTU BLOKS”. Detali-
zētu informāciju par baterijas maiņu ska-
tiet sadaļas “PIRMS BRAUKŠANAS”
tēmā “Bezatslēgas iedarbināšanas sistē-
mas tālvadības pults”.

Brīdinājums “Tālvadības pults atro-
das ārpusē”
Ja izpildās kāds no zemāk aprakstītajiem
nosacījumiem, sistēma dod brīdinājumu
“tālvadības pults atrodas ārpusē”, skanot
iekšējam un ārējais skaņas signālam.
Vienlaikus imobilaizera / bezvadu iedarbi-
nāšanas sistēmas brīdinājuma lampiņa
iedegas, un galvenais brīdinājuma indika-
tors mirgo.
• Ja kādas no durvīm tiek atvērtas un pēc

tam aizvērtas, kamēr tālvadības pults
neatrodas automobilī, un motors darbo-
jas (pilnā hibrīda sistēma darbojas) vai
aizdedzes režīms tiek pārslēgts uz ACC
vai ON, nospiežot motora slēdzi.

• Tālvadības pults neatrodas automobilī,
kad mēģināt iedarbināt motoru vai pilnā
hibrīda sistēmu pēc aizdedzes režīma
pārslēgšanas uz ACC vai ON, nospiežot
motora slēdzi.

65T50030

(1) Imobilaizera / bezvadu iedarbināšanas
sistēmas brīdinājuma lampiņa (mirgo)

(2) Galvenais brīdinājuma indikators (mirgo)

PIEZĪME:
• Ja tiek dots brīdinājums, pēc iespējas

drīzāk atrodiet tālvadības pulti.
• Jebkādi mēģinājumi iedarbināt motoru

vai pilno hibrīda sistēmu neizdosies,
kamēr ir aktīvs šis brīdinājums. Arī pazi-
ņojums, kas parādās mērinstrumentu
bloka informācijas ekrānā, norādīs uz šo
stāvokli. Skatiet plašāku informāciju
tēmā “Informācijas ekrāns” sadaļā
“MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

• Parasti imobilaizera / bezvadu iedarbinā-
šanas sistēmas brīdinājuma lampiņai
būtu jānodziest, un galvenam brīdinā-
juma indikatoram jāpārstāj mirgot īsi pēc
tam, kad tālvadības pults tiek ienesta
atpakaļ automobilī. Ja tie turpina degt un

(1)
(2)
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mirgot, pārslēdziet aizdedzes režīmu uz
LOCK (OFF), nospiežot motora slēdzi,
un tad iedarbiniet motoru vai pilnā hib-
rīda sistēmu. Skatiet šīs sadaļas “Motora
vai pilnā hibrīda sistēmas iedarbināšana/
apturēšana (automobiļiem ar bezatslē-
gas iedarbināšanas sistēmu”.

• Tālvadības pultij vienmēr jābūt pie jums
kā pie vadītāja.

Darbības zona salonā motora vai 
pilnā hibrīda sistēmas iedarbināša-
nai, aizdedzes režīma izvēle un brī-
dinājums “Tālvadības pults atrodas 
ārpusē”

61MM0B002

(1) Darbības zona salonā

Darbības zona salonā šīm funkcijām tiek
definēta kā visa salona telpa, izņemot virs
mērinstrumentu paneļa.

PIEZĪME:
• Pat tad, kad tālvadības pults atrodas

darbības zonā salonā, ja tas ir kādā no
sekojošiem stāvokļiem, jums var neizdo-
ties iedarbināt motoru (pilnā hibrīda sis-
tēmu) vai izvēlēties aizdedzes režīmus,
un var tikt parādīts brīdinājums “tālvadī-
bas pults atrodas ārpusē”.
– Ja tālvadības pults baterija ir izlādēju-

sies.
– Tālvadības pulti ietekmē spēcīgi radio-

signāli vai troksnis.
– Tālvadības pults atrodas saskarē ar

vai to nosedz metāla priekšmeti.
– Tālvadības pults atrodas glabātuvē,

piemēram, cimdu nodalījumā vai
kabatā durvīs.

– Tālvadības pults atrodas saulsarga
kabatā vai uz grīdas.

• Pat tad, kad tālvadības pults atrodas
darbības zonā salonā, ja tas ir kādā no
sekojošiem stāvokļiem, jums var izdoties
iedarbināt motoru (pilnā hibrīda sis-
tēmu) vai izvēlēties aizdedzes režīmus.
Šajā laikā var netikt dots brīdinājums
“tālvadības pults atrodas ārpusē”.
– Tālvadības pults atrodas ārpus auto-

mobiļa, bet ļoti tuvu durvīm.
– Tālvadības pults atrodas uz mērinstru-

mentu paneļa.

(1)
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Motora iedarbināšana/apturēšana 
(Automobiļi bez bezatslēgas 
iedarbināšanas sistēmas)

Motora iedarbināšana

83RM005

1) Pārbaudiet, vai stāvbremzes ir ieslēgtas.
2) Izslēdziet tādus patērētājus kā priekšējie

lukturi un gaisa kondicionēšanas sistēma,
lai atvieglotu motora iedarbināšanu.

3) Automobiļi ar manuālo pārnesumkārbas-
ass mezglu:
Iestatiet pārnesumu N (Neitrāle). Turiet
sajūga un bremžu pedāļus piespiestus. 
Automobiļi ar automātisko pārnesumkār-
bas-ass mezglu:
Ja pārslēga svira nav pozīcijā P (Stāvē-
šana), iestatiet to pozīcijā P (Stāvēšana). 

4) Turot pēdu nost no akseleratora
pedāļa, ieslēdziet motoru, pagriežot
aizdedzes atslēgu pozīcijā “START”.
Atlaidiet atslēgu uzreiz pēc tam, kad
motors iedarbinās.

PIEZĪME:
• Automobiļi ar automātisko pārnesumkār-

bas-ass mezglu:
Automobiļiem ar automātisko pārnesum-
kārbas-ass mezglu ir startera bloķēša-
nas ierīce. Motors iedarbinās, kad
pārslēga svira ir vai nu pozīcijā “P”, vai
“N”.

• K14D motora modelim:
Ja apkārtējā gaisa temperatūra ir
zemāka par -10°C, kad motoru iedar-
bina, var būt dzirdams periodisks skaļš
troksnis no motora nodalījuma. Troksnis
apsīks, kad motors ir uzsildīts. Tā nav
kļūme.

MT

AT

PIEZĪME
• Automobiļi ar automātisko pārne-

sumkārbas-ass mezglu:
Ja nepieciešams restartēt motoru
automobiļa kustības laikā, pārslē-
dziet pārslēga sviru pozīcijā N.
Citādi motors un pārnesumkārbas-
ass mezgls var tikt bojāti.

• Lai pasargātu svina-skābes akumu-
latoru un startera motoru, ja darbi-
nāt startera motoru, pagriežot
atslēgu pozīcijā START ilgāk par 12
sekundēm vienā reizē, startera
motors aptur darbību automātiski.
Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozī-
cijā "LOCK” un pagaidiet vairāk
nekā 30 sekundes, pirms mēģināt
atkal. Ja motors neiedarbinās pēc
vairākiem mēģinājumiem, konsultē-
jieties ar SUZUKI pārstāvi vai kvali-
ficētu autoservisu. Ja motors
iedarbinās, startera motors auto-
mātiski apstāsies.

• Nemēģiniet ieslēgt motoru stumjot
vai velkot automobili, vai ripinot no
kalna. Šāda iedarbināšanas metode
var bojāt katalizatoru vai citas
daļas. 
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Motora iedarbināšana aukstos 
reģionos 
(K14D motora modelim)

83RM02050

Kad litija jonu akumulatora temperatūra
nolaižas īpaši zemu (aptuveni -35°C vai
zemāk) īpaši aukstos reģionos, motoru
nevar iedarbināt. Šajā gadījumā atskanēs
zumers kabīnē, un informācijas ekrānā
parādās “ENGINE START NOT POS-
SIBLE (LOW TEMP)” (Motoru nav iespē-
jams iedarbināt (zema temperatūra)), kad
aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
“ON”, vai nospiediet motora slēdzis tiek
nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu
uz ON. Papildus iedegas uzlādes lampiņa,
un beidz mirgot ENG A-STOP OFF lam-
piņa. Šajā gadījumā nospiediet motora slē-
dzi, lai izvēlētos LOCK (OFF) režīmu un
nekavējoties apturiet motoru. Kā risinā-
jumu pagaidiet, lai apkārtējā temperatūra
ceļas, un iedarbiniet motoru, kad litija jonu
akumulatora temperatūra palielinās.

Kamēr braucat, ja litija jonu akumulatora
temperatūra krītas ļoti zemu (apmēram -
35°C vai zemāk), par situāciju signalizē
kabīnes zumera uzlādes lampiņas un ENG
A-STOP OFF lampiņas mirgošana. Tomēr
motors drīz nenoslāpst, jo svina-skābes
akumulators nav uzlādējies, pēc iespējas
drīzāk nogādājiet automobili drošā vietā.
Nospiediet motora slēdzi, lai izvēlētos
LOCK (OFF) režīmu, un apturiet motoru.
Pagaidiet, lai apkārtējā temperatūra ceļas,
un iedarbiniet motoru, kad litija jonu aku-
mulatora temperatūra palielinās.

PIEZĪME:
• Ja litija-jonu akumulatora temperatūra ir
ārkārtīgi zema (apmēram -35°C vai
zemāka), īpaši aukstos reģionos, uzsil-
diet kabīni, izmantojot kādu pārdošanā
pieejamu sildītāju, un iedarbiniet motoru,
kad litija jonu akumulatora temperatūra
palielinās. Kad izmantojat sildītāju, dro-
šai lietošanai ievērojiet instrukcijas pie-
vienotajā rokasgrāmatā.

• Kad automobilis tiek glabāts, īpaši auk-
stā reģionā, kur temperatūra ir apmēram
-35°C (-31°F) vai zemāka, turiet automo-
bili garāžā vai līdzīgā vietā, lai litija jonu
akumulatora temperatūra nekristos
pārāk zemu.

Motora izslēgšana

BRĪDINĀJUMS
Izņemoet ārkārtas situācijas, neaptu-
riet motoru, kamēr automobilis pār-
vietojas. Ja apturat automobili, kamēr
tas kustas, stūre nobloķēsies, un
nebūs iespējams vadīt automobili.
Tas var novest pie nelaimes gadī-
juma. Izvairieties no motora apturē-
šanas braukšanas laikā. 

PIEZĪME
• Automobiļi ar automātisko pārne-

sumkārbas-ass mezglu:
Ja apturat motoru, kamēr automo-
bilis pārvietojas, var tikt bojāts
automātiskais pārnesumkārbas-
ass mezgls. Izvairieties no motora
apturēšanas braukšanas laikā.

• Automobiļi, kas ir aprīkoti ar
motoru ar turbokompresoru:
Kad apturat motoru pēc braukša-
nas kalnā vai lielā ātrumā, ļaujiet
motoram minūti vai vairāk darbo-
ties tukšgaitā (ja tas nav aizliegts),
lai atdzesētu turbokompresoru un
motoreļļu. Tas ir nepieciešams, lai
motoreļļa pāragri nenolietotos.
Nolietojusies motoreļļa bojā turbo-
kompresora gultņus.
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Motora vai pilnā hibrīda sistēmas 
iedarbināšana/apturēšana 
(Automobiļi ar bezatslēgas 
iedarbināšanas sistēmu)

Motora vai pilnās hibrīda sistēmas 
iedarbināšana

83RM30010

1) Pārbaudiet, vai stāvbremzes ir ieslēgtas.
2) Izslēdziet tādus patērētājus kā priekšējie

lukturi un gaisa kondicionēšanas sistēma,
lai atvieglotu motora vai pilnās hibrīda sistē-
mas iedarbināšanu.

3) Automobiļi ar manuālo pārnesumkārbas-
ass mezglu:
Iestatiet pārnesumu N (Neitrāle). Turiet
sajūga un bremžu pedāļus piespiestus.
Automobiļiem ar automātisko pārnesumkār-
bas-ass mezglu un automātisko pārnesum-

kārbu:
Ja pārslēga svira nav pozīcijā P (Stāvē-
šana), iestatiet to pozīcijā P (Stāvēšana).
Turiet bremžu pedāli pilnībā nospiestu.

4) Mērinstrumentu bloka informācijas ekrānā
parādīsies paziņojums “PUSH START
SWITCH” (Nospiediet iedarbināšanas slē-
dzi)

82K254

5) Kājai jābūt noņemtai no akseleratora
pedāļa, tad nospiediet motora slēdzi
(1). Kad tiek iedarbināts benzīnmotors
vai pilnā hibrīda sistēma, startera
motors automātiski apstājas.

• Pat ja neizdodas iedarbināt motoru,
startera motors automātiski pārstās
griezties pēc aptuveni 12 sekundēm.
Šajā gadījumā nospiediet motora
slēdzi, lai izvēlētos LOCK (OFF)
režīmu un restartētu motoru.

• Ja ir radusies sistēmas problēma,
motors automātiski neiedarbināsies,
pat ja slēdzis tiek nospiests. Ja star-
tera motors negriežas vai nekavējo-
ties apstājas, iedarbiniet motoru,
izpildot sekojošo procedūru.

a. Neilgi nospiediet motora slēdzi,
lai izvēlētos ON režīmu.

b. Veiciet augstāk aprakstīto proce-
dūru 1) līdz 3).

c. Turiet motora slēdzi nospiestu,
līdz motors iedarbinās. Atlaidiet
pirkstu no motora slēdža pēc
tam, kad motors ir iedarbinājies.

MT

AT
(1)

PIEZĪME
• Ja motoru neizdodas iedarbināt,

spiediet motora slēdzi, lai izvēlētos
LOCK (OFF) režīmu un pagaidiet
vairāk nekā 30 sekundes, pirms
mēģināt atkal, lai pasargātu svina-
skābes akumulatoru un startera
motoru. Ja motors neiedarbinās
pēc vairākiem mēģinājumiem, kon-
sultējieties ar SUZUKI pārstāvi vai
kvalificētu autoservisu.

• Nemēģiniet ieslēgt motoru stumjot
vai velkot automobili, vai ripinot no
kalna. Šāda iedarbināšanas metode
var bojāt katalizatoru vai citas
daļas. 
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65T50860

6) Modeļiem ar pilnā hibrīda sistēmu:
Kad rādītājā deg indikators READY,
pilnā hibrīda sistēma darbojas.

PIEZĪME:
• Motora slēdzi nav jātur nospiestu, motors

sāktu darboties.
• Automobiļi ar manuālo pārnesumkārbas-ass

mezglu:
Automobiļiem ar manuālo pārnesumkārbas-
ass mezglu motors nesāks darboties, ja nav
atlaists sajūga pedālis.

• Automobiļi ar automātisko pārnesumkārbas-
ass mezglu un automātisko pārnesumkārbu:
Automobiļiem ar automātisko pārnesumkār-
bas-ass mezglu vai automātisko pārnesum-
kārbu ir startera bloķēšanas ierīce. Motors
vai pilnā hibrīda sistēma iedarbinās, kad pār-
slēga svira ir vai nu pozīcijā “P”, vai “N”.

• Motora vai pilnā hibrīda sistēmas iedarbinā-
šanas procesa laikā jums palīdzēs paziņo-
jumi informācijas ekrānā. Skatiet plašāku
informāciju tēmā “Informācijas ekrāns”
sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

• K14D motora modelim:
Ja apkārtējā gaisa temperatūra ir
zemāka par -10°C, kad motoru iedar-
bina, var būt dzirdams periodisks skaļš
troksnis no motora nodalījuma. Troksnis
apsīks, kad motors ir uzsildīts. Tā nav
kļūme.

• Pilnā hibrīda sistēmas automobiļi:
Ja motorpārsegs tiek atvērts, kamēr
motors darbojas, motora automātiskā
apturēšana ir aizliegta, un, ja tas jau ir
automātiski apturēts, tad noslāpst.

Motora iedarbināšana aukstos 
reģionos 
(K14D motora modelim)

83RM02050

Kad litija jonu akumulatora temperatūra
nolaižas īpaši zemu (aptuveni -35°C vai
zemāk) īpaši aukstos reģionos, motoru
nevar iedarbināt. Šajā gadījumā atskanēs
zumers kabīnē, un informācijas ekrānā
parādās “ENGINE START NOT POS-
SIBLE (LOW TEMP)” (Motoru nav iespē-
jams iedarbināt (zema temperatūra)), kad
aizdedzes režīms tiek pārslēgts uz “ON”.
Papildus iedegas uzlādes lampiņa, un
beidz mirgot ENG A-STOP OFF lampiņa.
Šajā gadījumā nospiediet motora slēdzi, lai
izvēlētos LOCK (OFF) režīmu un nekavē-
joties apturiet motoru. Kā risinājumu pagai-
diet, lai apkārtējā temperatūra ceļas, un
iedarbiniet motoru, kad litija jonu akumula-
tora temperatūra palielinās.

PIEMĒRS
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Kamēr braucat, ja litija jonu akumulatora
temperatūra krītas ļoti zemu (apmēram -
35°C vai zemāk), par situāciju signalizē
kabīnes zumera uzlādes lampiņas un ENG
A-STOP OFF lampiņas mirgošana. Tomēr
motors drīz nenoslāpst, jo svina-skābes
akumulators nav uzlādējies, pēc iespējas
drīzāk nogādājiet automobili drošā vietā.
Nospiediet motora slēdzi, lai izvēlētos
LOCK (OFF) režīmu, un apturiet motoru.
Pagaidiet, lai apkārtējā temperatūra ceļas,
un iedarbiniet motoru, kad litija jonu aku-
mulatora temperatūra palielinās.

PIEZĪME:
• Ja litija-jonu akumulatora temperatūra ir
ārkārtīgi zema (apmēram -35°C vai
zemāka), īpaši aukstos reģionos, uzsil-
diet kabīni, izmantojot kādu pārdošanā
pieejamu sildītāju, un iedarbiniet motoru,
kad litija jonu akumulatora temperatūra
palielinās. Kad izmantojat sildītāju, dro-
šai lietošanai ievērojiet instrukcijas pie-
vienotajā rokasgrāmatā.

• Kad automobilis tiek glabāts, īpaši auk-
stā reģionā, kur temperatūra ir apmēram
-35°C (-31°F) vai zemāka, turiet automo-
bili garāžā vai līdzīgā vietā, lai litija jonu
akumulatora temperatūra nekristos
pārāk zemu.

Motora vai pilnā hibrīda sistēmas 
apturēšana
• Nospiediet motora slēdzi, lai apturētu

motoru vai pilnā hibrīda sistēmu pēc
tam, kad automobilis ir pilnībā apturēts.

• Ja motors paliek apturēts kādu laiku pēc
tam, kad tas ir negaidīti izslēdzies, vai
pirms apturēšanas tas ir darbināts ar ļoti
augstiem apgriezieniem, no motora
apkārtnes tā restartēšanas laikā var
atskanēt klikšķināšanas skaņa. Tā nav
kļūme. Pirms apturēšanas vienmēr ļau-
jiet motoram darboties tukšgaitā.

BRĪDINĀJUMS
Izņemoet ārkārtas situācijas, neaptu-
riet motoru vai pilnā hibrīda sistēmu,
kamēr automobilis pārvietojas. Ja
apturat motoru vai pilnā hibrīda sis-
tēmu, kamēr automobilis kustas,
stūre nobloķēsies, un nebūs iespē-
jams vadīt automobili. Tas var novest
pie nelaimes gadījuma. Izvairieties no
motora apturēšanas braukšanas
laikā. 

PIEZĪME
• Automobiļi ar automātisko pārne-

sumkārbas-ass mezglu:
Ja apturat motoru vai pilnā hibrīda
sistēmu, kamēr automobilis pārvie-
tojas, var tikt bojāts automātiskais
pārnesumkārbas-ass mezgls. Izvai-
rieties no motora vai pilnā hibrīda
sistēmas apturēšanas braukšanas
laikā.

• Automobiļi, kas ir aprīkoti ar
motoru ar turbokompresoru:
Kad apturat motoru pēc braukša-
nas kalnā vai lielā ātrumā, ļaujiet
motoram minūti vai vairāk darbo-
ties tukšgaitā (ja tas nav aizliegts),
lai atdzesētu turbokompresoru un
motoreļļu. Tas ir nepieciešams, lai
motoreļļa pāragri nenolietotos.
Nolietojusies motoreļļa bojā turbo-
kompresora gultņus.
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Avārijas apture

Ārkārtas situācijā varat apturēt motoru vai
pilnā hibrīda sistēmu, vienkārši nospiežot
motora slēdzi vairāk par 3 reizēm vai turot
motora slēdzi nospiestu vairāk nekā 2
sekundes, kamēr automobilis kustas. 

PIEZĪME:
Izņemot ārkārtas situācijas, neapturiet
motoru vai pilnā hibrīda sistēmu, kamēr
automobilis kustas.
Kad motors vai pilnā hibrīda sistēma ir
apturēta, stūrēšanai un bremzēšanai būt
vajadzīga lielāka piepūle. Skatiet tematu
“Bremzēšana” šajā sadaļā.

Galvenais brīdinājuma indikators 
mirgo, un motoru nevar iedarbināt
Jūsu bezatslēgas iekļuves sistēmas tālva-
dības pults var netikt atpazīta kā darbības
zonā esoša. Mēģiniet vēlreiz, kad esat pār-
liecinājies, ka tālvadības pults ir pie jums.
Ja motoru vai pilnā hibrīda sistēmu nevar
iedarbināt, tālvadības pults baterija var būt
izlādējusies. Lai iedarbinātu motoru vai
pilnā hibrīda sistēmu, izmantojiet sekojošo
metodi:

1) Pārbaudiet, vai stāvbremzes ir ieslēg-
tas.

2) Automobiļi ar manuālo pārnesumkār-
bas-ass mezglu:
Iestatiet pārnesumu N (Neitrāle). Turiet
sajūga un bremžu pedāļus pilnībā
nospiestus.
Automobiļiem ar automātisko pārne-
sumkārbas-ass mezglu un automā-
tisko pārnesumkārbu:
Ja pārslēga svira nav pozīcijā P (Stāvē-
šana), pārslēdziet to pozīcijā P (Stāvē-
šana). Turiet bremžu pedāli pilnībā
nospiestu.

58MST0302

3) Mērinstrumentu bloka informācijas ekrānā
parādīsies paziņojums “PUSH START
SWITCH.” (Nospiediet iedarbināšanas slē-
dzi). Nospiediet motora slēdzi (1).

4) Galvenais brīdinājuma indikators mērinstru-
mentu blokā aptuveni 10 sekunžu laikā
mirgo. Uz aptuveni 2 sekundēm pieskarie-
ties motora slēdzim ar tālvadības pults (2)
LOCK pogas pusi.

PIEZĪME:
• Ja pēc vairākiem mēģinājumiem vēl

arvien nespējat iedarbināt motoru vai
pilnā hibrīda sistēmu, izmantojot augstāk
aprakstīto metodi, var pastāvēt cita prob-
lēma, piemēram, ar gandrīz izlādējušos
svina-skābes akumulatoru.
Konsultējieties ar SUZUKI pārstāvi vai
citu kvalificētu autoservisu par pārbaudi.

• Imobilaizera / bezvadu iedarbināšanas
sistēmas brīdinājuma lampiņa iedegsies

(1)

(2)

PIEMĒRS
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uz aptuveni 5 sekundēm, kamēr mirgo
galvenais brīdinājuma indikators. Papil-
dus informācijas ekrānā šajā laikā tiks
parādīts noteikts paziņojums. Skatiet
plašāku informāciju tēmā “Informācijas
ekrāns” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU
BLOKS”.

• Sistēmu var pielāgot, lai salona skaņas
signāls vienreiz noskanētu, lai brīdinātu,
ka tālvadības pults atrodas ārpus darbī-
bas zonas. Par šo personalizēšanu jau-
tājiet SUZUKI pārstāvim vai kvalificētā
autoservisā.

• Ja tālvadības pults ir gandrīz izlādēju-
sies, informācijas ekrānā parādīsies
attiecīgais paziņojums, kad nospiedīsit
motora slēdzi, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu ON. Detalizētu informāciju par
baterijas maiņu skatiet sadaļas “PIRMS
BRAUKŠANAS” tēmā “Bezatslēgas
iedarbināšanas sistēmas tālvadības
pults”.

Aizdedzes režīma atgriešana pozī-
cijā “LOCK” (OFF)

Automātiskais pārnesumkārbas-ass mez-
gls vai automātiskā pārnesumkārba – lai
uzturētu drošību, aizdedzes režīmu var
atgriezt pozīcijā “LOCK” (OFF), nospiežot
motora slēdzi tikai, kad pārslēga svira ir
ieslēgta pozīcijā indikators“P”, nespiežot
ripas pogu.

PIEZĪME:
Automātiskajam pārnesumkārbas-ass
mezglam vai automātiskās pārnesumkār-
bas automobiļiem aizdedzes režīmu nevar
atgriezt pozīcijā “LOCK” (OFF), ja pārslēga
svira ir jebkurā citā pozīcijā, kas nav “P”.
Noteiktas problēmas, kā kļūme motora sis-
tēmā, var neļaut motora slēdzim atgriezties
“LOCK” (OFF) režīmā. Šādā gadījumā
nogādājiet automobili pārbaudei pie
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoser-
visā pēc tam, kad esat izpildījuši sekojošo:
• Aizslēdziet durvis, izmantojot atslēgas,

lai novērstu zādzību. (To aizslēgšanai
nevar izmantot pieprasījuma slēdžus un
bezatslēgas iekļuves sistēmas tālvadī-
bas pulti.)

• Atvienojiet negatīvo kabeli no akumula-
tora, lai izvairītos no izlādes.

“LOCK” (OFF) režīma atgādinājuma zumers 
Ja vadītāja durvis tiek atvērtas, neatgriežot
aizdedzes režīmu pozīcijā “LOCK” (OFF),
nospiežot motora slēdzi, skan zumers, lai
brīdinātu jūs par šo stāvokli.
• Ja atverat vadītāja durvis pēc motora

slēdža nospiešanas, lai mainītu aizde-
dzes režīmu uz ACC, ar intervāliem skan
salona zumers.

• Zumers beigs skanēt, ja tad divreiz
nospiežat motora slēdzi, tādā veidā
atgriežot aizdedzes režīmu atpakaļ pozī-
cijā “LOCK” (OFF).

PIEZĪME:
Katru reizi, kad atstājat automobili, pārbau-
diet, vai esat atgriezis aizdedzes slēdzi
pozīcijā “LOCK” (OFF), izmantojot motora
slēdzi, un tad aizslēdziet durvis. Ja aizde-
dzes režīms netiek atgriezts pozīcijā
“LOCK” (OFF), nevar izmantot pieprasī-
juma slēdzi vai bezatslēgas iekļuves sistē-
mas tālvadības pulti, lai aizslēgtu durvis.

Stūres bloķētāja brīdinājuma zumers
Ja stūres bloķētājs nenostrādā, jo sistēmā
ir kļūme, kad aizdedzes režīms tiek
pagriezts pozīcijā “LOCK” (OFF), nospie-
žot motora slēdzi, un tiek atvērtas vai aiz-
vērtas kādas no durvīm (ieskaitot bagāžas
nodalījuma durvis), salona zumers brīdi-
nās jūs par šo stāvokli ar atkārtotiem īsiem
pīkstieniem. Ja tas tā notiek, automobilis ir
jāpārbauda pilnvarotam SUZUKI pārstāvim
vai kvalificētam autoservisam
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Benzīna kvēpu filtra (GPF)
(K14D motora modelim)

GPF atfiltrē kvēpu daļiņas izpūdes gāzē,
tādēļ atkarībā no braukšanas apstākļiem
GPF var nosprostoties. GPF tiek attīrīts ar
reģenerēšanas funkciju, kas sadedzina
GPF esošās kvēpu daļiņas, paceļot izplū-
des gāzu temperatūru braukšanas vai
tukšgaitas laikā.
Kad GPF uzkrājas noteikts daudzums
kvēpu daļiņu, GPF automātiski reģenerē-
sies, lai izvairītos no filtra nosprostošanas.
Tādēļ var būt dzirdamas mazliet skaļākas
motora skaņas, un/vai izplūdes gāzu tem-
peratūra var būt augstāka kvēpu daļiņu
sadegšanas dēļ.

GPF brīdinājuma lampiņa

64J244

Ja GPF brīdinājuma lampiņa braukšanas
laikā iedegas, GPF ir gandrīz nosprosto-
jies. Jums jāreģenerē GPF, kad iedegas
GPF brīdinājuma lampiņa. Lai brīdinājuma
lampiņa nodzistu, automobilim jāturpina
kustēties, līdz reģenerācija ir pabeigta.
Viss process parasti aizņem 25 minūtes.
Optimālie apstākļi procesa noslēgšanai
tiek sasniegti, ja automobilis turpina braukt
ar vismaz 50 km/h ātrumu un ar motora
apgriezieniem, kas pārsniedz 2000 apgr./
min.
Tomēr jums jābrauc uzmanīgi un, ievērojot
likumā noteikto ātruma ierobežojumu, kā
arī jāņem vērā apkārtējās satiksmes situā-
cija.
Ja braucat ar automobili, līdz lampiņa
nodziest, GPF reģenerācija būs noslēgta.

UZMANĪBU
Kamēr motors darbojas, netuvojieties
izplūdes caurulei. Ja GPF reģenerē-
jas, izplūdes gāzu temperatūra var
būt augstāka.

PIEZĪME
Noteikti reģenerējiet GPF, kad iede-
gas GPF brīdinājuma lampiņa. Ja
GPF reģenerācija netiks veikta, tas
izraisīs automobiļa darbības kļūmi
filtra nosprostošanās dēļ.
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Kad braucat ar automobili, 
kam ir turbokompresors
Uzmanīgi izlasiet sekojošo informāciju, lai
pareizi brauktu ar automobili, kam ir turbo-
kompresors.

Kā rīkoties ar automobili, kam ir tur-
bokompresors
Lai izvairītos no turbokompresors darbības
traucējumiem, ievērojiet sekojošos punk-
tus:
• Regulāri mainiet motoreļļu un eļļas filtru.

Ja turpināt braukt ar automobili, kad
motoreļļas ir nolietojusies, turbokompre-
sora eļļošana un dzesēšana var nenotikt
pareizi, un tas var izraisīt fiksētās turbī-
nas vārpstas trokšņus un anomālas ska-
ņas.

• Neizslēdziet motoru uzreiz pēc braukša-
nas lielā ātrumā vai kalnā. Ļaujiet moto-
ram darboties tukšgaitā, orientējoties
pēc sekojošās tabulas, lai atdzesētu tur-
bokompresoru. Pēc tam izslēdziet
motoru.

• Kad motors ir auksts, nedarbiniet motoru
ar lieliem apgriezieniem un neveiciet
straujus paātrinājumus.

SHVS (Smart Hybrid Vehicle 
by Suzuki) un (K14D motora 
modelim)

Šī automobiļa SHVS (Smart Hybrid Vehicle
by Suzuki) ir sistēma, kas izmanto ģenera-
torus ar motora funkciju (ISG), lai atbilstoši
braukšanas situācijām darbinātu sekojo-
šās funkcijas motora klusuma un motora
efektivitātes palielināšanai. ISG ir saīsinā-
jums no Integrated Starter Generator
(integrētais startera ģenerators).
• Palēnināšanās enerģijas reģenerāci-

jas funkcija:
Palēnināšanas laikā šī funkcija intensīvi
veic ģenerāciju, izmantojot ISG. Ja vei-
cat ģenerāciju, kamēr nav nepieciešama
braukšana, ISG var izslēgt, lai samazi-
nātu motora slodzi, kas uzlabo degvielas
ekonomiju.

• Motora palīgfunkcija:
Šī funkcija palīdz motoram, izmantojot
ISG kā motoru, lai samazinātu motora
jaudu normālas braukšanas laikā, vai
palielina motora jaudu paātrināšanās
laikā. Šīs darbības uzlabo degvielas
ekonomiju un paātrinājumu.

Braukšanas aps-
tākļi uzreiz 

pirms motora 
apturēšanas

Motora darbināša-
nas tukšgaitā laiks

Braukšana lielā
ātrumā vai kalnā Apmēram 1 minūte

Normāla brauk-
šana pilsētas vai
piepilsētu vidē

Nav nepieciešams

PIEZĪME
Ja rīkojaties ar automobili, kam ir tur-
bokompresors, nepareizi, var rasties
tā kļūmes un bojājumi. Rīkojieties ar
to pareizi, ievērojot augstāk nosauk-
tos punktus.
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• Startera motora funkcija:
Šī funkcija restartē motoru pēc tam, kad
to aptur ENG A-STOP sistēma, izmanto-
jot ISG caur dzensiksnu.

PIEZĪME:
Kad restartējat motoru, nospiežot motora
slēdzi, tiek izmantots parastais startera
motors, un būs dzirdama pārnesumu pārs-
lēgšanās skaņa.

Enerģijas plūsmas indikators
Izmantojot enerģijas plūsmas indikatoru
mērinstrumentu blokā, var pārbaudīt, vai
ISG darbojas vai nē.
• Normālos braukšanas apstākļos:

ISG nedarbojas.

65T50580

• Palēnināšanās enerģijas reģenerācijas
funkcija darbojas, kamēr automobilis
samazina ātrumu normālos braukšanas
apstākļos:
Akumulatori tiek uzladēti.

65T50590

• Motors ir automātiski apturēts, kad auto-
mobilis ir apstādināts:
Elektriskie komponenti, kā audiosis-
tēma, izmanto uzkrāto enerģiju, bet aku-
mulators netiek uzlādēts.

65T50600

• Startera motora funkcija darbojas, kad
motors ir automātiski apturēts:
Uzkrāto enerģiju izmanto ISG, bet aku-
mulators netiek uzlādēts.

65T50610

• Paātrinājuma laikā darbojas motora
palīgfunkcija:
ISG palīdz motoram.

65T50620

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Ja tiek izpildīti visi šie nosacījumi, darbojas
motora palīgfunkcija.
• Lai paātrinātos, tiek nospiests akselera-

tora pedālis.
• Automobiļiem ar manuālo pārnesumkār-

bas-ass mezglu, pārslēga svira atrodas
pozīcijā, kas nav N (Neitrāle).

• Automātiskam pārnesumkārbas-ass
mezglam pārslēga svira ir pozīcijā D.

• Bremžu pedālis un/vai sajūga pedālis (ja
aprīkots) nav nospiests.

• Kad motora apgriezieni ir zemāki par
apmēram 5200 apgr./min.

• ABS vai ESP® sistēma nav aktivizēta.
• Litija jonu akumulators tiek uzladēts vai-

rāk par noteiktu daudzumu, un tempera-
tūra akumulatorā ir norādītajā
diapazonā.

• Motora dzesēšanas šķidruma tempera-
tūra pārsniedz norādīto diapazonu.

Akumulatora indikators:

65T50630

Segmenti akumulatora indikatorā (1) dod
aptuvenu priekšstatu par litija jonu akumu-
latora uzlādes līmeni.
PIEZĪME:
• Indikators sniedz aptuvenu priekšstatu.

Noteiktos apstākļos indikācija var būt
aizkavēta vai atšķirties no reālā litija jonu
akumulatora uzlādes līmeņa, piemēram,
kad ir zema āra temperatūra. 

• Kad motora apgriezieni ir zemi, palēni-
nāšanās enerģijas reģenerācijas funk-
cija var nedarboties.

Palēninājuma enerģijas reģenerāci-
jas indikators

65T50900

Kad palēninājuma enerģijas reģenerācijas
funkcija darbojas, iedegas palēninājuma
enerģijas reģenerācijas indikators (1).

PIEZĪME:
Ja pārslēga svira ir pozīcijā “N” (Neitrāle),
šī lampiņa neiedegas.

PIEMĒRS

(1) (1)
PIEMĒRS



5-27

AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA

63TB3-01E

Apiešanās ar integrēto startera 
ģeneratoru (ISG)

83RM30100

(1) Integrētais startera ģenerators (ISG)
(2) Spaiļu vāks

ENG A-STOP sistēma 
(Motora automātiskās 
apturēšanas un 
iedarbināšanas sistēma) 
(K14D motora modelim)
ENG A-STOP sistēma (motora automātis-
kās apturēšanas un iedarbināšanas sis-
tēma), kad samazināt ātrumu pirms
apstāšanās vai, kad automobilis ir apstādi-
nāts, piemēram, pie luksofora, automātiski
aptur un restartē motoru, lai samazinātu
izplūdes gāzes, degvielas patēriņu un
motora troksni.
• Šī sistēma noteiktos apstākļos aptur

motoru. Ja automobilis ilgu laiku stāvēs
vai tiks atstāts bez pieskatīšanas, stingri
novelciet stāvbremzi, un tad pagrieziet
aizdedzes slēdzi vai nospiediet motora
slēdzi, lai izslēgtu motoru.

• Ja ir izpildīti noteikti nosacījumi, pirms
apturēšanas motors tiek apturēts auto-
mātiski palēnināšanās laikā (aptuveni 15
km/h vai　mazāk manuālā pārnesum-
kārbas-ass mezgla automobiļiem,　
aptuveni 9 km/h vai mazāk　　automā-
tiskā pārnesumkārbas-ass mezgla auto-
mobiļiem). Tomēr motors palēnināšanās
laikā netiks automātiski apturēts, kamēr
nav pabeigta sistēmas darbības pār-
baude.

PIEZĪME:
Ja automobilis ir aprīkots ar automātiskās
apsildes un gaisa kondicionēšanas sis-
tēmu, automātiskās motora izslēgšanas
nosacījumu var mainīt, izmantojot informā-
cijas ekrānu. Skatiet sadaļas “MĒRINS-
TRUMENTU PANELIS” nodaļas
“Informācijas ekrāns (mērinstrumentu
panelis ar tahometru)” punktu “Iestatījumu
režīms”.

75RM054

BRĪDINĀJUMS
• Motoreļļas, bremžu šķidruma un

dzesēšanas šķidruma utt. pilēšana
uz ISG var izraisīt aizdegšanos vai
kļūmi. Uzpildes laikā neizlejiet tos.

• Pieskaršanās ISG spailei var izrai-
sīt elektrošoku. Nenoņemiet spaiļu
vāku.

(1)

(2)

PIEMĒRS
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Litija jonu akumulators un DCDC 
pārveidotājs

53SB20205

(1) Svina-skābes akumulators
(2) Litija jonu akumulators
(3) DCDC pārveidotājs

Šis litija jonu akumulators un DCDC pār-
veidotājs tiek izmantots tikai automobiļiem,
kas aprīkoti ar ENG A-STOP sistēmu vai
SHVS, un atrodas zem priekšējā sēdekļa.
• Tāpa kā svina-skābes akumulators arī

litija jonu akumulators pakāpeniski izlā-
dējas.
Lai izvairītos no litija jonu akumulatora
izlādēšanās, tas jāuzlādē, vismaz vien-
reiz mēnesī nobraucot 30 minūtes bez
pārtraukuma.

• Litija jonu akumulators un DCDC pārvei-
dotājs ir bezapkopes.

• Lai aizstātu vai utilizētu litija jonu akumu-
latoru vai DCDC pārveidotāju, sazinie-
ties ar pilnvarotu SUZUKI pārstāvi vai
kvalificētu autoservisu.

PIEZĪME:
DCDC pārveidotāja augšdaļa ir aprīkota ar
dzesēšanas ventilatoru, un var būt dzir-
dama darbības skaņa. Bet tas ir normāli.

UZMANĪBU
• Nekāpiet laukā no automobiļa, kad

ENG A-STOP sistēma ir automā-
tiski apturējusi motoru. Tas var
novest pie nelaimes gadījuma.
– Manuālam pārnesumkārbas-ass

mezglam, ja vadītāja drošības
josta ir atsprādzēta vai tiek atvēr-
tas vadītāja durvis, motors tiks
restartēts, lai brīdinātu jūs, ka
ENG A-STOP sistēma automā-
tiski restartēja motoru.

– Automātiskajam pārnesumkār-
bas-ass mezglam, ja vadītāja dro-
šības josta ir atsprādzēta, pat ja ir
nospiests bremžu pedālis, vai
tiek atvērtas vadītāja durvis,
motors tiks restartēts, lai brīdi-
nātu jūs, ka ENG A-STOP sistēma
automātiski restartēja motoru.

• Ja motors nerestartējas automā-
tiski pēc tam, kad to ir automātiski
apturējusi ENG A-STOP sistēma,
pagrieziet aizdedzes slēdzi vai
nospiediet motora slēdzi, lai iedar-
binātu motoru.
Ja mēģināt pārvietot automobili,
kad motors vēl nav restartēts, ir
nepieciešams liels spēks, lai
pagrieztu stūri vai nospiestu
bremžu pedāli, kas var izraisīt
negadījumu.

(2)

(3)(1)
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Motora automātiska apturēšana/
restartēšana

Modeļiem ar manuālās pārnesumkār-
bas-ass mezgliem
1) Kad bremžu pedālis ir nospiests, sama-

ziniet automobiļa ātrumu.

65T50041

2) Kad samazināt ātrumu ar aptuveni 15
km/h vai mazāk, esot nospiestam
sajūga pedālim un pārslēga svirai esot
pozīcijā “N”, un tad atlaižat sajūga
pedāli, motors automātiski izslēgsies.

Mērinstrumentu panelī iedegsies ENG
A-STOP indikators (zaļš) (1).
• ENG A-STOP sistēma neapturēs

motoru automātiski, ja visi automātis-
kās motora apturēšanas nosacījumi
nav izpildīti. 
Plašāku informāciju skatiet tēmā
“ENG A-STOP sistēmas nostrādes
nosacījumi”.

• Automātiskās motora izslēgšanās
laikā drošības uzturēšanai motors var
apstāties vai restartēties, ko pavada
salona zumera signāls.
Detalizētu informāciju skatiet tēmā
“Piesardzības pasākumi situācijai,
kad motors tiek apturēts automātiski”.

BRĪDINĀJUMS
• Nepareiza apiešanās ar litija jonu

akumulators un DCDC pārveidotāju
var izraisīt aizdegšanos, elektro-
šoku vai sistēmas kļūmi. Attiecīgi
ievērojiet šīs instrukcijas:
– Neizņemiet un neizjauciet to.
– Neļaujiet tam samirkt, piemēram,

ar ūdeni.
– Nepakļaujiet to spēcīgiem triecie-

niem.
– Neatbalstieties un nenovietojiet

uz tā nekādus priekšmetus.
– Neatvienojiet spailes un nebaro-

jiet elektriskos piederumus tā
spailēm.

• Ja kaut kas ir pakritis zem litija jonu
akumulatora vai DCDC pārveido-
tāja un to ir grūti izcelt, sazinieties
ar pilnvarotu SUZUKI pārstāvi vai
kvalificētu autoservisu.

PIEZĪME
Neaizšķērsojiet litija jonu akumula-
tora pārsegu un DCDC pārveidotāja
pārsega ventilācijas atveri. Nospros-
tošanās var izraisīt pārkaršanu un
kļūmi.

(1)

PIEMĒRS

PIEZĪME
Automātiskās motora apturēšanas
laikā nepārslēdziet pārslēga sviru
citā pozīcijā, kas nav “N”, nenospie-
žot sajūga pedāli. Ja pārslēga svira ir
citā pozīcijā, kas nav “N”, motors
automātiski nerestartēsies, pat ja ir
nospiests sajūga pedālis.
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PIEZĪME:
• Motora automātiskās izslēgšanas funk-

cija būs gatava, kad automobilis pēc
motora restartēšanas brauc ar ātrumu,
kas pārsniedz 10 km/h.

• Pat ja motors automātiski neizslēdzās,
pirms automobilis apstājās (vēl arvien
braucot ar aptuveni 15 km/h vai mazāk),
motors var izslēgties automātiski, kad
automobilis apstājas.

• Ja motors noslāpst straujas sajūga dar-
bināšanas dēļ, motors var restartēties,
kad pārslēga svira ir pozīcijā “N” (Neit-
rāle), ir nospiests sajūga pedālis, un ir
izpildīti citi gaidstāves nosacījumi.

• Audio un citus elektriskos komponentus
var izmantot automātiskās motora aptu-
rēšanas laikā, bet gaisa kondicionētājs
pārslēgsies ventilatora režīmā.

• Ja automobilis ir aprīkots ar automātisko
apsildes un gaisa kondicionēšanas sis-
tēmu, motora automātiskās izslēgšanas
laikā ventilatora ātrums būs ierobežots
(tikai automātiskajā kontroles režīmā), lai
ilgstoši uzturētu kabīnē gaisa kondicio-
nēšanu.

65T50051

3) Neatkarīgi no tā, vai automobilis ir aptu-
rēts vai nav, sajūga pedāļa nospiešana
restartēs motoru, un ENG A-STOP indi-
kators (zaļš) (1) nodzisīs.

Kamēr motors tiek automātiski izslēgts,
sajūga pedāļa nospiešana restartēs
motoru, patērējot degvielu. Tādēļ degvie-
las ekonomijai ir ieteicams nospiest sajūga
pedāli tieši pirms automobiļa kustības sāk-
šanas.
• Ja sajūga pedālis netiek nospiests,

motors var restartēties automātiski, ja
izpildās motora automātiskās restartēša-
nas nosacījumi. 
Detalizētu informāciju skatiet tēmā
“Motora automātiskas restartēšanas
nosacījumi”.

PIEZĪME:
Kad motors tiek restartēts automātiski, var
tikt konstatēti sekojošie nosacījumi, kad
tiek aktivizēta turēšanas slīpumā kontroles
sistēma, bet tā nav kļūme.
• Motora nodalījumā var būt dzirdams

troksnis.
• Bremžu pedālis var būs smagāks, var

būt grūti to piespiest.

Modeļi ar automātisko pārnesumkār-
bas-ass mezglu

65T50061

1) Nospiežot bremžu pedāli, lai palēninā-
tos, kamēr pārslēga svira ir pozīcijā “D”,
motors tiks automātiski apturēts, pirms
tiek apturēts automobilis (aptuveni 9
km/h vai mazāk). Vienlaikus paliks
degam ENG A-STOP indikators (zaļš)
(1).

(1)

PIEMĒRS

(1)

PIEMĒRS
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• Motors netiek apturēts automātiski, ja
visi nosacījumi motora automātiskai
apturēšanai nav izpildīti, kaut ir
nospiests bremžu pedālis, lai samazi-
nātu ātrumu. Detalizētu informāciju
par motora automātisko apturēšanu
skatiet šīs sadaļas nodaļā “Nosacī-
jumi motora automātiskai apturēša-
nai”.

• Lai gādātu par drošību, kad motors
tiek apturēts automātiski, var atska-
nēt salona zumers, un motors
noslāpt, vai arī motors var restartē-
ties.

PIEZĪME:
• Motors netiek apturēts automātiski, kad

samazināt ātrumu, nenospiežot bremžu
pedāli, piemēram, izmantojot bremzē-
šanu ar motoru.

• Motors var tikt apturēts automātiski, kad
tiek apturēts automobilis, pat ja motors
netiek apturēts automātiski pirms auto-
mobiļa apturēšanas (aptuveni 9 km/h vai
mazāk).

• Elektriskos komponentus, kā navigācijas
sistēmu vai audiosistēmu, var izmantot,
kamēr motors ir automātiski apstājies,
tomēr gaisa kondicionētājs pārslēdzas
ventilācijas pozīcijā.

• Kad motoru automātiski aptur, automā-
tiskās apsildes un gaisa kondicionēša-
nas sistēmai gaisa plūsma tiek
ierobežota (tikai automātiskā režīmā), lai
uzlabotu dzesēšanas un apsildes snie-
gumu.

2) Kad noņemat kāju no bremžu pedāļa,
neatkarīgi no tā, vai tas notiek pirms vai
pēc automobiļa apturēšanas, motors
tiek restartēts, un ENG A-STOP indika-
tors (zaļš) nodziest.
• Motors tiek restartēts automātiski, ja

visi nosacījumi motora automātiskai
restartēšanai ir izpildīti, kaut spiežot
bremžu pedāli.
Detalizētu informāciju par motora
automātisko restartēšanu meklējiet
šīs sadaļas nodaļā “Nosacījumi
motora automātiskai apturēšanai”.

65T50071

PIEZĪME:
Turēšanas slīpumā kontroles sistēma tiek
aktivizēta,
kad motors tiek automātiski restartēts.

PIEMĒRS
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Piesardzības pasākumi, kad motors tiek apturēts automātiski

BRĪDINĀJUMS
Neveiciet nevienu no sekojošām darbībām, kamēr motors ir automātiski apturēts. Tas var novest pie nelaimes gadījuma.

Darbība / automobiļa stāvoklis Risinājums

Parasti

Motorpārsegs ir atvērts
• Salona skaņas signāls skan ar pārtraukumiem.
• Pēc tam, kad motors ir automātiski apturēts, tas

noslāpst.
• ENG A-STOP indikators (zaļš) nodziest.

Lai restartētu motoru, ievērojiet zemāk aprakstīto procedūru.
1) Stingri novelciet stāvbremzi un tad pārslēdziet pārslēga sviru

pozīcijā N (manuālajam pārnesumkārbas-ass mezglam) vai
pozīcijā P (automātiskajam pārnesumkārbas-ass mezglam).

2) Kārtīgi aizveriet motorpārsegu.
3) Pagrieziet aizdedzes slēdzi vai nospiediet motora slēdzi, lai

Manuāli
pārne-
sumkārba

Vadītāja drošības josta ir atsprādzēta vai vadītāja
durvis ir atvērtas
• Motors tiek automātiski restartēts.
• ENG A-STOP indikators (zaļš) nomirgo 5 reizes un

tad nodziest.

Piesprādzējiet vadītāja drošības jostu un/vai aizveriet vadītāja
durvis.

Ja pārslēga svira tiks pārslēgta pozīcijā, kas nav “N”,
nenospiežot sajūga pedāli, vadītāja drošības josta
tiek atsprādzēta un vadītāja durvis tiek atvērtas
• Salona skaņas signāls skan ar pārtraukumiem.
• Pēc tam, kad motors ir automātiski apturēts, tas

noslāpst.

Lai restartētu motoru, ievērojiet zemāk aprakstīto procedūru.
1) Stingri novelciet stāvbremzi un tad pārslēdziet pārslēga sviru

pozīcijā “N”.
2) Aizveriet durvis un piesprādzējiet drošības jostas sprādzi.
3) Pagrieziet aizdedzes slēdzi vai nospiediet motora slēdzi, lai

restartētu motoru.
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PIEZĪME:
Kad motors tiek automātiski apturēts, sekojošie indikatori mērinstrumentu blokā neiedegas.
• Kļūmes indikators, elektriskā stūres pastiprinātāja lampiņa, eļļas spiediena lampiņa, uzlādes lampiņa

Automā-
tiskās
pārne-
sumkārba

Vadītāja drošības josta ir atsprādzēta vai vadītāja dur-
vis ir atvērtas
• Motors tiek automātiski restartēts.
• ENG A-STOP indikators (zaļš) nomirgo 5 reizes un

tad nodziest.

Pirms uzsākt braukšanu, aizveriet durvis un piesprādzējiet drošī-
bas jostu. Papildus, pirms izkāpt no automobiļa, izpildiet turpmāko
procedūru.
1) Stingri novelciet stāvbremzi un tad pārslēdziet pārslēga sviru

pozīcijā P.
2) Ja automobilis ilgu laiku stāvēs vai tiks atstāts bez pieskatīša-

nas, nospiediet motora slēdzi, lai izslēgtu motoru.
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ENG A-STOP sistēmas nostrādes nosacījumi

Gaidstāves nosacījumi
Ja visi sekojošie nosacījumi braukšanas laikā tiek izpildīti, tiks atļauta automātiskā motora apturēšana.

*1: Ja akumulators ir izlādējies, piemēram, ja automobilis nav ilgāku laiku lietots vai elektriskie komponenti, kā navigācijas sistēma vai
audiosistēma, nav ilgstoši lietoti, kamēr motors ir bijis izslēgts, var paiet kāds laiks, līdz sistēma var atrasties gaidstāves režīmā.

*2: Ja iedegas kāda no brīdinājuma lampiņām un indikatoriem, kas ietekmē ENG A-STOP sistēmu, motors netiks automātiski apturēts.
*3: Sistēma būs gaidstāves režīmā, kaut pārslēga svira ir pozīcijā “N”, tomēr motors tiks automātiski apturēts, kad automobilis tiks aptu-

rēts, nevis, kad tas palēninās (aptuveni 9 km/h vai mazāk) pirms apturēšanas.

Kad motors tiek iedarbināts • Motors tiek iedarbināts, motorpārsegam esot kārtīgi aizvērtam.

Brauciena 
laikā

Parasti

• ENG A-STOP sistēma nav deaktivizēta (OFF).
• Akumulators tiek uzladēts vairāk par noteiktu daudzumu, un temperatūra akumulatorā ir norādītajā

diapazonā. (*1)
• Motora dzesēšanas šķidruma temperatūra ir norādītajā diapazonā.
• Vadītāja drošības josta ir piesprādzēta.
• Vadītāja durvis ir kārtīgi aizvērtas.
• Motorpārsegs ir kārtīgi aizvērts.
<Automobiļi ar automātisko apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmu>
• Gaiss no pūtējiem ir gana atdzisis dzesēšanas procesā vai uzsilis apsildes procesā.
• Atkausētājs ir izslēgts.

Manuāli
pārnesum-
kārba

• Ne no vienas elektroniskās kontroles sistēmas, izņemot ENG A-STOP, nav signāla, kas neļautu
apturēt motoru. (*2)

Automātis-
kās
pārnesum-
kārba

• Pārslēga svira atrodas pozīcijā D vai N. (*3)
• Manuālais režīms netiek izmantots.
• Ne no vienas elektroniskās kontroles sistēmas, izņemot ENG A-STOP, nav signāla, kas neļautu

apturēt motoru.
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Nosacījumi motora automātiskai apturēšanai
Ja visi sekojošie nosacījumi tiek izpildīti, kamēr ir izpildīti gaidstāves nosacījumi, motors tiek automātiski apturēts, kad automobilis palē-
linās pirms apstāšanās vai kad automobilis ir apstādināts.

*1: Motors var netikt automātiski apturēts, ja bremzes pedālis ir nospiests viegli vai spēcīgi.

Samazinot ātrumu 
pirms apturēšanas

Parasti • ABS vai ESP® sistēma nav aktivizēta.
• Bremžu pastiprinātāja vakuuma spiediens ir normāls.

Manuāli
pārnesum-
kārba

• Sajūga pedālis ir nospiests, pārslēga svira ir pārslēgta pozīcijā “N”, un sajūga pedālis tiek
atlaists, kad automobiļa ātrums ir aptuveni 15 km/h vai mazāks.

Automātis-
kās
pārnesum-
kārba

• Bremžu pedālis nav pietiekami nospiests. (*1)
• Automobilis palēninās līdz apmēram 9 km/h vai mazāk.
• Akseleratora pedālis nav nospiests.
• Automobilis netiek vadīts stāvā slīpumā.
• Netiek strauji spiestas bremzes.

Kad automobilis ir
apturēts

Parasti • ABS vai ESP® sistēma nav aktivizēta.
• Bremžu pastiprinātāja vakuuma spiediens ir normāls.

Manuāli
pārnesum-
kārba

• Pārslēga svira atrodas pozīcijā N.
• Sajūga pedālis tiek atlaists.

Automātis-
kās
pārnesum-
kārba

• Stūre netiek darbināta.
• Pirms automobiļa apturēšanas, netika strauji darbinātas bremzes.
• Bremžu pedālis nav pietiekami nospiests. (*1)
• Akseleratora pedālis nav nospiests.
• Automobilis nav apturēts stāvā slīpumā.
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Nosacījumi motora automātiskai restartēšanai
Ja tiek izpildīts kāds no sekojošiem automobiļa nosacījumiem vai tiek veiktas darbības, kamēr motors tiek automātiski izslēgts, motors
tiek automātiski restartēts, un ENG A-STOP indikators (zaļš) nodziest.

Parasti

• ENG A-STOP sistēma ir deaktivizēta (OFF).
• Akumulators turpina izlādēties. (*1)
• Šajā sistēmā tiek konstatēta kļūme. (*2)
• Bremžu pastiprinātājā ir zems vakuuma spiediens. (*1)
<Automobiļi ar automātisko apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmu>
• Gaisa temperatūra no pūtējiem ievērojami mainās vai ir nepietiekama dzesēšanas un apsildes jauda. (*1)
• Temperatūras slēdzis tika iestatīts tālu COOL (Vēss) virzienā dzesēšanas laikā vai tālu HOT (Karsts) vir-

zienā apsildes virzienā. (*1)
• Atkausētājs ir ieslēgts. (*1)
• Ir aktivizēta ABS vai ESP® sistēma.

Manuālais pārnesumkārbas-ass mezgls • Piespiests sajūga pedālis.

Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls
• Pēda ir noņemta no bremžu pedāļa. (*3)
• Tiek nospiests akseleratora pedālis.
• Pārslēga svira tiek pārslēgta pozīcijā P, R vai M.

Kad palēninaties (aptuveni 15 km/h vai mazāk 
manuālā pārnesumkārbas-ass mezgla automo-
biļiem, aptuveni 9 km/h vai mazāk automātiskā 
pārnesumkārbas-ass mezgla automobiļiem).

Parasti • Tika atvērts motorpārsegs.

Manuāli pārne-
sumkārba

• Automobiļa ātrums pārsniedz 15km/h, kad braucat no kalna. (*1)

Automātiskās
pārnesum-
kārba

• Pārslēga svira tiek pārslēgta pozīcijā N.
• Pēkšņi mainās ceļa slīpums. (*1)

Kad automobilis ir apstādināts

Parasti
• Vadītāja drošības josta ir atsprādzēta. (*1)
• Vadītāja durvis tiek atvērtas. (*1)
• Automobilis tiek vadīts slīpumā. (*1)
• Kopš motors ir automātiski apturēts, ir pagājis zināms laiks (apmēram 3 minūtes). (*1)

Automātiskās
pārnesum-
kārba

• Pēc tam, kad pārslēga svira tiek pārslēgta pozīcijā N, to atgriež pozīcijā D.
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*1: Pēc tam, kad ENG A-STOP indikators (zaļš) mirgo, tas nodziest. Kā arī vienlaikus var skanēt salona zumers.
*2: Atkarībā no kļūmes apstākļiem tā ir normāla restartēšana vai restartēšana kā *1.
*3: Motors var netikt automātiski restartēts, kad bremžu pedālis tiek nospiests viegli. Šajā gadījumā, kad bremžu pedālis tiek nospiests 

vēlreiz, motors tiek apturēts automātiski, un atkal iedegas ENG A-STOP indikators (zaļš).
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ENG A-STOP OFF slēdzis

65T50090

ENG A-STOP sistēmu var deaktivizēt.
• Lai deaktivizētu sistēmu, nospiediet

ENG A-STOP OFF slēdzi (1), lai ieslēgtu
ENG A-STOP OFF lampiņu (2).

• Lai vēlreiz aktivizētu sistēmu, vēlreiz
nospiediet slēdzi (1), lai izslēgtu indika-
toru.

• Katru reizi, kad motors tiek manuāli
izslēgts, sistēma tiek atkal iespējota, un
ENG A-STOP OFF lampiņa (2) nodziest.

PIEZĪME:
ENG A-STOP OFF slēdža (1) nospiešana
automātiskās motora apturēšanas laikā
automātiski restartēs motoru, un iedegsies
ENG A-STOP OFF lampiņa (2).

• ENG A-STOP OFF indikators (oranžs)
mērinstrumentu panelī iedegas vai mirgo
sekojošos gadījumos, ne tikai, lai brīdi-
nātu, ka ENG A-STOP sistēma vai
SHVS sistēma ir deaktivizēta. Ja tas
mirgo, automobilis ir jāapkopj pilnvaro-
tam SUZUKI pārstāvim vai kvalificētam
autoservisam.
– Ja sistēma darbojas normāli, kad aiz-

dedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
indikators deg uz aptuveni 2 sekun-
dēm un pēc tam nodziest.

– Ja sistēmā kaut kas nav kārtībā indi-
kators mirgos, kad aizdedzes slēdzis
tiek pagriezts pozīcijā ON vai motora
slēdzis tiek nospiests, lai pārslēgtu
aizdedzes režīmu uz ON. (ENG A-
STOP sistēma nedarbosies pareizi.)

65T50100

• Indikators mirgo, kad motora slēdzis tiek
nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu uz ON, ja tiek izpildīts kāds no
zemāk nosauktajiem nosacījumiem.
ENG A-STOP sistēma vai SHVS sis-
tēma nenostrādā pareizi, kamēr indika-
tors mirgo. Sistēmas jāpārbauda pie
pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai kvalifi-
cētā autoservisā.
– Iespējams, ka ar ENG A-STOP sis-

tēmu vai SHVS sistēmu kaut kas nav
kārtībā.

– SHVS sistēmas komponentiem vai
svina-skābes akumulatoram ir pienā-
cis laiks nomaiņai.

PIEZĪME:
Ja indikators mirgo motora automātiskās
apturēšanas laikā, motors var izslēgties.

(2)

(1)

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Informatīvs paziņojums
Informācijas ekrānā parādīties paziņojumi, lai informētu jūs par problēmām ar ENG A- STOP sistēmu.

Informatīvs paziņojums Cēlonis un risinājums

52RM30650

ENG A-STOP sistēma nevar automātiski apturēt motoru, jo netiek izpildīts viens no nostrādes
nosacījumiem. 
Detalizētu informāciju skatiet tēmā “Piesardzības pasākumi situācijai, kad motors tiek apturēts
automātiski” iepriekš.

52RM30660

Motors restartējas automātiski, jo tiek izpildīti sekojošie motora automātiskas restartēšanas
nosacījumi.
• Temperatūra pie gaisa kondicionētāja izvadiem kopš motora apturēšanas ir ievērojami mai-

nījusies: līdz tas ietekmē dzesēšanas/apsildes sniegumu.
• Litija jonu akumulators ir ievērojami izlādējies.
• Ir pagājis zināms laiks, kopš automātiskās motora apturēšanas.

52RM30890

Motors restartējās automātiski, jo tiek izpildīti sekojošie motora automātiskas restartēšanas
nosacījumi.
• Ir krities bremžu pastiprinātāja negatīvais spiediens.
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52RM30670

Motors restartējās automātiski, jo tiek izpildīti sekojošie motora automātiskas restartēšanas
nosacījumi.
• Atkausētājs ir ieslēgts.
• Vadītāja drošības josta ir atsprādzēta.
• Vadītāja durvis tiek atvērtas.
• Ir uzsākta automobiļa kustība slīpumā utt.

52RM30680

Motors izslēdzās, jo automātiskās motora apturēšanas laikā tika izpildīta viena no sekojošām
darbībām.
• Tiek atvērts motorpārsegs.
• Manuālajam pārnesumkārbas-ass mezglam pārslēga svira tiek pārslēgta pozīcijā, kas nav

“N”, nenospiežot sajūga pedāli, un tiek atvērtas vadītāja durvis, vadītāja drošības jostai esot
atsprādzētai.

Restartējiet motoru, ievērojot parasto procedūru. Skatiet detalizētu informāciju šīs sadaļas
“Motora iedarbināšana/apturēšana (automobiļiem ar bezatslēgas iedarbināšanas sistēmu)”.

Manuālais pārnesumkārbas-ass
mezgls

52RM30690

Pārslēga svira tiek pārslēgta citā pozīcijā, nevis “N” (Neitrāle), nenospiežot sajūga pedāli auto-
mātiskās motora apturēšanas laikā.
Lai restartētu motoru, pārslēdziet pārslēga sviru pozīcijā N (Neitrāle) un nospiediet sajūga
pedāli.

Informatīvs paziņojums Cēlonis un risinājums
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Pilnā hibrīda sistēma 
(ja aprīkots)
Pilnā hibrīda sistēma ir sistēma, kas pie-
dzen automobili ar benzīnmotoru kā galve-
nās jaudas devēju, kuram attiecīgi palīdz
piedziņas elektromotors, vai arī automobili
piedzen tikai piedziņas elektromotors. Līdz
ar to sistēma ir realizējusi augstu kustības
sniegumu, samazinot degvielas patēriņu
un izplūdes emisijas. Un, kamēr palēninā-
ties, piedziņas elektromotors tiek izman-
tots kā ģenerators, ko piedzen spēks no
riteņiem, un tas uzlādē augstsprieguma
akumulatoru.

65T50870

(1) Svina-skābes akumulators
(2) Benzīnmotors
(3) Integrētais startera ģenerators (ISG)
(4) Piedziņas motors
(5) Augstsprieguma elektroinstalācija (oranžā krāsā)
(6) Litija jonu akumulators (12V)
(7) Elektrobloks (augstsprieguma akumulators un invertors)

(1) (2) (3)

(4)

(5) (6)

(7)

PIEMĒRS
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Darbība ar pilnā hibrīda sistēmu
Atbilstoši automobiļa apstākļiem, kā vadī-
tāja veikto akseleratora un bremžu pedāļu
darbināšanu, automobiļa ātruma utt., ben-
zīnmotors tiek automātiski apturēts un res-
tartēts.

PIEZĪME:
• Enerģijas plūsmas indikatorā varat

apskatīt enerģijas plūsmu saistībā ar atli-
kušo augstsprieguma akumulatora kapa-
citāti un automobiļa stāvokli. Skatiet
tēmu “Informācijas displejs” sadaļā
“PIRMS BRAUKŠANAS”.

• Atkarībā no atlikušās augstsprieguma
akumulatora uzlādes kapacitātes elek-
tromobiļa kustības ātrums un elektromo-
tora palīdzības līmenis mainīsies. 

• Lai uzlabota degvielas patēriņa efektivi-
tāti, izvairieties no straujiem paātrināju-
miem un palēninājumiem. Varat
samazināt degvielas patēriņu, paātrinot
un palēninot automobili maigi.

Automobiļa iedarbināšana
Kad motors darbojas, automobilis uzsāk
kustību, piedziņas elektromotoram palīdzot
benzīnmotoram. Tomēr, kamēr motors
apstājas, bremžu pedāļa atlaišana ļauj
braukt ar automobili lēnām, piedzītam tikai
ar piedziņas elektromotoru.

PIEZĪME:
Automobiļiem, kas aprīkoti ar četru režīmu
4WD sistēmu, benzīnmotors restartēsies
automātiski, atlaižot bremžu pedāli, kad
piedziņas elektromotors ir iestatīs režīmā,
kas nav “AUTO”.

Normāla kustība
Ir iespējama elektromobiļa kustība tikai ar
elektromotora piedziņu, neizmantojot ben-
zīnmotoru.

PIEZĪME:
• Atkarībā no automobiļa un ceļa apstāk-
ļiem elektromobiļa kustības režīms netikt
izmantots.

• Atkarībā no ceļa apstākļiem un atlikušās
augstsprieguma akumulatora uzlādes
kapacitātes elektromobiļa kustības
ātrums mainīsies.

Strauja paātrināšanās
Straujai paātrināšanai benzīnmotora jaudu
papildina piedziņas elektromotors. (Elek-
tromotora atbalstīta kustība)

PIEZĪME:
• Kamēr elektromobilis kustas, akselera-

tora pedāļa dziļa nospiešana izraisa
benzīnmotora automātisko restartēša-
nos, un automobilis tiek jaudīgi paātri-
nāts.

• Atkarībā no pilnā hibrīda sistēmas stā-
vokļa elektromotora palīdzības attiecība
mainīsies.

Palēnināšanās
Kad automobiļa ātrums ir mazāks par 135
km/h, benzīnmotors apstājas automātiski,
bet riteņu griezes spēks griež piedziņas
elektromotoru, ģenerējot elektroenerģiju,
un tas uzlādē augstsprieguma akumula-
toru. (Reģeneratīvā bremžu funkcija)

Automobiļa apturēšana
Kad automobilis apstājas, arī motors auto-
mātiski apstājas. Atkarībā no automobiļa
stāvokļa dažkārt benzīnmotors neizslē-
dzas.
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Benzīnmotora automātiskā apturē-
šana un restartēšana
Atkarībā no automobiļa stāvokļa dažkārt
motoru nevar automātiski apturēt un res-
tartēt. Tomēr motors automātiski neapstā-
jas sekojošos apstākļos. Papildus
sekojošajam benzīnmotors var neapstāties
automātiski atkarībā no situācija.
• Kad izvēles svira ir pozīcijā M
• Kad gaisa kondicionētājs ir iestatīts kādā

no sekojošajiem stāvokļiem
– Kad temperatūras iestatījums ir pozī-

cijā “LO” un “A/C”, slēdzis ir ieslēgts
– Kad temperatūras iestatījums ir pozī-

cijā “HI”
• Kad atkausēšanas slēdzis ir ieslēgts
• Ja tiek atsprādzēta vadītāja drošības

josta
• Ja vadītāja durvis nav pilnībā aizvērtas
• Ja motorpārsegs nav pilnībā aizvērts
• Kad dzesēšanas šķidruma temperatūra

ir zema:
• Kad svina-skābes akumulatora, litija

jonu akumulatora un augstsprieguma
akumulatora uzlādētā kapacitāte ir
nepietiekama

• Kad svina-skābes akumulatora, litija
jonu akumulatora un augstsprieguma
akumulatora temperatūra neatbilst norā-
dītajām vērtībām

PIEZĪME:
• Svina-skābes akumulatora un litija jonu

akumulatora uzlādes stāvokli nevar
apskatīt enerģijas plūsmas indikatorā
rādītājā.

• Kad svina-skābes akumulators ir atvie-
nots, ir vajadzīgs ilgāks laiks kā parasti,
līdz benzīnmotors apstājas automātiski.

Akustiskā automobiļa ieslēgšanas 
sistēma
Kad jūsu automobilis darbojas elektromo-
biļa režīmā un kustas ar aptuveni 23 km/h
vai mazāku ātrumu, automobilis dod brīdi-
nājuma skaņas signālu, lai brīdinātu cilvē-
kus, piemēram, gājējus, par tuvošanos.

PIEZĪME:
• Cilvēki automobiļa tuvumā var nesadzir-

dēt brīdinājuma skaņu, ja apkārt ir trokš-
ņains satiksmes trokšņa, intensīva lietus
vai spēcīga vēja dēļ.

• Ierīce ir novietota priekšdaļā. Tādēļ auto-
mobiļa aizmugurē skaņu dzirdēt var būt
grūtāk kā priekšpusē.

• Varat dzirdēt paziņojuma skaņu pat
automobilī braukšanas laikā, bet tā nav
kļūme, jo tā ir skaņa apkārtējo cilvēku
brīdināšanai, ka tuvojas automobilis.

Kad akustiskā automobiļa tuvuma 
brīdināšanas sistēmas skaņa ir 
anomāla

65T50880

Kad motora slēdzis tiek nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON, lampiņa
īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt, vai tā
darbojas.

BRĪDINĀJUMS
Lai izvairītos no negadījuma, būs
nepieciešams pievērst uzmanību
sekojošam.
• Ja ārpusē ir trokšņains, brīdinā-

juma skaņa var nebrīdināt par auto-
mobiļa tuvošanos.

• Pat mazā ātrumā jābrauc uzmanīgi.

PIEMĒRS
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Ja akustiskās automobiļa tuvuma brīdinā-
šanas sistēmai rodas atteice, lampiņa
mirgo. Automobilis ir jāpārbauda SUZUKI
pārstāvim vai kvalificētā autoservisā.

Augstsprieguma atvienotāja dar-
bība
Ja automobiļa virsbūve saņem triecienu
negadījumā vai līdzīgā situācijā, sistēma
atvieno augstsprieguma ķēdi, un automo-
biļa kustība var tikt atspējota. Šajā situācijā
ir sarežģīti restartēt pilnā hibrīda sistēmu
pašam. Nogādājiet automobili sistēmas
pārbaudei pie sava pilnvarotā SUZUKI pār-
stāvja vai kvalificētā autoservisā. Kad
augstsprieguma spriegums tiek atslēgts,
hibrīda sistēmas brīdinājuma lampiņa,
paziņojums informācijas ekrānā un skaņas
signāls brīdina jūs.

Reģeneratīvā bremžu funkcija
Tas ir bremzēšanas spēks, ko rada piedzi-
ņas elektromotors, ja to izmanto kā ģene-
ratoru, ko piedzen riteņi. Kamēr
automobilis darbojas ar izvēles sviru pozī-
cijā “D” vai “M”, jebkurš no šiem nosacīju-
miem izraisa reģeneratīvo bremzēšanu.

• Atlaidiet kāju no akseleratora pedāļa.
• Kad ir nospiests bremžu pedālis.

PIEZĪME:
• Kamēr benzīnmotors darbojas, var

izmantot arī bremzēšanu ar motoru.
• Neatkarīgi no kustības elektroautomobiļa

režīma vai benzīnmotora režīmā bremžu
pedāļa spiešana palielina reģeneratīvās
bremzēšanas spēku.

• Pie nosacījuma, ka augstsprieguma aku-
mulators ir gandrīz pilnībā uzlādējies vai
augstsprieguma akumulatora tempera-
tūra ir pārāk augsta vai zema, reģenera-
tīvās bremzēšanas spēks var būt
nepietiekams vai neizmantojams.

• Kad bremžu pedālis tiek nospiests vie-
nādi, bremžu sajūta atšķiras starp darbo-
jošos un nedarbojošos reģeneratīvo
bremzēšanu. Ja sajūta par nepietiekamu
bremzēšanu rada neparastu sajūtu,
spiediet bremžu pedāli vairāk. 

Palēninājuma enerģijas reģenerāci-
jas indikators

65T50900

Kad palēninājuma enerģijas reģenerācijas
funkcija darbojas, iedegas palēninājuma
enerģijas reģenerācijas indikators (1).

PIEZĪME:
Ja pārslēga svira ir pozīcijā “N” (Neitrāle),
šī lampiņa neiedegas.

(1)
PIEMĒRS



5-45

AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA

63TB3-01E

Litija jonu akumulators un 
augstsprieguma akumulators

74SB20311

(1) Svina-skābes akumulators
(2) Litija jonu akumulators
(3) Augstsprieguma akumulators

Šo litija jonu akumulatoru un augstsprie-
guma akumulatoru izmanto tikai automobi-
ļiem, kas aprīkoti ar pilnā hibrīda sistēmu,
un tie atrodas zem priekšējā sēdekļa un
zem bagāžas nodalījuma.

• Tāpat kā akumulators (svina-skābes
akumulators) arī litija jonu akumulators
un augstsprieguma akumulators
pakāpeniski izlādējas. Lai izvairītos no
augstsprieguma akumulatora un litija
jonu akumulatora izlādēšanās,
augstsprieguma akumulatoru un litija
jonu akumulatoru jāuzlādē, vismaz
vienreiz mēnesī nobraucot 30 minūtes
bez pārtraukuma.

• Litija jonu akumulators un
augstsprieguma akumulators ir
bezapkopes.

• Kad aizstājat vai utilizējat litija jonu
akumulatoru un augstsprieguma
akumulatoru, sazinieties ar SUZUKI pār-
stāvi vai kvalificētu autoservisu.

PIEZĪME:
• Augstsprieguma akumulatora kalpoša-

nas laiks ir atkarīgs no lietošanas vai
braukšanas apstākļiem.

• Kad augstsprieguma akumulators izlā-
dējas, iedegas hibrīdsistēmas brīdinā-
juma lampiņa. Ja hibrīdsistēmas
brīdinājuma lampiņa neiedegas, sazinie-
ties ar SUZUKI pārstāvi vai citu kvalifi-
cētu autoservisu.

• Kad izvēles svira ir pozīcijā “P” vai “N”,
augstsprieguma akumulatoru nevar
uzlādēt. Nepieciešams braukt ar izvēles
sviru pozīcijā “D” vai “M”.

(2) (3)(1)

BRĪDINĀJUMS
• Nepareiza apiešanās ar litija jonu

akumulatoru un augstsprieguma
akumulatoru var izraisīt
aizdegšanos, elektrošoku vai
sistēmas kļūmi. Attiecīgi ievērojiet
šīs instrukcijas:
– Nenoņemiet un neizjauciet aku-

mulatorus.
– Neizjauciet un nepārveidojiet tos.
– Neļaujiet tiem samirkt, piemēram,

ar ūdeni.
– Nepakļaujiet tos spēcīgiem

triecieniem. 
– Neatbalstieties un nenovietojiet

uz tiem nekādus priekšmetus.
Litija jonu akumulatoram:

– Neatvienojiet spailes un nebaro-
jiet elektriskos piederumus tā
spailēm.

Augstsprieguma akumulatoram:
– Nemodificējiet, nepārdodiet un

nenododiet citiem akumulatoru.
– Neuzstādiet akumulatoru uz auto-

mobiļa, kas nav oriģinālais.
• Ja kaut kas ir pakritis zem litija jonu

akumulatora vai augstsprieguma
akumulatora un to ir grūti izcelt,
sazinieties a SUZUKI pārstāvi vai
kvalificētu autoservisu.
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Apiešanās ar pilnā hibrīda sistēmu
Nepieskarieties augstsprieguma daļām 
Pilnā hibrīda sistēmai ir augstsprieguma
ierīces, kā elektrobloks (augstsprieguma
akumulators un invertors), piedziņas elek-
tromotors, augstsprieguma elektroinstalā-
cija, kas ir krāsu marķēta oranža, un
augstsprieguma ierīces, kā radiators. Brī-
dinājuma uzlīmes ir piestiprinātas pie
augstsprieguma daļām utt.

BRĪDINĀJUMS
Sekojošo piesardzības pasākumu
ignorēšana var izraisīt smagas
traumas, kā apdegumus vai
elektrošoku, kas var izraisīt letālas
sekas.
• Nepieskarieties augstsprieguma

punktiem.
• Pilnā hibrīda sistēmai ir augstsprie-

guma ierīces, kā augstsprieguma
akumulators un invertors, piedzi-
ņas elektromotors, augstsprie-
guma elektroinstalācija, kas ir
krāsu marķēta oranža, un augst-
sprieguma ierīces, kā radiators.
Brīdinājuma uzlīmes ir piestiprinā-
tas pie augstsprieguma daļām utt.
Uzdodiet savam SUZUKI pārstāvim
vai kvalificētam autoservisam pār-
baudīt sistēmu.

65T50890

(1) Piedziņas motors
(2) Augstsprieguma elektroinstalācija (oranžā krāsā)
(3) Elektrobloks (augstsprieguma akumulators un invertors)

(1)

(2)

(3)

PIEMĒRS
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Integrētais startera ģenerators (ISG)

Elektromagnētiskie viļņi
Augstsprieguma daļām un augstsprieguma
elektroinstalācijai ir elektromagnētiskais
ekranējums. Tomēr tas nenozīmē, ka tiem
ir intensīvi elektromagnētiskie viļņi, salīdzi-
not ar tradicionālajiem automobiļiem vai
saimniecības ierīcēm.

Pilnais hibrīda automobiļa neparas-
tas skaņas un vibrācija
Pilna hibrīda automobilim var būt sekojoši
trokšņi un vibrācijas, bet tā nav kļūme
• Ventilatora troksnis no gaisa ieplūdes, lai

dzesētu augstsprieguma akumulatoru, no
bagāžas nodalījuma apakšas.

• Invertora troksnis no bagāžas nodalījuma.
• Motora troksnis no motora nodalījuma netālu

no pārnesumkārbas utt.
• Bremžu darbības troksnis vai motora troks-

nis, kad tiek nospiests bremžu pedālis.
• Augstsprieguma releju komutācijas klikšķoši

trokšņi no automobiļa aizmugures, kad iedar-
bināt vai apturat pilnā hibrīda sistēmu.

Apkope un remonts
Saistībā ar apkopi un remontu konsultējie-
ties ar savu SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu.
PIEZĪME:
Lai varētu droši strādāt ar augstsprieguma
akumulatoru, ir nepieciešamas tehniskās
zināšanas un prasmes.

Negadījuma situācijā
BRĪDINĀJUMS

Motoreļļas, bremžu šķidruma un
dzesēšanas šķidruma utt. pilēšana uz
integrēto startera ģeneratoru (ISG)
var izraisīt aizdegšanos vai kļūmi.
Uzpildes laikā neizlejiet tos.

BRĪDINĀJUMS
Negadījumā jāievēro sekojošie pie-
sardzības pasākumi. Citādi varat
ciest letālas traumas, piemēram,
apdegumus vai elektrošoku.
• Nekad nepieskarieties augstsprie-

guma daļām / augstsprieguma elek-
troinstalācijai (oranžā krāsā).

• Nekad nepieskarieties izplūduša-
jam šķidrumam. Augstsprieguma
akumulatora elektrolīts var spēcīgi
kairināt ādu un acis. Ja tas notiek,
skalojiet tos ar lielu ūdens dau-
dzumu un nekavējoties vērsieties
pēc medicīniskās palīdzības.

• Netuvinieties automobilim, ja no
augstsprieguma akumulatora
izplūst elektrolīts.

• Ja pilnā hibrīda automobilis aizde-
gas, dzēsiet uguni ar ugunsdzēša-
miem aparātiem, kas paredzēti
elektroiekārtu liesmām. Turpretī
neliela ūdens daudzuma uzliešana
ir bīstama. Lejiet lielu ūdens dau-
dzumu vai gaidiet ugunsdzēsējus.
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Informatīvs paziņojums
Informācijas ekrānā parādīties paziņojumi, lai informētu jūs par problēmām ar pilnā hibrīda sistēmu.

(#1)Lēnas gaitas funkcija var nedarboties. Lai uzsāktu kustību pret kalnu, izmantojiet stāvbremzi. Skatiet plašāku informāciju nodaļu
“Stāvbremzes svira” sadaļā “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA”.

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdinājumu 
indikators Skaņa Cēlonis un risinājums

74SB20301

Mirgo Pīkstiens (5
sekundes no
salona zumera)

Ir aktivizēts augstsprieguma atvienotājs vai ir
radusies neparasta kļūme pilnā hibrīda
sistēmā. Sazinieties ar SUZUKI pārstāvi vai
kvalificētu autoservisu par sistēmas apskati.

74SB20302

Mirgo Atkārtoti pīkst (no
iekšējā brīdinā-
juma signāla)

Radusies neparasta kļūme pilnā hibrīda
sistēmā. Apturiet automobili drošā vietā un
sazinieties ar SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu. Braukšana šādos apstākļos var
izraisīt negadījumu vai bojāt automobili.
Benzīnmotors apstāsies pēc apmēram 2
minūtēm pēc šī paziņojuma parādīšanās.

74SB20303

Mirgo Pīkst (vienu reizi
no salona zumera)

Radusies kļūme pilnā hibrīda sistēmā.
Sazinieties ar SUZUKI pārstāvi vai citu
kvalificētu autoservisu.(#1)
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(#1)Lēnas gaitas funkcija var nedarboties. Lai uzsāktu kustību pret kalnu, izmantojiet stāvbremzi. Skatiet plašāku informāciju nodaļu
“Stāvbremzes svira” sadaļā “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA”.

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdinājumu 
indikators Skaņa Cēlonis un risinājums

74SB20304

Mirgo Pīkst (vienu reizi
no salona zumera)

Augstsprieguma akumulatora uzlādes līmenis
ir zems. Uzlādējiet akumulatoru, braucot ar
automobili D pārnesumā.(#1)

74SB20305

Nedeg Nedeg Piedziņas elektromotora jauda ir ierobežota
motora sakaršanas un augstsprieguma aku-
mulatora dēļ. Ierobežo strauju paātrināšanos
un palēnināšanos.(#1)

74SB20306

Nedeg Nedeg Augstsprieguma akumulatora zemas tempera-
tūras dēļ pilnā hibrīda sistēmu nevar iedarbi-
nāt, un hibrīdo braukšanas režīmu nevar
izmantot.
Ir iespējams braukt tikai ar vienu benzīnmo-
toru. Restartējiet pilnā hibrīda sistēmu pēc
tam, kad augstsprieguma akumulators ir
zināmā mērā uzsilis.(#1)
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(#1)Lēnas gaitas funkcija var nedarboties. Lai uzsāktu kustību pret kalnu, izmantojiet stāvbremzi. Skatiet plašāku informāciju nodaļu
“Stāvbremzes svira” sadaļā “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA”.

Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdinājumu 
indikators Skaņa Cēlonis un risinājums

74SB20307

Nedeg Nedeg Piedziņas elektromotora jauda ir ierobežota
augstsprieguma akumulatora zemā uzlādes
līmeņa dēļ. Uzlādējiet akumulatoru, braucot ar
automobili pārnesumā D vai M.(#1)

74SB20308

Nedeg Nedeg Ar automobili nevar braukt, izmantojot pilnā
hibrīda sistēmu, ko izraisa sistēmas iedarbinā-
šanas kļūme nepareizas iedarbināšanas dar-
bības dēļ automobiļa darbības laikā vai līdzīgs
faktors. Nepieciešams restartēt sistēmu.(#1)

74SB203079

Nedeg Nedeg Automobilis nevar darboties ar pilnā hibrīda
sistēmu, jo nav aizvērts vai nav kārtīgi aizvērts
motorpārsegs, kad tiek iedarbināts benzīnmo-
tors. Nepieciešams restartēt sistēmu.
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Stāvbremzes svira

54G039

(1) Lai ieslēgtu
(2) Lai atlaistu
(3) Lai atlaistu

Stāvbremzes svira atrodas starp sēdek-
ļiem. Lai ieslēgtu stāvbremzi, nospiediet
bremžu pedāli un velciet stāvbremzes
sviru līdz galam uz augšu. Lai atlaistu stāv-
bremzi, nospiediet bremžu pedāli,
nedaudz pavelciet uz augšu stāvbremzes
sviru, ar īkšķi nospiediet pogu sviras galā
un nolaidiet sviru.

Automobiļos ar automātisko pārnesumkār-
bas-ass mezglu vai automātisko pārne-
sumkārbu, pirms pārvietojat pārslēga sviru
pozīcijā P (Stāvēšana), vienmēr ieslēdziet
stāvbremzi. Ja novietojat automobili stāvē-
šanai slīpumā un pirms stāvbremžu iestatī-
šanas pārvietojat pārslēga sviru pozīcijā P,
automobiļa svars var traucēt pārvietot pār-
slēga sviru no P citā pozīcijā.
Kad grasāties uzsākt braukšanu, vispirms
pārvietojiet pārslēga sviru no P citā pozī-
cijā, tas atlaidiet stāvbremzi.

Kad uzsākat kustību kalnā, uzmanīgi
nospiediet akseleratora pedāli, kamēr
stāvbremze ir novilkta, bet, kad sajūtat
vieglu automobiļa kustību atlaidiet stāv-
bremzi.

(2)

(3)

(1)

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
• Nekad nevadiet automobili ar

ieslēgtām stāvbremzēm: aizmugu-
res bremžu efektivitāte samazinā-
sies un tās var pārkarst, bremžu
kalpošanas laiks samazināsies var
var atgadīties neatgriezeniski
bremžu sistēmas bojājumi.

• Ja stāvbremze nespēj noturēt auto-
mobili uz vietas vai to nevar pilnībā
atlaist, nekavējoties nogādājiet
automobili pārbaudei pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā.

BRĪDINĀJUMS
• Pirms atstājat automobili, vienmēr

ieslēdziet stāvbremzes, jo citādi tas
var izkustēties un izraisīt negadī-
jumu. Kad parkojaties, neaizmirs-
tiet iestatīt manuālās
pārnesumkārbas-ass mezgla sviru
pārnesumā R (Atpakaļgaita) vai pir-
majā pārnesumā, bet automobi-
ļiem ar automātisko
pārnesumkārbas-ass mezglu jāie-
slēdz pārnesums P (Stāvēšana).
Atcerieties, kaut arī pārnesum-
kārba ir ieslēgta pārnesumā vai
pozīcijā P (Stāvēšana), jāieslēdz
stāvbremze.

• Automobiļi ar pilnā hibrīda sistēmu
rada mazāk trokšņa un vibrāciju kā
parastie automobiļi, un jūs varat
nepamanīt automobiļa gatavību
kustībai. Lai izvairītos no negaidīta
negadījuma, nepieciešams ieslēgt
stāvbremzi, izmantojot izvēles
sviru pozīcijā P (Stāvēt).
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Stāvbremzes atgādinājuma skaņas 
signāls
Brīdinājuma skaņa skan nepārtrauktu un
atgādina atlaist stāvbremzes, ja uzsākat
kustību, bet stāvbremzes nav pilnībā
atlaistas. Pirms kustības uzsākšanas pār-
liecinieties, ka stāvbremzes ir pilnībā
atlaistas un stāvbremžu brīdinājuma sig-
nāls ir nodzisis. 

Parkošanās piesardzības 
pasākumi

Stingri novelciet stāvbremzi

Kad noparkojat automobili uz horizon-
tālas virsmas
1) Nospiediet bremžu pedāli un kārtīgi

novelciet stāvbremzes sviru.

65T50740

(1) Stāvbremzes svira

2) Pārslēdziet pārslēga sviru pozīcijā P
(Stāvēt). (tikai automobiļiem ar automā-
tisko pārnesumkārbas-ass mezglu)

3) Lēnām atlaidiet kāju no bremžu pedāļa
un pārliecinieties, vai automobilis
nekustas.

BRĪDINĀJUMS
Kad apstājiet stāvēšanai ārkārtīgi
aukstos laika apstākļos, rīkojieties
šādi:
1) Ieslēdziet stāvbremzi.
2) Manuālajam pārnesumkārbas-ass

mezglam – izslēdziet motoru, tad
iestatiet pārslēgu atpakaļgaitā vai
pirmajā pārnesumā. 
Automātiskam pārnesumkārbas-
ass mezglam vai automātiskai pār-
nesumkārbai – ieslēdziet pozīciju
P (Stāvēt) un izslēdziet benzīnmo-
toru vai pilnā hibrīda sistēmu.

3) Izkāpiet no automobiļa un palie-
ciet zem riteņiem ķīļus.

4) Atlaidiet stāvbremzi. 
Kad atgriežaties automobilī, atce-
rieties vispirms ieslēgt stāv-
bremzi, tad noņemt ķīļus.

BRĪDINĀJUMS
Saules sakarsētos automobiļos
nekad neatstājiet šķiltavas, aeroso-
lus, dzērienu skārdenes vai plastma-
sas priekšmetus (piem., brilles, CD
ietvarus utt.). Temperatūra automobilī
var izraisīt:
• No šķiltavām vai aerosola var

izplūst gāze un izraisīt ugunsgrēku.
• Brilles, plastikāta kartes vai CD

ietvari utt. var deformēties vai sap-
līst.

• Dzērienu skārdenes var uzsprāgt.

(1)
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PIEZĪME:
Automātiskais pārnesumkārbas-ass mez-
gls – Pat tad, kad parkojat automobili īslai-
cīgi uz horizontālas virsmas, pārslēdziet
pārslēga sviru pozīcijā P (Stāvēt).

Kad noparkojat automobili slīpumā
Izpildiet soli 1) un 2), kas ir aprakstīts
nodaļā “Kad parkojat automobili uz hori-
zontālas virsmas”.

4) Nostipriniet automobili, noliekot tirdz-
niecībā pieejamu riteņu ķīli, akmeni
u.tml. zem riteņiem, lai automobilis
neizkustētos.

Kamēr motors darbojas, pēkšņi var 
sākt rotēt dzesēšanas ventilators 
(radiatora ventilators)
Dzesēšanas ventilators (radiatora ventila-
tors) motora nodalījumā var automātiski
apstāties un rotēt atkarībā no ārējās
motora dzesēšanas šķidruma temperatū-
ras.

Pēc tam, kad motors apstājas, var 
sākt rotēt dzesēšanas ventilators 
(radiatora ventilators)
Ja motora dzesēšanas šķidruma temperatūra ir
augsta, dzesēšanas ventilators (radiatora venti-
lators) motora nodalījumā turpinās rotēt. Tomēr
tā nav anomālija. Ja motora dzesēšanas šķid-
ruma temperatūra kļūst zemāka, dzesēšanas
ventilators (radiatora ventilators) automātiski
apstāsies.

Kad pārvietojat automobili
Kad pārvietojat automobili, iedarbiniet
motoru.

UZMANĪBU
Ja izmantojat stāvbremzi aukstā
laikā, dažreiz tā var iesalt, padarot
stāvbremzes sviras atlaišanu neie-
spējamu. Šajā gadījumā izvairie-
ties no parkošanās slīpumā un tā
vietā parkojieties uz horizontālas
virsmas.

BRĪDINĀJUMS
Izvairieties no parkošanās slīpumā.
Citādi pastāv iespēja, ka var rasties
negadījums, piemēram, automobi-
lis var sākt kustēties, kamēr neviena
nav pie stūres.

BRĪDINĀJUMS
Ja tuvināties rotājošam dzesēšanas
ventilatoram (radiatora ventilato-
ram), var aizķert jūsu rokas, matus un
apģērbu, radot traumas.
Kamēr motors darbojas, pat tad, ja 
dzesēšanas ventilators (radiatora 
ventilators) apstājas, tas var rotēt 
automātiski. Tādēļ netuvojieties 
dzesēšanas ventilatoram (radia-
tora ventilatoram).

BRĪDINĀJUMS
Ja tuvināties rotājošam dzesēšanas ventila-
toram (radiatora ventilatoram), var aizķert
jūsu rokas, matus un apģērbu, radot trau-
mas.
Tādēļ netuvojieties rotējošam dzesēša-
nas ventilatoram (radiatora ventilatoram).

BRĪDINĀJUMS
Ja braucat pēc inerces ar izslēgtu motoru,
stūres pagriešanai un bremžu pedāļa spie-
šanai ir nepieciešams lielāks spēks kā
parasti, kas var izraisīt negadījumu.
Nebrauciet lejup pa kalnu pēc inerces ar 
izslēgtu motoru. 
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Snaužot automobilī

69RHS172

Neguliet automobilī, kamēr motors darbo-
jas.

Ja noparkojat automobili ārā snie-
gotā laikā

Neparkojiet automobili viegli uzlies-
mojošu materiālu tuvumā

69RHS174

BRĪDINĀJUMS
• Izplūdes gāzes var iekļūt automo-

bilī apkārtējo apstākļu un vēja vir-
ziena dēļ, potenciāli izraisot
saindēšanos ar tvana gāzi.

• Pārslēga svira var pārslēgties
nejauši vai nejauši var tikt
nospiests akseleratora pedālis,
izraisot negadījumu.

• Ja jūs gulēšanas laikā nejauši
uzkāpjat uz akseleratora pedāļa,
motors un izplūdes sistēma var
pārkarst, izraisot aizdegšanās ris-
kus.

BRĪDINĀJUMS
• Kad novietojat automobili zem

jumta dzegām vai kokiem, krītošais
sniegs var uzkrist uz automobiļa
jumtam un to ieliekt.
Neparkojiet automobili zem dze-
gām vai kokiem sniegotā laikā.

• Ja parkojat automobili ārā sniegotā
laikā, tīrītāja sviras var tikt defor-
mētas, un tīrītāju slotiņas var pie-
salt pie vējstikla sniega svara dēļ.
Kad noparkojat automobili ārpusē,
paceliet stikla tīrītāju sviras.

BRĪDINĀJUMS
Ja noparkojat automobili uzliesmo-
jošu materiālu tuvumā, izplūdes
caurules un izplūdes gāze sakarsīs,
kas izraisa aizdegšanās draudus.
Neapturiet un nenovietojiet trans-
portlīdzekli stāvēšanai viegli uzlies-
mojošu materiālu, piem., sausas
zāles, papīra atkritumiem un saplāk-
šņa, tuvumā.
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Kad atstājat automobili, apturiet 
motoru un aizslēdziet durvis

69RHS054

Kad pametat automobili pat uz īsu brīdi,
neatstājiet tajā naudu vai vērtslietas, lai
izvairītos no zādzības riskiem.

Neatstājiet datoru vai mobilo tālruni 
automobilī
Pastāv zādzības iespējamība vai arī šos
priekšmetus var bojāt slapjums, mitrums
vai temperatūras maiņas.

Neatstājiet šķiltavas un brilles auto-
mobilī

69RHS175

BRĪDINĀJUMS
Ja atstājat automobili nepieskatītu,
kamēr darbojas motors, var rasties
problēmas, kā aizdegšanās vai
zādzība.
Neatstājiet automobili bez uzraudzī-
bas, kamēr motors darbojas. 

BRĪDINĀJUMS
• Tā kā automobiļa iekšpuse

sakarst, kad noparkojaties vietās,
kur spēcīga saules gaisma rada
paaugstinātas temperatūras,
pastāv šķiltavu vai aerosolu spon-
tānas aizdegšanās draudi, aizdeg-
šanās sprādziena rezultātā, briļļu,
plastmasas karšu vai CD vāciņu
deformācija vai ieplaisāšana, kā
arī gāzētu dzērienu bundžu saplī-
šana. Kad parkojaties šajās
zonās, neatstājiet šķiltavas, aero-
solus, plastmasas izstrādājumus
(brilles, plastmasas kartes, CD
vāciņus utt.) vai gāzētu dzērienu
bundžas automobilī. 

• Kad priekšmeti tiek grūstīti šurpu
turpu un sēdekļi tiek pārbīdīti,
pastāv iespēja, ka gāze varētu
izplūst un izraisīt aizdegšanos.
Nenovietojiet piederumus, piemē-
ram, šķiltavas vai aerosolus ar
atklātām iedarbināšanas daļām
cimdu nodalījumā, glabāšanas
nodalījumos, starp sēdekļiem, uz
grīdas utt. 
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Pārnesumkārbas-ass mezgla 
izmantošana

Manuālā pārnesumkārba

61MS2A004

Izkustēšanās no vietas
Lai sāktu kustību, piespiediet sajūga pedāli
līdz galam un iestatiet pārslēga sviru 1.
pārnesumā. Pēc stāvbremžu atlaišanas

pakāpeniski atlaidiet sajūga pedāli. Kad
dzirdat izmaiņas motora skaņā, lēnām
spiediet akseleratora pedāli, vienlaicīgi
pakāpeniski atlaižot sajūga pedāli.

Pārslēgšana
Visi pārnesumi kustībai uz priekšu ir
sinhronizēti, kas ļauj pārnesumus pārslēgt
klusi un viegli. Pirms pārnesumu pārslēg-
šanas vienmēr piespiediet sajūga pedāli
līdz galam. Neļaujiet tahometra bultiņai
nonākt sarkanajā zonā.

61MS2A005

Atpakaļgaitas pārnesums (6MT modelim):
paceļot gredzenu, pārslēdziet pārslēga
sviru pa labi, ieslēdziet pārnesumu.

Pārslēgšanai uz zemāku pārnesumu 
maksimālie pieļaujamie ātrumi

K14C motora modelim

K14D motora modelim

*PIEZĪME:
Atkarībā no brauciena apstākļiem un/vai
automobiļa stāvokļa var nebūt iespējams
paātrināties līdz maksimāli atļautajam ātru-
mam.

BRĪDINĀJUMS
Nekariniet neko pie pārslēga sviras
un neizmantojiet pārslēga sviru kā
turekli. To neievērojot var būt trau-
cēta darbība ar pārslēga sviru, kas
var izraisīt sistēmas atteices un būt
par iemeslu negadījumam.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

Pārslēgšana uz 
zemāku pārne-

sumu
km/h (mph)

2. uz 1. 20 (12)

3. uz 2. 85 (52)

4. uz 3. 130 (80)

5. uz 4. 175 (108)*

6th līdz 5th 210 (130)*

Pārslēgšana uz 
zemāku pārne-

sumu
km/h (mph)

2. uz 1. 20 (12)

3. uz 2. 90 (55)

4. uz 3. 145 (90)

5. uz 4. 200 (124)*

6th līdz 5th 240 (149)*
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Automātiskais pārnesumkārbas-
ass mezgls vai automātiskā pārne-
sumkārba

PIEZĪME:
Automobilis ar automātisko pārnesum-
kārbu:
Kad atverat vadītāja durvis, automātiskās
pārnesumkārbas sistēma var nostrādāt
automātiski, un var būt dzirdams darbības
troksnis. Šī skaņa nenozīmē, ka radusies
kļūme.

PIEZĪME
Kad pārslēdzat uz zemāku pārne-
sumu, braucot ātrumā, kas ir lielāks
par maksimāli pieļaujamo ātrumu
nākošajam pieļaujamam zemākam
ātrumam, jo tā var sabojāt motoru un
pārnesumkārbas-ass mezglu. 

BRĪDINĀJUMS
• Samaziniet ātrumu un iestatiet

zemāku pārnesumu pirms braucat
lejup pa garu nogāzi. Zemāks pār-
nesums ļauj bremzēt ar motoru.
Izvairieties no ilgstošas bremžu
pedāļa spiešanas, jo tās var pār-
karst un sabojāties.

• Kad braucat pa slidenu ceļu, pirms
pārslēgšanas uz zemāku pārne-
sumu samaziniet ātrumu. Krasas
un/vai straujas motora apgriezienu
maiņas var izraisīt saķeres
zudumu, kā rezultātā var notikt
negadījums.

PIEZĪME
Pirms iestatāt pārslēga sviru atpakaļ-
gaitā, pilnībā apturiet automobili.

PIEZĪME
• Lai nepieļautu sajūga bojājumus,

brauciena laikā neizmantojiet
sajūga pedāli kā kājas balstu, vai
neizmantojiet sajūgu automobiļa
noturēšanai uz vietas slīpumā. Pār-
slēdzot pārnesumus, spiediet
sajūga pedāli līdz galam.

• Kad pārslēdzat pārnesumus vai
uzsākat kustību nedarbiniet motoru
ar pārlieku lieliem apgriezieniem.
Pārāk lieli apgriezieni samazina
motora kalpošanas laiku un nega-
tīvi iespaido pārnesumu pārslēg-
šanu.

PIEZĪME
Automobilis ar automātisko pārne-
sumkārbu:
• Nespiediet bremžu pedāli un akse-

leratora pedāli vienlaikus. Tas var
izraisīt smagus bojājumus vai pār-
karsēt sajūgu.

• Nevienmērīgi nodilušas riepas var
radīt problēmas ar 4WD sistēmu.
Rotējiet riepas saskaņā ar apkopes
grafiku. Informāciju par riepu rotā-
ciju skatiet sadaļas “PĀRBAUDE
UN APKOPE” tēmās “Riepas” un
“Apkopes grafiks”.
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Lēnas gaitas funkcija
Kad motors vai pilnā hibrīda sistēma dar-
bojas, ja pārslēga svira atrodas citā pozī-
cijā, kas nav “P” vai “N”, un jūs atlaižat
bremžu pedāli, automobilis kustēsies
lēnām, nenospiežot akseleratora pedāli. To
sauc par pašgaitas funkciju.

Pašgaitas funkcija nedarbojas sekojošos
gadījumos:
• Kad ir ieslēgta stāvbremze
• Kad ir nospiests bremžu pedālis

PIEZĪME:
Kad iedegas vai mirgo hibrīdās sistēmas
brīdinājuma lampiņa vai pārnesumkārbas-
ass mezgla brīdinājuma lampiņa, pašgai-
tas funkcija var nedarboties. 

Pārslēga svira

71LS10302

Pārslēga svira konstruēta tā, lai to nebūtu
iespējams pārslēgt no pozīcijas P, ja aizde-
dzes slēdzis nav pozīcijā ON vai aizde-
dzes režīms nav ON un bremžu pedālis
nav nospiests.

Pārnesum pārslēga svira aprīkota ar
mehānismu, ka nepieļauj nejaušu pārslēg-
šanu. Lai pārslēgtu pārslēga sviru:

71LS10303

(1) Pārslēga poga
UZMANĪBU

• Kad pārslēga svira tiek pārslēgta
citā pozīcijā, kas nav “P” vai “N”,
stingri nospiediet bremžu pedāli. 

• Pašgaitas funkcija var kļūt stiprāka
uzreiz pēc tam, kad pilnā hibrīda
sistēma vai benzīnmotors tiek
iedarbināts vai kad gaisa kondicio-
nētājs darbojas. Jo īpaši noteikti
nospiediet bremžu pedāli.

BRĪDINĀJUMS
Pirms pārslēdzat no P (Stāvēšana)
(vai N (Neitrāls), ja automobilis stāv))
uz pārnesumiem kustībai uz priekšu
vai atpakaļ vienmēr piespiediet
bremžu pedāli, tas neļaus automobili
pārslēgšanas laikā negaidīti izkustē-
ties.

PIEMĒRS

Pārslēgšanas laikā piespiediet
taustiņu (1) un bremžu pedāli.

Pārslēgšanas laikā piespiediet
pārslēga taustiņu (1).

Pārslēgšanas laikā nespiediet
pārslēga taustiņu (1).

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
• Vienmēr pārslēdziet pārslēga sviru,

nespiežot pārslēga pogu (1) uz tās, izņe-
mot gadījumus, kad pārslēdzat no P uz
R, no D uz M, no N uz R vai no R uz P.
Ja pārslēgšanas laikā vienmēr spiežat
pārslēga pogu (1) uz sviras, var kļūdaini
pārslēgt uz P, R, vai M.

• Ja vadītāja vai pasažiera celis atspiežas
pret pārslēga sviru kustības laikā, svira
var pārvietoties un izraisīt negaidītu pār-
nesumu pārslēgšanos.

Pārslēg sviru izmantojiet šādi:
P (Stāvēt)
Izmantojiet šo pozīciju pārnesumkārbas-
ass mezgla bloķēšanai, kad automobilis ir
noparkots vai kad iedarbināt motoru vai
pilnā hibrīda sistēmu. Pārvietojiet pārslēga
sviru pozīcijā P tikai tad, kad automobilis
pilnībā apturēts.
R (Atpakaļgaita)
Lietojiet šo pozīciju, lai brauktu atpakaļ-
gaitā pēc pilnīgas apstāšanās. Pirms atpa-
kaļgaitas ieslēgšanas pārliecinieties, ka
automobilis ir pilnībā apstājies.

N (Neitrāls)
Izmantojiet šo pozīciju, lai iedarbinātu ben-
zīnmotoru vai pilnā hibrīda sistēmu, ja ben-
zīnmotors vai pilnā hibrīda sistēma slāpst,
un to nepieciešams restartēt kustības
laikā. Tāpat varat izmantot neitrālo pozīciju
kopā ar bremžu pedāli, lai noturētu auto-
mobili uz vietas tukšgaitas laikā.
D (Braukt)
Izmantojiet šo pozīciju braukšanai uz
priekšu.
Kad pārslēga svira ir pozīcijā D, pārnesumi
automātiski pārslēgsies uz leju, kad pie-
spiežat akseleratora pedāli. Jo lielāks
automobiļa ātrums, jo spēcīgāk jāspiež
akseleratora pedālis, lai iegūtu pārne-
sumu pārslēgšanu uz leju.
M (manuālais režīms)
Izmantojiet šo pozīciju, lai brauktu manuā-
lajā režīmā. 
Skatiet detalizētu informāciju par to, kā
izmantot manuālo režīmu, tēmā “Manuā-
lais režīms” tālāk šajā sadaļā.

PIEZĪME
Nepārslēdziet pārslēga sviru pozīcijā
R, kad automobilis kustas uz priekšu,
tā var sabojāt pārnesumkārbas-ass
mezglu. Ja pārslēdzat pārslēga sviru
pozīcija R, kad automobiļa kustības
ātrums ir lielāks par 11 km/h, pārne-
sumkārbas-ass mezgls nepārslēg-
sies atpakaļgaitā.

UZMANĪBU
Automobiļiem ar bezatslēgas iedarbi-
nāšanas sistēmu, ja nevarat stipri
nospiest motora slēdzi, benzīnmo-
tors vai pilnā hibrīda sistēma var
neiedarbināties. Pat ja pārslēdzat
pārslēga sviru pozīcijā “R” vai “D”,
motoram vai pilnā
hibrīda sistēmai nedarbojoties, auto-
mobilis nekustas. Ja mēģināt braukt
ar automobili augstāk nosauktajos
apstākļos, automobilis var kustēties
negaidītos virzienos slīpumā utt. Tas
var izraisīt negadījumu. Kad iedarbi-
nāt benzīnmotoru vai pilnā hibrīda
sistēmu, spēcīgi nospiediet motora
slēdzi. Kā arī gādājiet, lai motors vai
pilnā hibrīda sistēma darbotos, seko-
jot benzīnmotora skaņai vai brīdinā-
juma lampiņām un indikatoriem.
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PIEZĪME
Lai nepieļautu pārnesumkārbas-ass
mezgla bojājumus, ievērojiet šādus
drošības pasākumus:
• Pirms pārslēgšanas uz P vai R pār-

liecinieties, ka automobilis ir pil-
nībā apstājies.

• Kad motors darbojas ar lielākiem
apgriezieniem nekā tukšgaita,
nepārslēdziet no P vai N uz R, D vai
M.

• Nedarbiniet motoru ar lieliem
pagriezieniem, ja ir ieslēgta gaitas
pozīcija (R, D vai M) un priekšējie
riteņi nekustas.

• Neizmantojiet akseleratoru auto-
mobiļa noturēšanai uz vietas slī-
pumā. Izmantojiet automobiļa
bremzes.

PIEZĪME
Automobilis ar automātisko pārne-
sumkārbu:
Nedarbiniet sistēmu, kā aprakstīts
zemāk. Sajūga kalpošanas laiks var
samazināties.
• Izmantojot akseleratora pedāli, lai

noturētu automobili slīpumā pret
kalnu, kad pārslēga svira ir pozīcijā
“D” vai “M”. Ja veicat šo darbību
noteiktu laiku, atskanēs brīdinā-
juma skaņas signāls.

• Braukšana mazā ātrumā, izmanto-
jot lielu pārnesumu.

• Automobiļa noturēšana slīpumā
pret kalnu, izmantojot pašgaitas
funkciju. Ja veicat šo darbību
noteiktu laiku, atskanēs brīdinā-
juma skaņas signāls.

PIEZĪME
Automobilis ar automātisko pārne-
sumkārbu:
• Ja pārslēga sviru nevar pārslēgt

kādā no pozīcijām vai pārslēgs tiek
pārslēgts pozīcijā “N” automātiski,
kad automobiļa ātrums krītas zem
10 km/h, var būt sistēmas kļūme. Ja
tā notiek, pēc iespējas ātrāk nogā-
dājiet automobili pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai cita kvalifi-
cēta autoservisa, lai pārbaudītu
automātiskās pārnesumkārbas sis-
tēmu.

• Manuālā (M) režīmā nevar pārslēgt
uz augstāku pārnesumu, pat ja
motora apgriezieni sasniedz
motora pārāk augstu apgriezienu
robežvērtību.

• Sistēma neļaus pārslēgt uz
augstāku vai zemāku pārnesumu,
kas var izraisīt motora darbināšanu
ar pārāk lieliem vai pārāk zemiem
apgriezieniem.

• Ja bieži braucat ar zemiem apgrie-
zieniem, izmantojot lielu pārne-
sumu, sajūga kalpošanas laiks var
samazināties.

• Secīga pārslēgšana uz zemāku pār-
nesumu (vairāk par 3 pakāpēm
secīgi) izraisa pārnesumkārbas kal-
pošanas laika samazināšanos.
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PIEZĪME:
• Kad pārslēdzat pārslēga sviru pozīcijā

“P” un apturat benzīnmotoru vai pilnā
hibrīda sistēmu, pirms novilkt stāvbrem-
zes sviru, ja mēģināt restartēt benzīnmo-
toru (vai pilnā hibrīda sistēmu) un
pārslēdzat pārslēga sviru pozīcijā, kas
nav “P”, tas var samazināt pārslēga svi-
ras darbaspējas vai var atskanēt nepa-
rasta skaņa un rasties trieciens. Tomēr
tā nav anomālija.

• Vienmēr pārslēdziet pārslēga sviru,
nespiežot ripas pogu uz tās, izņemot
gadījumus, kad pārslēdzat no P uz R, no
D uz M, no N uz R vai no R uz P. Ja pār-
slēgšanas laikā vienmēr spiežat ripas
pogu uz sviras, var kļūdaini pārslēgt uz
P, R, vai M.

• Ja vadītāja vai pasažiera celis atspiežas
pret pārslēga sviru kustības laikā, svira
var pārvietoties un izraisīt negaidītu pār-
nesumu pārslēgšanos.

• Modeļiem ar automātiskās pārnesum-
kārbas, kad nedeg indikators READY,
izvēlieties sviras darbība nevar izmainīt
reālo pārnesuma pozīciju. Un, kad atlai-
žat bremzes slīpumā, automobilis var
kustēties neparedzētā virzienā.

• Automātiskās pārnesumkārbas režīmā,
ja veic sekojošās darbības, par darbībām
tiek dots brīdinājums, izmantojot rādītāju
un zumeru:
Kamēr automobilis kustas uz priekšu, ja
izvēles svira tiek pārslēgta uz “R” no “D”,
“M” vai “N”, vai kamēr automobilis kustas
atpakaļgaitā, ja svira tiek pārslēgta uz

“D” vai “M” no “R” vai “N”, nenospiežot
bremzes, iedegas bremžu pieprasījuma
indikators rādītājā, un atskan brīdinā-
juma skaņas signāls. Nepieciešams dar-
bināt sviru pēc pilnīgas apstāšanās, esot
nospiestam bremžu pedālim.
Ja izvēles sviras pozīcija un reālā pārne-
suma pozīcija atšķiras, izvēles sviras
pozīcijas indikators mirgo, un skan brīdi-
nājuma skaņas signāls. Šajā gadījumā
uzturiet šo stāvokli un pagaidiet pāris
sekundes, pēc tam, ja indikators nemai-
nās, nospiediet bremžu pedāli un darbi-
niet sviru atkal.

Automobilis ar automātisko pārnesum-
kārbu:
• Vienmēr izmantojiet 1. pārnesumu,

kamēr uzsākat braukt pret kalnu; citādi
var bojāt sajūgu.

• Lai vienmērīgi pārslēgtu uz zemāku pār-
nesumu, dažos gadījumos motors grie-
žas ātrāk. Sistēma to dara tīšām, un tā
nav kļūme.

• Braucot lejup no kalna, pārslēdziet uz
zemāku pārnesumu un atbilstīgi izman-
tojiet bremzes. Ja nepieciešams, iespē-
jama secīga pārslēgšana uz zemāku
pārnesumu. Tomēr, ja pārnesumi tiek
pārslēgti uz leju vairāk par 3 pakāpēm,
pārnesumu pārslēgšana notiks lēnāk.

• Kad pārnesumi tiek pārslēgti, dažos
gadījumos ir dzirdama skaņa. Tā nav
kļūme.

Manuālais režīms
Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls var
pārslēgt pārnesumus automātiski. Kad izmantojat
manuālo režīmu, varat pārslēgt pārnesumus tā
pat kā parastajam manuālajam pārnesumkārbas-
ass mezglam. 
Lai izmantotu šo manuālo režīmu, pārslēdziet pār-
slēga sviru no D uz M.

71LS10304

52RM30030

(1) Manuālais režīma indikators
(2) Pārnesuma pozīcija

Informācijas displejā tiek parādīts manuālā režīma
indikators (1) un patreizējā pārnesuma pozīcija
(2).

PIEMĒRS

(1) (2)PIEMĒRS
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PIEZĪME:
• Informācijas ekrānā parādītā pārnesuma

pozīcija, kad pārslēdzat no D uz M, ir pārne-
suma pozīcija, kas tika izvēlēta automātiski,
kad pārslēga svira bija D.

• Jūs varat īslaicīgi mainīt manuālo
režīmu, pavelkot pārslēga lāpstiņu uz
stūres pret sevi, kad pārslēga svira ir
pozīcijā D.

Ieslēgšana manuālajā režīmā.
Var pārslēgt 1. līdz 6. pārnesumu atkarībā
no braukšanas ātruma.

PIEZĪME:
• Kad motors tiek darbināts ar kritiski

augstiem apgriezieniem, tiek automātiski
ieslēgts augstāks pārnesums, lai izvairī-
tos no motora vai pārnesumkārbas-ass
mezgla bojāšanas.

• Kad braukšanas ātrums samazinās,
automātiski tiek ieslēgts zemāks pārne-
sums, un, kad automobilis apstājas, pār-
nesuma pozīcija būs 1. pārnesumā bez
pārslēga sviras pārslēgšanas.

• Ja par noteiktā līmenī tiek nospiests
akseleratora pedālis, automātiski ieslē-
dzas zemāks pārnesums, kaut pārslēga
svira ir manuālā režīmā.

PIEZĪME:
Kad pārslēdzat pārnesumu, dažreiz var
neieslēgties vajadzīgais pārnesums, bet tā
vietā skan zumers. Tas ir paredzēts, lai
saglabātu labu vadāmību un pasargātu
pārnesumkārbas-ass mezglu.

Pārslēga lāpstiņas izmantošana

71LS10306

Lai pārslēgtu uz augšu, pavelciet “+” puses
pārslēga lāpstiņu, kas atrodas stūres
labajā pusē, uz sevi. Kad atlaižat pirkstu
no slēdža, tas atgriezīsies sākotnējā stā-
voklī.

71LS10307

Lai pārslēgtu uz leju, pavelciet “–” puses
pārslēga lāpstiņu, kas atrodas stūres krei-
sajā pusē, uz sevi. Kad atlaižat pirkstu no
slēdža, tas atgriezīsies sākotnējā stāvoklī.

PIEZĪME:
• Lai pārslēgtu pārnesumus pēc kārtas,

atlaidiet pirkstu no pārslēga lāpstiņas,
pēc tam pavelciet lāpstiņu vēlreiz. Pār-
nesumus nevar pārslēgt pēc kārtas, turot
pārslēga lāpstiņu uz sevi.

• Ja pavelkat gan “+”, gan “–” pārslēga
lāpstiņu vienlaikus, pārnesums var
nepārslēgties.
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Manuālā režīma atcelšana
Lai atceltu manuālo režīmu, pārslēdziet
pārslēga sviru no M uz D

Pagaidu manuālais režīms
Pavelciet pārslēga lāpstiņu uz sevi, kad
braucat ar pārslēga sviru pozīcijā “D”.
Informācijas displejā tiek parādīts manuālā
režīma indikators (1) un patreizējā pārne-
suma pozīcija (2).

52RM30030

(1) Manuālais režīma indikators
(2) Pārnesuma pozīcija

Pagaidu manuālais režīms tiks automātiski
atcelts sekojošās situācijās.
• Kad noteiktu laiku turat nospiestu akse-

leratora pedāli, nepārslēdzot pārnesu-
mus.

• Kad braukšanas ātrums kļūst lēns.

Ja nevar pārslēgt pārnesumu auto-
mātiskās pārnesumkārbas-ass 
mezgla vai automātiskās pārne-
sumkārbas sviru no P (Stāvēt)

Automobiļiem ar kreisās puses vadību
un K15C motora modeļiem (automobi-
ļiem ar kreisās un labās puses vadību)

83RM30190

Automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbas-
ass mezglu vai automātisko pārnesumkārbu ir
elektriski darbināmas parkošanās-bloķēšanas
funkcija. Ja automobiļa akumulators ir izlādējies
vai ir radies bojājums elektrosistēmā, automā-
tisko pārnesumkārbas-ass mezglu nevarēs
pārslēgt no P parastajā veidā. Šo situāciju var
atrisināta ar paralēlslēgumu no cita automobiļa.
Ja to nevar izmantot, rīkojieties šādi. Šī proce-
dūra ļaus pārslēgt pārnesumkārbas-ass mezglu
no parkošanās pārnesuma.

1) Pārliecinieties, ka ir kārtīgi ieslēgta
stāvbremze.

2) Ja benzīnmotors darbojas, izslēdziet to
vai pilnā hibrīda sistēmu.

3) Pārliecinieties, ka atslēga ir pozīcijā
“ON” vai “ACC” vai aizdedzes režīms ir
“ON” vai “ACC”.

4) Ar lupatiņā ietītu plakangala skrū-
vgriezi noņemiet pārsegu (1).

5) Kad atbrīvošanas poga (2) tiek
nospiesta ar atslēgu vai citu plakangala
priekšmetu, nospiediet pogu (3) un pār-
slēdziet pārslēga sviru vajadzīgajā
pozīcijā.

Šī procedūra paredzēta tikai ārkārtas gadī-
jumiem. Ja nepieciešams bieži izmantot šo
procedūru vai tā nedarbojas, kā aprakstīts,
nogādājiet automobili remontam pie sava
pārstāvja.

(1) (2)PIEMĒRS (1) (3)

(2)

PIEMĒRS
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Automobilis ar labās puses vadību

71LS10311

Automobiļiem ar automātisko pārnesum-
kārbas-ass mezglu ir elektriski darbināmas
parkošanās-bloķēšanas funkcija. Ja auto-
mobiļa akumulators ir izlādējies vai ir
radies bojājums elektrosistēmā, automā-
tisko pārnesumkārbas-ass mezglu nevarēs
pārslēgt no P parastajā veidā. Šo situāciju
var atrisināta ar paralēlslēgumu no cita
automobiļa. Ja to nevar izmantot, rīkojie-
ties šādi. Šī procedūra ļaus pārslēgt pārne-
sumkārbas-ass mezglu no parkošanās
pārnesuma.

1) Pārliecinieties, ka ir kārtīgi ieslēgta
stāvbremze.

2) Ja motors darbojas, izslēdziet to.
3) Pārliecinieties, ka atslēga ir pozīcijā

“ON” vai “ACC” vai aizdedzes režīms ir
“ON” vai “ACC”.

4) Kad taustiņš (1) piespiests, piespiediet
taustiņu (2) un pārvietojiet pārslēga
sviru vajadzīgajā pozīcijā.

Šī procedūra paredzēta tikai ārkārtas gadī-
jumiem. Ja nepieciešams bieži izmantot šo
procedūru vai tā nedarbojas, kā aprakstīts,
nogādājiet automobili remontam pie sava
pārstāvja.

Pārnesumu pārslēgšanas 
indikators

52RM30410

(1) Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Sekojošos gadījumos, ja aizdedzes slēdzis
ir pozīcijā ON vai aizdedzes režīms ir ON,
informācijas ekrānā tiek parādīts pārne-
sumu pārslēgšanas indikators.
• Automobiļiem ar manuālo pārnesumkār-

bas-ass mezglu, kad pārslēga svira atro-
das pozīcijā, kas nav N (Neitrāle).

• Automobiļiem ar automātisko pārnesum-
kārbas-ass mezglu vai automātisko pār-
nesumkārbu, kad tiek izmantots
manuālais režīms.

• Automobiļos ar pastāvīga ātruma uzturē-
šanas sistēmu, kad tā netiek izmantota.

(1)
(2)

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Elektroniskā kontroles sistēma uzrauga
braucien apstākļus (piem., automobiļa
ātrumu un/vai motora apgriezienus) un
parāda ekrānā, kāda pārnesumu pozīcija ir
optimāli piemērotas šai situācija.
Automobilis ar manuālo pārnesumkār-
bas-ass mezglu
Ja kustības laikā ekrānā tiek parādīta bul-
tiņa uz augšu/uz leju, tas ir ieteikums pārs-
lēgtu augstāku vai zemāku pārnesumu.
Brauciena apstākļiem optimāli piemērotā
pārnesumu pozīcija samazina motora
noslogojumu un samazina degvielas patē-
riņu.
Automobilis ar automātisko pārnesum-
kārbas-ass mezglu 
(kad izmantojat manuālo režīmu)
Ja kustības laikā ekrānā tiek parādīta bul-
tiņa uz augšu, tas ir ieteikums pārslēgt uz
augstākiem pārnesumiem, līdz bultiņa
pazūd. Brauciena apstākļiem optimāli pie-
mērotā pārnesumu pozīcija samazina
motora noslogojumu un samazina degvie-
las patēriņu.

K14C benzīnmotora modeļiem ar automā-
tisko pārnesumkārbas-ass mezglu, ja kus-
tības laikā ekrānā tiek parādīta bultiņa uz
leju, tas ir ieteikums pārslēgt uz zemākiem
pārnesumiem, līdz bultiņa pazūd. Brau-
ciena apstākļiem optimāli piemērotā pār-
nesumu pozīcija samazina motora
noslogojumu un samazina degvielas patē-
riņu.

Plašāku informāciju par pārnesumkārbas-
ass mezgla izmantošanu skatiet šīs sada-
ļas tēmā “Pārnesumkārbas-ass mezgla
izmantošana”.
Automobiļiem ar automātisko pārne-
sumkārbu (kad tiek izmantots manuā-
lais režīms)
Ja kustības laikā ekrānā tiek parādīta bul-
tiņa uz augšu, tas ir ieteikums pārslēgt uz
augstākiem pārnesumiem, līdz bultiņa
pazūd. Brauciena apstākļiem optimāli pie-
mērotā pārnesumu pozīcija samazina
motora noslogojumu un samazina degvie-
las patēriņu.

PIEZĪME:
• Manuālajam pārnesumkārbas-ass mez-

glam pārnesumu pārslēgšanas indika-
tors netiek rādīts, kad pārslēga svira ir
pozīcijā N (Neitrāls).

• Manuālajam pārnesumkārbas-ass mez-
glam, ja nospiežat sajūga pedāli, kad
tiek rādīta bultiņa uz augšu/leju, indika-
tors nodzisīs.

• Parastos braukšanas apstākļos bultiņa
uz augšu/leju nodzisīs, kad atlaižat
akseleratora pedāli. 
Ja automobilis ir aprīkots ar adaptīvā
kruīza kontroli un kamēr tā darbojas,
atkarībā no braukšanas apstākļiem bul-
tiņa uz augšu/leju (automobiļiem ar
manuālo pārnesumkārbas-ass mezglu)
bultiņa uz augšu (automobiļiem ar auto-
mātisko pārnesumkārbas-ass mezglu un
automātisko pārnesumkārbu, kad
izmanto manuālo režīmu) vai bultiņa uz
leju (modeļiem ar K14C motoriem, kad
tiek izmantots manuālais režīms) var tikt
rādīta nepārtraukti. Tas nozīmē, ka norā-
dītā pārnesuma pozīcija ir optimāla paš-
reizējam kruīza ātrumam.

• Pārnesumu pārslēgšanas indikatora
rādīšanas laiks var mainīties atkarībā no
automobiļa stāvokļa un/vai brauciena
situācijas arī tad, ja automobiļa ātrums
un motora apgriezieni nemainās.

• Ja kāda no elektriskajā sistēmām, piem.,
radara bremžu atbalsta sistēma vai
ESP® sistēma darbojas, pārnesumu pār-
slēgšanas indikator uz laiku nodzisīs.

BRĪDINĀJUMS
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
paredzēts braucienam optimāli pie-
mērotas pārnesumu pozīcijas parādī-
šanai, tomēr tas neatbrīvo vadītāju no
pienākuma vadīt automobili vai pārs-
lēgt pārnesumus saskaņā ar indika-
tora rādījumu.
Lai brauciens būtu drošs, nepaļaujie-
ties tikai uz pārnesumu pārslēgšanas
indikatoru, pievērsiet visu uzmanību
brauciena apstākļiem un veiciet pār-
nesumu pārslēgšanu pēc vajadzības.
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Pārnesumu pārslēgšanas indikatora piemērs

Manuālais pārnesumkārbas-ass mezgls

Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls vai automātiskā pārnesumkārba (tiek izmantots manuālais režīms)

Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls (modeļiem ar K14C motoriem un automātiskais pārnesumkārbas-ass mezglu) (kad
tiek izmantots manuālais režīms)

Indikācija Apraksts

Izvēlēta zemākā pārnesumu pozīcija šim automobiļa ātrumam un/vai motora apgriezieniem. Ieteicams mainīt 
pārnesuma pozīciju.
• Šādā gadījumā ieteicams pārslēgt uz augstāku pārnesumu.

Izvēlēta augstākā pārnesumu pozīcija šim automobiļa ātrumam un/vai motora apgriezieniem. Ieteicams pārs-
lēgts uz pārnesuma pozīciju.
• Šādā gadījumā ieteicams pārslēgt uz zemāku pārnesumu.

Indikācija Apraksts

Izvēlēta zemākā pārnesumu pozīcija šim automobiļa ātrumam un/vai motora apgriezieniem. Ieteicams mainīt 
pārnesuma pozīciju.
• Šajā gadījumā ieteicams ieslēgt 3. vai augstāku pārnesumu.

Indikācija Apraksts

Izvēlēta augstākā pārnesumu pozīcija šim automobiļa ātrumam un/vai motora apgriezieniem. Ieteicams pārs-
lēgts uz pārnesuma pozīciju.
• Šādā gadījumā ieteicams pārslēgt uz pirmo pārnesumu.
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Braucot ar automobili, kam ir 
automātiskais pārnesumkārbas-
ass mezgls (AT) (ja aprīkots)

Pārnesumkārbas-ass mezgla brīdi-
nājuma lampiņa

65T50170

Pārnesumkārbas-ass mezgla brīdinājums
lampiņa atrodas mērinstrumentu blokā.
• Ja pastāv problēma ar automātisko pār-

nesumkārbas-ass mezglu, šī lampiņa
var iedegties, kamēr motora slēdzis ir
ON režīmā. Ja iedegas pārnesumkār-
bas-ass mezgla brīdinājuma lampiņa,
nekavējoties apturiet braukšanu un kon-
sultējieties ar SUZUKI pārstāvi vai citu
kvalificētu autoservisu.

Pozīcijas R (Atpakaļgaita) brīdinā-
juma skaņas signāls
Brīdinājuma skaņas signāls, kad pārslē-
dzat pozīcijā “R” (Atpakaļgaita), lai infor-
mētu vadītāju, ka pārslēga svira ir pozīcijā
“R”.

PIEZĪME:
Šo brīdinājuma skaņas signālu neizmanto,
lai brīdinātu par automobiļa atpakaļgaitu
ārpus tā esošās personas.

Uzmanieties, lai nenospiestu nepa-
reizo pedāli
Lai izvairītos no kļūdām pedāļu darbinā-
šanā, ar kāju pieskarieties akseleratora
pedālim un bremžu pedālim, lai pārlieci-
nātos par to pozīcijām, pirms iedarbināt
benzīnmotoru.

Spiediet bremžu pedāli ar labās 
kājas pēdu

64L20140

(1) Bremžu pedālis
(2) Akseleratora pedālis

Nav iespējams pareizi bremzēt ar kreiso
kāju. Radinieties spiest bremžu pedāli tikai
ar labo kāju.

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Ja akseleratora pedālis tiek sajaukts
ar bremžu pedāli vai otrādi, tas var
izraisīt negadījumus.
Uzmanieties, lai nenospiestu nepa-
reizo pedāli.

(1)

(2)
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Darbinot pārslēga sviru
• Ja atkārtoti braucat turpgaitā un atpakaļ-

gaitā, var aizmirsties, ka pārslēga svira ir
pozīcijā “R”. Uzreiz pēc automobiļa
braukšanas atpakaļgaitā pārslēdziet pār-
slēga sviru no “R” uz “N”.

• Ja turpināt braukt ar automobili turpgaitā
un atpakaļgaitā, mainot virzienu, pilnībā
apturiet automobili un pēc tam darbiniet
pārslēga sviru.

Vizuāli pārbaudiet pārslēga sviras 
pozīciju
Vizuāli pārbaudiet pārslēga sviras pozīciju
šādi:
• Lai iedarbinātu vai izietu no automobiļa,

pārslēga svirai jābūt pozīcijā “P”.
• Lai brauktu ar automobili uz priekšu, pār-

slēga svirai jābūt pozīcijā “D”.
• Lai brauktu ar automobili atpakaļgaitā,

pārslēga svirai jābūt pozīcijā “R”.

Atstājot automobili

65T50180

Automobiļa ar automātisko 
pārnesumkārbas-ass mezglu 
(AT) raksturlielumi (ja 
aprīkots)

Automobiļiem ar automātisko pārnesum-
kārbas-ass mezglu (AT) nav nepieciešama
manuālā sajūga darbināšana, jo tie kon-
trolē sajūga darbību elektroniski, lai atvieg-
lotu braukšanu. Tomēr pastāv speciālās
funkcijas un darbības piesardzības pasā-
kumi, kas ir specifiski šiem automobiļiem.

Uzmanieties no pašgaitas funkcijas
Kad automobilis ir apstādināts, bet vēl
arvien kustas, kamēr pārslēga svira ir jeb-
kurā citā pozīcijā, kas nav “P” vai “N”, auto-
mobilis pārvietojas lēnām, akseleratora
pedālim neesot nospiestam. To dēvē par
pašgaitas funkciju.
PIEZĪME:
• Ja ieslēdzat pārslēga sviru jebkurā pozī-

cijā, kas nav “P” vai “N”, noteikti stingri
nospiediet bremžu pedāli.

• Pašgaitas funkcija var spēcīgi nostrādāt
uzreiz pēc benzīnmotora iedarbināšanas
vai, kad darbināt gaisa kondicionētāju.
Noteikti stingri nospiediet bremžu pedāli.

BRĪDINĀJUMS
Darbinot pārslēga sviru kopā ar
nospiestu akseleratora pedāli, auto-
mobilis var pēkšņi sākt kustēties, kas
var izraisīt negadījumu.
Nekad nedarbiniet pārslēga sviru,
kad ir nospiests akseleratora pedālis. 

BRĪDINĀJUMS
Nekad neatstājiet automobili bez pie-
skatīšanas, kamēr ir ieslēgts benzīn-
motors vai pilnā hibrīda sistēma ir
ieslēgta. Ja pārslēga svira ir citā pozī-
cijā, kas nav “P”, pastāv draudi, ka
automobilis var izkustēties pats.
Papildus, kad kāpjat automobilī,
uzmanieties, lai nejauši nepārslēgtu
pārslēga sviru vai nenospiestu akse-
leratora pedāli. Citādi automobilis var
negaidīti izkustēties.

PIEMĒRS
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Pārlekšana uz zemāku pārnesumu
Kad pilnībā nospiežat akseleratora pedāli
braukšanas laikā (izņemot mazā automo-
biļa ātrumā), pārnesumkārbas-ass mezgls
automātiski pārslēdzas uz leju, un motora
apgriezieni palielinās, pieļaujot spēcīgu
paātrināšanos. To dēvē par pārlekšanu uz
zemāku pārnesumu.
Kad vēlaties paātrināties, lai apdzītu citu
automobili utt., nospiediet akseleratora
pedāli līdz galam. Šī rīcība ieslēdz pārlek-
šanu uz zemāku pārnesumu un sniedz jau-
dīgu paātrinājumu.

Pārslēgšanas kontrole slīpumā pret 
kalnu vai no kalna
Pārslēgšanas kontrole slīpumā pret kalnu
vai no kalna darbojas, kad pārslēga svira ir
pozīcijā “D”.
• Kad šī pārslēgšanas kontrole konstatē,

ka braucat ar automobili slīpumā pret
kalnu, tiks ieslēgts zemāks pārnesums,
saglabājot augstus benzīnmotora
apgriezienus, kas ļauj braukt vienmērīgi
ar nedaudzām akseleratora pedāļa dar-
bībām.

• Kad pārslēgšanas kontrole konstatē, ka
braucat ar automobili no kalna, tiks
ieslēgts zemāks pārnesums, un tiks dar-
binātas motora bremzes.

Kā braukt ar automobili, kam 
ir automātiskais 
pārnesumkārbas-ass mezgls 
(AT) (ja aprīkots)

Par pareizi darbību skatiet šīs sadaļas
tēmu “Pārnesumkārbas-ass mezgla
izmantošana”.

Sēdēšana vadītāja sēdeklī
1) Noregulējiet sēdekli tā, lai varētu kārtīgi

nospiest pedāļus un viegli grozīt stūri.
Pielāgojiet stūres pozīciju atbilstoši
savām vēlmēm.

64L20140

2) Pārbaudiet bremžu pedāļa (1) un akse-
leratora pedāļa (2) pozīciju ar labo kāju.

3) Pārbaudiet stāvbremzes sviras pozī-
ciju.

UZMANĪBU
Kad nospiežat akseleratora pedāli
līdz galam uz leju, pastāv negaidītas
paātrināšanās risks pārlekšanas uz
zemāku pārnesumu dēļ.
Lai palielinātu ātrumu normāli,
nospiediet akseleratora pedāli.

(1)

(2)
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Motora iedarbināšana
Plašāku informāciju par motora iedarbinā-
šanu skatiet šīs sadaļas tēmā “Motora
iedarbināšana/apturēšana”.
1) Pārliecinieties, ka ir kārtīgi novilkta

stāvbremze.

65T50180

2) Pārbaudiet, vai pārslēga svira ir pozī-
cijā P (Stāvēt).

PIEZĪME:
Pat tad, ja pārslēga svira ir pozīcijā “N”,
varat iedarbināt motoru. Tomēr drošībai
iedarbiniet motoru, kad pārslēga svira ir
pozīcijā “P”.

3) Spiediet bremžu pedāli ar labās kājas
pēdu.

4) Iedarbiniet motoru.

Automobiļa iedarbināšana
Normāla iedarbināšana
1) Stingri nospiediet bremžu pedāli ar

labās kājas pēdu.
2) Pārslēdziet pārslēga sviru pozīcijā “D”

vai “M”, lai brauktu uz priekšu, vai “R”,
lai brauktu atpakaļgaitā. Vizuāli pārbau-
diet pārslēga sviras pozīciju.

3) Atlaidiet stāvbremzi un pārbaudiet, vai
bremžu brīdinājuma signāls mērinstru-
mentu blokā ir nodzisis.

4) Lēnām atlaidiet labo kāju no bremžu
pedāļa. Lai kustību uzsāktu plūdeni,
lēni un uzmanīgi nospiediet akselera-
tora pedāli.

PIEMĒRS

UZMANĪBU
Automobiļiem ar bezatslēgas iedar-
bināšanas sistēmu, ja nevarat stipri
nospiest motora slēdzi, benzīnmo-
tors var neiedarbināties. Pat ja pār-
slēdzat pārslēga sviru pozīcijā “R”
vai “D”, benzīnmotoram nedarbojo-
ties, automobilis nekustas.
Ja mēģināt braukt ar automobili
augstāk nosauktajos apstākļos,
automobilis var kustēties negaidī-
tos virzienos slīpumā utt.
Tas var izraisīt negadījumu.
Kad iedarbināt benzīnmotoru, stingri
nospiediet motora slēdzi. Kā arī
gādājiet, lai benzīnmotors darbotos,
sekojot benzīnmotora skaņai vai brī-
dinājuma lampiņām un indikatoriem.
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Kustības uzsākšana slīpumā pret kalnu

82K202

Veiciet tēmas “Normāla iedarbināšana” soli
1) un 2).
3) Nospiediet bremžu pedāli un kārtīgi

novelciet stāvbremzes sviru.
4) Lēnām atlaidiet labo kāju no bremžu

pedāļa. Lēni un uzmanīgi nospiediet
akseleratora pedāli.

5) Pārbaudot sajūtu, ka automobilis uzsāk
kustēties, atlaidiet stāvbremzi, lai iedar-
binātu automobili.

PIEZĪME:
Automobiļiem ar turēšanas slīpumā kontro-
les sistēmu ir funkcija, kas neļauj automo-
bilim kādu laiku ripot uz leju, kad iedarbināt
automobili stāvā slīpumā pret kalnu. 

Kustības uzsākšana stāvā slīpumā no
kalna (automobilis ar automātisko pār-
nesumkārbu)
1) Nospiediet bremžu pedāli, iestatiet pār-

slēga sviru pozīcijā “M”. Pārbaudiet
pārnesumu pozīcijas indikatoru, lai pār-
liecinātos, ka ir ieslēgts 1. pārnesums.

2) Atlaidiet bremžu pedāli un lēni spiediet
akseleratora pedāli. Ja automobiļa
ātrums palielināsies, sajūgs tiks pie-
slēgts arī tad, ja akselerators nav pie-
spiests.

Automobiļa vadīšana

Parasta braukšana
Kad pārslēga svira tiek pārslēgta pozīcijā
“D” un automobilis brauc, pārnesums tiks
pārslēgts automātiski atbilstoši automobiļa
ātrumam un tam, cik tālu ir nospiests akse-
leratora pedālis.

Strauja paātrināšanās
Kad vēlaties paātrināties, lai apdzītu citu
automobili utt., nospiediet akseleratora
pedāli līdz galam. Šī rīcība ieslēdz pārlek-
šanu uz zemāku pārnesumu un sniedz jau-
dīgu paātrinājumu.

Braukšana slīpumā pret kalnu
Kad nospiežat akseleratora pedāli, lai
uzturētu ātrumu braukšanas kalnā laikā,
kamēr ir ieslēgts pārnesums “D”, motora
apgriezieni var pēkšņi palielināties pārlek-
šanas uz zemāku pārnesumu dēļ.

PIEZĪME
Automobilis ar automātisko pārne-
sumkārbu:
Slīpuma pret kalnu nekad neturiet
automobili, izmantojot tikai akselera-
tora pedāli vai pašgaitas funkciju.
Ja veicat šo darbību noteiktu laiku,
atskanēs brīdinājuma skaņas signāls,
un dažos gadījumos benzīnmotors
noslāps. Tas var arī radīt pārliekus
sajūga bojājumus.

BRĪDINĀJUMS
Ja pārslēdzat pārslēga sviru pozīcijā
N braukšanas laikā, bremzēšana ar
motoru šajā pārnesumā nedarbojas,
un var rasties negadījums. Izņemot
ārkārtas situācijas, neieslēdziet pār-
nesumu “N” braukšanas laikā. 
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Braukšana slīpumā no kalna
Kad braucat slīpumā no kalna, kamēr ir
ieslēgts pārnesums “D”, bremzēšana ar
motoru var nebūt ļoti efektīva, un automo-
biļa ātrums var kļūt pārāk augsts.
• Atkarībā no slīpuma savlaicīgi ieslēdziet

manuālo režīmu un vienlaikus izmanto-
jiet bremzēšanu ar motoru.

Īslaicīga automobiļa apturēšana
1) Kad pārslēga svira ir braukšanas pozī-

cijā, apturiet automobili un stingri
nospiediet bremžu pedāli.

• Lai īslaicīgi apturētu automobili stāvā slī-
pumā, nepieciešamības gadījumā novel-
ciet stāvbremzi.

• Ja iespējams, ka apturēsit automobili uz
ilgu laiku, pārslēdziet pārslēga sviru
pozīcijā “N”.

2) Lai izvairītos no kļūdas, atkal atsākot
automobiļa kustību, vizuāli pārbaudiet,
vai pārslēga sviras pozīcija un pārslēga
sviras pozīcijas / pārnesuma pozīcijas
indikators mērinstrumentu panelī ir
pareizi, kā arī to, vai ir atbrīvota stāv-
bremze.

BRĪDINĀJUMS
Ja nepārtraukti spiežat bremžu pedāli
slīpumā no kalna, bremzes var pār-
karst un kļūt neefektīvas.
Izmantojiet bremzēšanu ar motoru
kopā ar parasto bremzēšanu, braucot
pa stāvu vai garu slīpumu no kalna. 

BRĪDINĀJUMS
Ja pārslēga svira ir citā pozīcijā, kas
nav “P” vai “N”, pastāv draudi, ka
benzīnmotora darbināšana ar pārāk
augstiem apgriezieniem var izraisīt
negaidītu kustību un izraisīt negadī-
jumu.
Kad automobilis ir īslaicīgi apturēts,
nedarbiniet motoru ar pārāk augs-
tiem apgriezieniem.

PIEZĪME
Ja jūs mēģināt apturēt automobili slī-
pumā pret kalnu, darbinot akselera-
tora pedāli, pārnesumkārbas-ass
mezgla šķidrums pārkarsīs, izraisot
kļūmi.
Neturiet automobili slīpumā pret
kalnu, darbinot akseleratora pedāli.
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Automobiļa parkošana
1) Pilnībā apturiet automobili.
2) Kad bremžu pedālis ir nospiests, kār-

tīgi novelciet stāvbremzes sviru.

65T50180

3) Pārslēdziet pārslēga sviru pozīcijā
“P”, apturiet motoru un lēnām atlai-
diet kāju no bremžu pedāļa.

• Vizuāli pārbaudiet, vai pārslēga svira ir
pozīcijā “P”.

PIEZĪME:
Kad pārslēdzat pārslēga sviru pozīcijā “P”
un apturat benzīnmotoru, pirms novilkt
stāvbremzes sviru, ja mēģināt restartēt
benzīnmotoru un pārslēdzat pārslēga sviru
pozīcijā, kas nav “P”, tas var samazināt
pārslēga sviras darbaspējas vai var atska-
nēt neparasta skaņa un rasties trieciens.
Tomēr tā nav anomālija.

4) Nospiediet motora slēdzi, lai mainītu
aizdedzes režīmu uz LOCK (OFF).

Braukšana atpakaļgaitā
Pareiza braukšanas poza
Kad braucat ar automobili atpakaļgaitā,
jūsu ķermeņa poza būs sagriezta, kas
apgrūtina pareizi pedāļu spiešanu. Gādā-
jiet, lai jūs varētu saglabāt pareizu saskari
un spiedienu uz bremžu pedāļa un aksele-
ratora pedāļa, kamēr vadāt automobili.

Kad atkārtojat kustības turpgaitā un
atpakaļgaitā
Kad atkārtojat kustības turpgaitā un atpa-
kaļgaitā, kamēr parkojaties garāžā utt.,
nospiediet bremžu pedāli, lai pilnībā apstā-
tos, tad darbiniet pārslēga sviru un pārlieci-
nieties, ka pārslēga sviras pozīcija /
pārnesumu pozīcijas indikators mērinstru-
mentu panelī atbilst pārnesuma “D” ieslēg-
šanai turpgaitas kustībai vai “R”
atpakaļgaitas kustībai.

PIEZĪME:
Ja atkārtoti kustaties turpgaitā un atpakaļ-
gaitā, var aizmirsties, ka pārslēga svira ir
pozīcijā “R”. Uzreiz pēc automobiļa brauk-
šanas atpakaļgaitā pārslēdziet pārslēga
sviru no “R” uz “N”.

Citi punkti, kas jāņem vērā
Kad braucat ar automobili mazus attālu-
mus

80J014

Pat kad braucat ar automobili mazus attā-
lumus, saglabājiet pareizu braukšanas
pozu, lai saglabātu pareizu saskari un
spiedienu ar bremžu pedāli un akselera-
tora pedāli.

BRĪDINĀJUMS
Ja pārslēga svira ir citā pozīcijā, kas
nav “P”, pārslēga bloķētājs nedarbo-
sies, kas izraisīs nepareizu pārslēga
sviras darbību un negadījumu.
Kad noparkojat automobili, pārslē-
dziet pārslēga sviru pozīcijā “P” un
tad apturiet motoru.

PIEMĒRS
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Apturot automobili

Četru režīmu 4WD sistēma 
(ja aprīkots)

65T50190

(1) Braukšanas režīma slēdzis
Četru režīmu 4WD sistēma ļauj izvēlēties
braukšanas režīmu atbilstoši braukšanas
apstākļiem, darbinot braukšanas režīma
slēdzi.

Braukšanas režīmi

AUTO
Šis režīms tipiskos braukšanas aptākļos
dod prioritāti degvielas ekonomijai. Ja sis-
tēma konstatē riteņu izslīdēšanu, tā pārs-
lēdz braukšanas režīmu uz 4WD.

SPORT
Šis režīms ir optimizēts sportiskai braukša-
nai. Sistēma pielāgo griezes momentu, lai
uzlabotu sniegumu līkumos. 
• Automobiļos ar automātisko pārnesum-

kārbas-ass mezglu, šis režīms optimizē
griezes momenta rādītājus, izmantojot
mazu un vidēju droseles atvērumu, lai
uzturētu augstus motora apgriezienus
labai tā reakcijai.

SNOW (Sniegs)
Šis režīms ir optimizēts sniegotām, neas-
faltētām un citām slidenām virsmām. Šis
režīms paātrinājuma laikā uzlabo saķeri uz
slidenām virsmām un saglabā stabilitāti
līkumos, braucot pa slidenām virsmām.
LOCK (Bloķēts)
Šis režīms ir paredzēts, lai būtu vieglāk
izdabūt iestrēguši automobili no sniega,
dubļiem vai smiltīm.

Braukšanas režīma slēdža darbība
Darbiniet braukšanas režīma slēdzi
saskaņā ar tālāk parādīto.
Kā ieslēgt braukšanas režīma slēdzi
Braukšanas režīma slēdzis aktivizēsies,
kad aizdedzes slēdzis ir pozīcijā ON vai
aizdedzes režīms ir ON.

UZMANĪBU
Ja ļaujat automobilim kustēties
atpakaļgaitā pašgaitā, kamēr pārs-
lēga svira atrodas turpgaitas pozī-
cijā (“D” vai “L”), vai ļaujat tam
kustēties uz priekšu pašgaitā,
kamēr ir ieslēgts atpakaļgaitas pār-
nesums (“R”), motors var noslāpt,
samazinot bremzēšanas un stūrē-
šanas kapacitāti un potenciāli izrai-
sot negadījumu. Kā arī tas var
izraisīt automobiļa kļūmi.
Kad braucat ar automobili slīpu-
mos, neveiciet augstāk norādītās
darbības. 

PIEZĪME
Ja pārslēdzat pārslēga sviru pozīcijā
P, kaut automobilis vēl arvien mazliet
kustas, var tikt bojāts automātiskais
pārnesumkārbas-ass mezgls.
Nepārslēdziet sviru pozīcijā P, pat ja
automobilis kustas mazliet.

LOCK PUSH
AUTO

SN
OW           SPORT

DRIVE MODE SELECT

(1)
PIEMĒRS
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61MM0B005

AUTO režīma izvēle
Nospiediet braukšanas režīma slēdža
“PUSH AUTO” daļu (2).
SPORT režīma izvēle
Pagrieziet braukšanas režīma slēdža ripu
(3) pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz
pozīcijai “SPORT”.
SNOW režīma izvēle
Pagrieziet braukšanas režīma slēdža ripu
(3) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam līdz
pozīcijai “SNOW”.
LOCK režīma izvēle
Kad automobiļa ātrums ir mazāks par 60
km/h un tiek izvēlēts režīms SNOW,
nospiediet braukšanas režīma slēdža daļu
“LOCK” (4).
PIEZĪME:
Ja automobiļa ātrums pārsniedz aptuveni 60 km/
h režīmā LOCK, braukšanas režīms automātiski

pārslēdzas SNOW režīmā. Savukārt pat tad, kad
automobiļa ātrums samazinās, braukšanas
režīms automātiski neatgriežas LOCK režīmā.
LOCK režīms jāizvēlas atbilstoši braukšanas
apstākļiem.
PIEZĪME:
• Informācijas ekrānā tiek rādīts patreizējais

braukšanas režīms. 
• Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā

ON vai motora slēdzis tiek nospiests, lai pār-
slēgtu aizdedzes režīmu uz ON, AUTO
režīms tiek izvēlēts automātiski.

• Braukšanas režīma slēdzi var darbināt,
kamēr automobilis ir apstājies vai kustas.

• Kad darbināt braukšanas režīma slēdzi, pār-
liecinieties,, ka priekšējie riteņi ir taisni uz
priekšu vērstā pozīcijā.

• Kad pagriežaties vai paātrināties un samazi-
nāt ātrumu, darbinot braukšanas režīma slē-
dzi, pagriežot aizdedzes slēdzi pozīcijā
“ACC” vai “LOCK” vai nospiežot motora slē-
dzi, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz “ACC”
vai “LOCK”, tas var izraisīt triecienu, bet tā
nav sistēmas kļūme.

• Ja izmantojat automobili apstākļos, kuros
mēdz izslīdēt riteņi, piemēram, bezceļa aps-
tākļos pa smiltīm vai ūdeni vai, kad ritenis ir
nobraucis no ceļa, apgriezienu skaita atšķi-
rība starp priekšējiem un aizmugures rite-
ņiem palielinās (riteņi griežas tukšgaitā). Ja
šāda situācija saglabājas, palielinās gaitas
sistēmas daļu temperatūra. 
4WD brīdinājuma lampiņa brīdina par šo stā-
vokli mirgojot. Vienlaikus informācijas ekrānā
parādās šāds paziņojums: “AWD SYSTEM

HIGH TEMP AWD IS OFF” (Augsta AWD sis-
tēmas temperatūra, AWD sistēma izslēgta).

57L30042

Kad 4WD brīdinājuma lampiņa mirgo,
noparkojiet automobili drošā vietā un
darbiniet motoru tukšgaitā. Pēc kāda
laika 4WD brīdinājuma lampiņa nodzisīs,
un sistēma atsāks darbību.

LOCK PUSH
AUTO

SN
OW SPORT

DRIVE MODE SELECT

(3)

(4) (2)

PIEMĒRS

PIEZĪME
• Ņemiet vērā, ka 4WD automobiļi

nav universāli. Braucot ar automo-
bili, noteikti ievērojiet sekojošos
brīdinājums.
– Nebrauciet caur ūdeni, piemē-

ram, šķērsojot upi.
– Nebrauciet nepārtraukti pa tādām

vietām kā smiltis un dubļi, kur
priekšējiem riteņiem ir tendence
izslīdēt.

– Ja kāds no riteņiem ir pacēlies
gaisā, piemēram, nobraukšanas
no ceļa dēļ, nelieciet tam griez-
ties nevajadzīgi.

(Turpinājums)
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Brīdinājuma un indikatoru paziņo-
jumi
Informācijas ekrāns rāda brīdinājumu un
indikatora paziņojumu, kad 4WD sistēma
tiek darbināta vai ir radusies problēma.

PIEZĪME
(Turpinājums)
• Ja 4WD brīdinājuma lampiņa brauk-

šanas laikā iedegas vai mirgo,
četru režīmu 4WD sistēmai var būt
kāda problēma. Sistēmas jāpār-
bauda pie pilnvarota SUZUKI pār-
stāvja vai kvalificētā autoservisā.

PIEZĪME
Nevienmērīgi nodilušas riepas var
radīt problēmas ar 4WD sistēmu.
Rotējiet riepas saskaņā ar apkopes
grafiku. Informāciju par riepu rotā-
ciju skatiet sadaļas “PĀRBAUDE UN
APKOPE” tēmās “Riepas” un “Apko-
pes grafiks”.
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Brīdinājuma un indikatoru paziņojumi

Brīdinājums un indikators 
Īsziņa

Master Warning 
(Galvenais brīdi-

nājums)
Indikators

Skaņa Cēlonis un risinājums

65T50770

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Iespējams, radusies četru režīmu 4WD sis-
tēmas problēma.
Nogādājiet automobili pārbaudei pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā auto-
servisā.

65T50780

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Var būt uzstādītas dažādu izmēru riepas vai
riepas var būt nepietiekami piepumpētas.
Nogādājiet automobili pārbaudei pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā auto-
servisā.
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Brīdinājums un indikators 
Paziņojums

Galvenais brīdi-
nājums

Indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

65T50790

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Transmisijas komponenti var būt pārkar-
suši.
Apturiet drošā vietā un ļaujiet motoram dar-
boties tukšgaitā vai pilnā hibrīda sistēmai
izslēgties.

65T50800

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Ja šis paziņojums parādās, uzticiet pilnva-
rotam SUZUKI pārstāvim vai kvalificētam
autoservisam pārbaudīt automobili.
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(#1) Šis ziņojums nodziest pēc brīža arī tad, ja paziņojuma parādīšanu izraisījusī problēma nav novērsta.

Brīdinājums un indikators 
Paziņojums

Galvenais brīdi-
nājums

Indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

65T50810

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Braukšanas režīma slēdža daļa “LOCK”
tiek nospiesta, kad automobiļa ātrums ir lie-
lāks par 60 km/h. (#1)
Skatiet šīs sadaļas tēmu “LOCK režīma
izvēle”.

65T50820

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Braukšanas režīma slēdža daļa “LOCK”
tiek nospiesta, neizvēloties režīmu SNOW.
(#1)
Skatiet šīs sadaļas tēmu “LOCK režīma
izvēle”.
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Brīdinājums un indikators 
Paziņojums

Galvenais brīdi-
nājums

Indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

65T50830

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) 

Var būt problēma ar braukšanas režīma
slēdzi. Nogādājiet automobili pārbaudei pie
pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā.
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Kruīza kontrole (ja aprīkots)
Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma
ļauj braukt ar iestatītu ātrumu, neturot kāju
uz akseleratora pedāļa. Pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēmas vadības elementi
atrodas uz stūres.
Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu
varat izmantot šādos apstākļos:
• Automobiļiem ar manuālo pārnesumkār-

bas-ass mezglu ir ieslēgts 3., 4., 5. vai 6.
pārnesums (ja aprīkots).

• Automobiļiem ar automātisko pārnesum-
kārbas-ass mezglu izvēles svira ir pozī-
cijā “D” vai manuālajā režīmā ir ieslēgts
3., 4., 5. vai 6. pārnesums.

• Automobiļa ātrums ir apmēram 40 km/h
vai lielāks.

61MS417

(1) Slēdzis “CRUISE” (Režīms)
(2) Slēdzis “CANCEL” (Režīms)
(3) “RES +” slēdzis
(4) “SET –” slēdzis

Kruīza ātruma iestatīšana
1) Ieslēdziet kruīza kontroli, nospiežot slē-

dzi CRUISE (1). Kad kruīza kontroles
indikators (5) iedegas, varat iestatīt
kruīza ātrumu.

2) Palieliniet automobiļa ātrumu līdz vaja-
dzīgajam.

3) Nospiediet “SET –” slēdzi (4) un ieslē-
dziet iestatīšanas indikatoru (6). Šajā
brīdī informācijas ekrānā parādās arī
iestatītā ātruma indikācija (7). Noņemiet
kāju no akseleratoru, iestatītais ātrums
tiks automātiski uzturēts.

PIEZĪME:
Atkarībā no ceļa apstākļiem uzturētais
kruīza ātrums var mazliet atšķirties no spi-
dometra rādījuma.

BRĪDINĀJUMS
Lai palīdzētu nezaudēt kontroli pār
automobili, neizmantojiet pastāvīga
ātruma uzturēšanas sistēmu, kad
braucat blīvā satiksmē, pa slideniem
vai līkumainiem ceļiem vai stāvos
kalnos.

(3)

(4)

(1)

(2)

BRĪDINĀJUMS
Ja nejauši iestatīts pastāvīgi uztura-
mais ātrums, nav iesējams samazināt
ātrumus un varat zaudēt kontroli pār
automobili. Tas var novest pie nelai-
mes gadījuma, kā rezultātā var gūt
smagus vai nāvējošus ievainojumus.
Kad kruīza kontrole netiek izmantota,
izslēdziet sistēmu un pārbaudiet, vai
kruīza indikators (5) ir nodzisis.
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Informācijas ekrāns

52RM30880

(5) Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistē-
mas indikators

(6) Iestatīšanas indikators
(7) Iestatītā ātruma indikācija

Kad nospiežat slēdzi “CRUISE” (1), sis-
tēma ir ieslēgta, un kruīza indikators (5)
iedegsies. Ja automašīnas ātrumu kon-
trolē kruīza kontroles sistēma, iedegsies
iestatīšanas indikators (6).

Kad darbināt kruīza kontroli, ņemiet
vērā sekojošo
Pat ja jūsu automobilis ir aprīkots ar radara
bremžu atbalsta sistēmu, tā nevar automā-
tiski pielāgoties priekšā braucošā trans-
portlīdzekļa ātrumam. Izslēdziet kruīza
kontroles sistēmu, ja nevarat droši darbo-
ties ar kruīza kontroles ātrumu. 
Pat sekojošās situācijās iestatīšanas indi-
kators (6) nepazudīs, un kruīza ātrums
netiks atcelts. 

• Kad darbojas frontālās sadursmes brīdi-
nājums. Ja nospiežat bremžu pedāli,
kruīza ātrums tiks īslaicīgi atcelts.

• Kad parādās paziņojums “RADAR
BRAKE SUPPORT: NOT ACTIVE BY
SENSOR.” (Radara bremžu atbalsts:
nav sensora aktivizēts), bremžu atbalsta
sistēma pārstāj darboties. Drošības
apsvērumu dēļ nospiediet slēdzi
“CRUISE” (1), lai izslēgtu kruīza indika-
toru (5). 

Ja automātiskā bremžu sistēma darbojas,
kruīza indikators (5) izslēgsies, un kruīza
kontroles sistēma tiks atcelta. Kad esat
noteikuši, ka apstākļi atkal ir droši, atiesta-
tiet kruīza ātrumu.

Īslaicīga ātruma maiņa
Kad tiek uzturēts iestatītais ātrums, varat
īslaicīgi palielināt vai samazināt ātrumu.
Lai palielinātu ātrumu, piespiediet aksele-
ratora pedāli. Atlaižot pedāli, automobilis
atjaunos iepriekš iestatīto ātrumu.
Lai samazinātu ātrumu, piespiediet
bremžu pedāli. Iestatītais ātrums tiks
atcelts, un iestatīšanas indikators (6)
nodzisīs.
Lai atjaunotu iepriekš iestatīto ātrumu,
spiediet slēdzi “RES +” (3) un ieslēdziet
indikatoru (6) vēlreiz, kad automobiļa
ātrums ir vismaz 40 km/h. Automobilis
paātrināsies līdz un uzturēs iepriekš iesta-
tīto ātrumu.

PIEZĪME:
Automobiļiem ar automātisko pārnesum-
kārbas-ass mezglu, kad tiek uzturēts
kruīza ātrums, nevar palēnināties, izman-
tojot bremzēšanu ar motoru, pat ja pārs-
lēdz no augstāka pārnesuma uz 3.
manuālajā režīmā.
Lai samazinātu ātrumu, kamēr kruīza kon-
trole ir ieslēgta, nospiediet bremžu pedāli
no nospiediet “SET –” slēdzi (4).

(6) (7)(5) PIEMĒRS
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Kruīza ātruma maiņa
Ar akseleratora pedāli
Lai iestatītu lielāku kruīza ātrumu, ar akse-
leratora pedāli palieliniet ātrumu un
nospiediet “SET –” slēdzi (4). Jaunais
ātrums tiks uzturēts automātiski.

Ar bremžu pedāli
Lai iestatītu mazāku ātrumu, ar bremžu
pedāli samaziniet ātrumu līdz vajadzīga-
jam un nospiediet “SET –” slēdzi (4). Jau-
nais ātrums tiks uzturēts automātiski.
PIEZĪME:
Kad bremžu pedālis ir nospiests, iestatīša-
nas indikators (6) nodziest līdz kruīza
ātruma atiestatīšanai.

Izmantojot slēdžus “RES +” vai “SET –”
Lai iestatītu lielāku ātrumu, vairākas reizes
spiediet uz augšu “RES +” slēdzi (3). Auto-
mobiļa ātrums pakāpeniski palielināsies.
Kad slēdzi atlaižat, tiks uzturēts jaunais
iestatītais ātrums.
Lai iestatītu mazāku ātrumu, vairākas rei-
zes spiediet uz leju “SET –” slēdzi (4), līdz
automobilis samazina ātrumu līdz vajadzī-
gajam, tad atlaidiet slēdzi. Jaunais ātrums
tiks uzturēts automātiski.

PIEZĪME:
• Iestatīto ātrumu var regulēt par apmēram

1,6 km/h, ātri spiežot “RES +” slēdzi (3)
vai “SET –” slēdzi (4).

• Kad patreizējais automobiļa ātrums pār-
sniedz iepriekš iestatīto ātrumu par
apmēram 10 km/h vai vairāk, kruīza
ātrumu nevar samazināt pat tad, ja tiek
spiests “SET –” slēdzis (4).

• Kad patreizējais automobiļa ātrums
nesasniedz iepriekš iestatīto ātrumu par
apmēram 10 km/h vai vairāk, kruīza
ātrumu nevar samazināt pat tad, ja tiek
spiests slēdzis “RES+” (3).

Kruīza kontroles atcelšana
Iestatīšanas indikators (6) nodzisīs, un kruīza
kontrole tiks īslaicīgi izslēgta, ievērojot šādas
procedūras:
• Nospiediet CANCEL slēdzi (2).
• Nospiediet bremžu pedāli.
• Manuālajam pārnesumkārbas-ass mezglam,

nospiežot sajūga pedāli. 
• Pārslēdziet automātisko pārnesumkārbas-

ass mezglu uz leju no 3. uz 2. pārnesumu
manuālā režīmā.

• Automobiļa ātrums nokrītas vairāk par 20%
no iestatītā ātruma.

• Ik reizi, kad automobiļa ātrums nokrītas zem
40 km/h.

• Kad automobilis slīd un ir aktivizēta ESP®.
• Kad tiek aktivizēta automātiskā bremžu sis-

tēma.
Lai atjaunotu iepriekš iestatīto ātrumu, spiediet
“RES +” slēdzi (3) un ieslēdziet iestatīšanas
indikatoru (6). Turklāt šādos gadījumos auto-
mobiļa ātrumam jābūt lielākam par 40 km/h.
Lai izslēgtu kruīza kontroles sistēmu, nospie-
diet “CRUISE” slēdzi (1) un pārbaudiet, vai
kruīza kontroles indikators (5) nodziest.
Ja mērinstrumentu panelī izgaismojas vai
mirgo atteices indikators, pastāvīga
ātruma uzturēšanas sistēma tiks atcelta.
PIEZĪME:
Ja izslēdzat pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēmu, iepriekš iestatītais uzturamais
ātrums tiks dzēsts. Iestatiet kruīza ātrumu
vēlreiz.
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Ātruma ierobežotājs (ja 
aprīkots)

Ātruma ierobežotājs ļauj iestatīt ātrumu, ko
nav iespējams pārsniegt.

Modeļiem ar adaptīvo kruīza kontroli

54P000364

(1) Ātruma ierobežotāja slēdzis
(2) Slēdzis “CANCEL” (Režīms)
(3) “RES +” slēdzis
(4) “SET –” slēdzis

Modeļiem ar kruīza kontroli

61MS420

(1) Ātruma ierobežotāja slēdzis
(2) Slēdzis “CANCEL” (Režīms)
(3) “RES +” slēdzis
(4) “SET –” slēdzis

Informācijas ekrāns

53SB3010

(5) Ierobežojuma indikators
(6) “SET” indikators
(7) Ātruma indikācija

Maksimālā ātruma iestatīšana
1) Ātruma ierobežošanas sistēmu ieslēdz,

spiežot ātruma ierobežotāja slēdzi (1).
Kad iedegas ierobežojumu indikators
(5), varat iestatīt maksimālo ātrumu.

2) Palieliniet automobiļa ātrumu līdz vaja-
dzīgajam.

3) Nospiediet “SET –” slēdzi (4) un ieslē-
dziet iestatīšanas indikatoru (6). Pašrei-
zējais automobiļa ātrums tiek iestatīts
kā maksimālais ātrums.

PIEZĪME:
Ja spiežat uz leju “SET –” slēdzi (4), kad
automobiļa ātrums ir mazāks par 30 km/h,
iestatītais maksimālais ātrums būs 30 km/
h.

Kad nospiežat ātruma ierobežotāja slēdzi
(1), sistēma ir ieslēgta, un ierobežojuma
indikators (5) iedegsies. Kad ir iestatīts
maksimālais automobiļa ātrums, iedeg-
sies “SET” indikators (6).

(3)

(4)
(1)

(2)

(1)

(2) (3)

(4)

(6)(5) (7) PIEMĒRS
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Maksimālā ātruma pārmākšana
Iestatīto maksimālo ātrumu var īslaicīgi
pārsniegt, ātri nospiežot akseleratora
pedāli līdz galam. Kamēr iestatītais maksi-
mālais ātrums tiek pārsniegts, ātruma indi-
kācija (7) informācijas ekrānā mirgos, un
īslaicīgi ieslēgsies brīdinājuma skaņas sig-
nāls.
Ja akseleratora pedālis tiek atlaists ar
nolūku samazināt ātrumu, ātruma indikā-
cija (7) beigs mirgot un izgaismosies, funk-
cijas darbība atjaunosies.

PIEZĪME:
• Ja akseleratora pedāli spiežat lēnām,

automobiļa ātrums var nepalielināts virs
iestatītā. Ja vēlaties pārmākt maksimālo
ātrumu, strauji nospiediet akseleratora
pedāli līdz galam vai nospiediet slēdzi
CANCEL (2), lai īslaicīgi atceltu maksi-
mālo ātrumu.

• Ātruma indikācija (7) arī mirgos, un ska-
nēs brīdinājuma skaņas signāls, ja
ātruma ierobežotājs nespēj uzturēt mak-
simālo ātrumu; piem., braucot lejup no
stāva kalna vai ar pārlieku paātrinājumu.
Šādā gadījumā ar bremžu pedāli sama-
ziniet automobiļa ātrumu zem maksi-
mālā ātruma.

Ātruma iestatījuma maiņa

Pašreizējā ātruma iestatīšana
1) Nospiediet CANCEL slēdzi (2).
2) Palieliniet automobiļa ātrumu līdz vaja-

dzīgajam.
3) Nospiediet “SET –” slēdzi (4) un ieslē-

dziet SET indikatoru (6). Pašreizējais
automobiļa ātrums tiek iestatīts kā mak-
simālais ātrums.

Izmantojot slēdžus “RES +” vai “SET –”
Lai mainītu uz lielāku ātrumu, vairākas rei-
zes spiediet uz augšu “RES +” slēdzi (3). 
Lai mainītu uz mazāku ātrumu, vairākas
reizes spiediet uz leju “SET–” slēdzi (4).

PIEZĪME:
• Iestatīto ātrumu var regulēt par 1 km/h
ātri spiežot “RES +” slēdzi (3) vai “SET –
” slēdzi (4).

• Iestatīto ātrumu var regulēt par 5 km/h,
turot nospiestu “RES +” slēdzi (3) vai
“SET–” slēdzi (4).

• Ja tad, kad maināt maksimālo ātrumu uz
zemāku ar “RES +” slēdzi (3) vai “SET–”
slēdzi (4), ātruma indikācija (7) mirgos,
un skanēs zumers.

Ātruma ierobežotāja atcelšana
• Lai atceltu ātruma ierobežotāju, nospie-

diet slēdzi CANCEL (2). Indikators “SET”
(6) nodzisīs.

• Lai atjaunotu iepriekš iestatīto ātrumu,
spiediet “RES +” slēdzi (3) un ieslēdziet
SET indikatoru (6).

Lai izslēgtu ātruma ierobežošanas sis-
tēmu, nospiediet ātruma ierobežotāja slē-
dzi (1) un pārliecinieties, ka ierobežošanas
indikators (5) ir nodzisis.
Ātruma ierobežotāju var arī izslēgt, izslē-
dzot motoru.

PIEZĪME:
Ja izslēdzat ātruma ierobežošanas sis-
tēmu, iepriekš iestatītais uzturamais
ātrums tiks dzēsts. Iestatiet ātrumu no
jauna.
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SUZUKI DROŠĪBAS 
ATBALSTS (ja aprīkots)

 Duālā sensora bremžu atbalsta sis-
tēma (ja aprīkots)
Duālo sensoru bremžu atbalsts ir sistēma,
kas, izmantojot duālos sensorus, atpazīst
automobiļa priekšā citus transportlīdzek-
ļus vai gājējus un palīdz vadītājam izvairī-
ties no sadursmes ar brīdinājumu
palīdzību, kā arī mēģina mazināt bojāju-
mus sadursmes gadījumā. 

PIEZĪME:
• Kad sistēma darbojas, ja priekšā eso-

šais transportlīdzeklis nobrauc ārpus
duālo sensoru darbības zonas vai trans-
portlīdzekli vairs nevar atklāt, sistēma
var pārtraukt darbību.

• Kad sistēma darbojas, var būt dzirdami
bremzēšanas trokšņi, kaut arī nespiežat
bremžu pedāli; tā ir normāla parādība.

• Tā kā duālā sensora bremžu atbalsts
atšķiras atkarībā no dažiem galamēr-
ķiem un reģioniem, ir automobiļi ar funk-
ciju neatpazīt gājējus.

BRĪDINĀJUMS
• Duālo sensoru bremžu atbalstam ir

ierobežojumi, un tas var nedarbo-
ties atkarībā no braukšanas apstāk-
ļiem. Nepaļaujieties tikai uz
sistēmu, bet vadiet automobili
drošā veidā.

• Drošības nolūkos nemēģiniet pār-
baudīt sistēmas darbību.

• Pirms automobilis uzsāk kustību
pārliecinieties, ka visi pasažieri ir
piesprādzējuši drošības jostas.
Kad sistēma tiek aktivēta, ir risks
nenoturēties savā sēdvietā.
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Frontālas sadursmes brīdinājums
Kad ir frontālas sadursmes risks, brīdinājums parādīsies informācijas ekrānā un atskanēs
brīdinājuma skaņa.

52RM30320

Bremžu palīgsistēma
Kad konstatēta liela frontālas sadursmes iespēja, bremžu sistēma nodrošina daudz lie-
lāku bremzēšanas jaudu, kad spiežat bremžu pedāli. Bremžu palīgsistēma var darboties
vienlaicīgi ar automātisko bremžu sistēmu.

52RM30330

PIEMĒRS

Brīdinā-
jums

Informācijas
rādījums

PIEMĒRS

Brīdinā-
jums

Informācijas
rādījums
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Automātiskā bremžu sistēma
Kad frontāla sadursme ir neizbēgama, bremzes automātiski darbosies ar lielu jaudu. (#1)

52RM30340

(#1) Pēc tam, kad automobilis apturēts ar automātisko bremžu sistēmu, pasažieru salonā
nepārtraukti pīkstēs brīdinājuma skaņa līdz brīdim, ka automātiskā bremžu sistēma
tiks izslēgta. Indikācija informācijas ekrānā un duālo sensoru bremžu atbalsta indika-
tors nodzisīs 3 sekundes pēc automātiskās bremžu sistēmas izslēgšanas.

PIEZĪME:
Ja automobiļa apturēšanas ar automātisko bremžu sistēmu laikā nespiežat sajūga pedāli,
motors noslāps.

UZMANĪBU
Kad automobilis apturēts ar automātisko bremžu sistēmu, nekavējoties piespie-
diet bremžu pedāli. Ja automobilis ir aprīkots ar automātisko pārnesumkārbas-
ass mezglu un automātiskā bremžu sistēma ir atbrīvota, automobilis var sākt
kustēties pašgaitā. Tas var novest pie nelaimes gadījuma.

PIEMĒRS

Brīdinā-
jums

Indikatora
signāls

Informācijas
rādījums
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Situācijas, kādās sistēma neaktivējas
Šādos gadījumos sistēma neaktivējas.
• Kad benzīnmotors vai pilnā hibrīda sis-

tēma ir izslēgts (izņemot, kad benzīnmo-
toru automātiski aptur ENG A-STOP
sistēma)

• Kad duālo sensoru bremžu atbalsta indi-
kators un novirzes no joslas brīdinājuma
indikators iedegas tūlīt pēc motora slē-
dža pagriešanas pozīcijā ON vai motora
slēdzis tiek nospiests, lai pārslēgtu aiz-
dedzes režīmu uz ON.

• Kad pārslēga svira iestatīt atpakaļgaitas
pārnesumā

• Kad ESP® sistēma aktivēta (izņemot
frontālas sadursmes brīdinājumu)

• Kad šādi slēdži piespiesti un sistēma
izslēgta.
– Duālā sensora bremžu atbalsta OFF

(Izsl.) slēdzis
– ESP® OFF slēdzis

• Kad duālais sensors uz laikus izslēgts
vai bojāts

Situācijas, kādās sistēma var neaktivē-
ties pareizi
Šādos gadījumos sistēma var neaktivēties.
• Kad duālais sensors nespēj atklāt trans-

portlīdzekli vai gājējus jūsu automobiļa
priekšā
Skatiet šīs sadaļas tēmu “Apiešanās ar
duālo sensoru”.

• Kad veicat izvairīšanās darbības ar stūri
vai akseleratora pedāli

Situācijas, kādās sistēma var nesamazi-
nāt ātrumu pareizi
Šādās situācijās automobiļa ātrums var
nesamazināties pareizi arī tad, kad sis-
tēma ir aktivēta.
• Kad apkārtējā gaisa temperatūra ir

zema, vai, kad bremžu temperatūra ir
zema, piem., tūlīt pēc kustības uzsākša-
nas.

• Kad bremzes pārkarsušas un bremzēša-
nas efekts pasliktinājies pēc ilga brau-
ciena pa kalniem.

• Kad bremžu efekts pasliktinājies pēc
braukšanas pa peļķēm vai automobiļa
mazgāšanas.

• Braucot pa šādiem ceļiem
– Ar asiem līkumiem un ārkārtīgi sliktu

segumu
– Stāvā slīpumā

• Braucot pa šādiem slideniem ceļiem 
– Apledojušas vai apsnigušas virsmas 
– Pār kanalizācijas lūkām vai metāl

plāksnēm 
– Grants

• Kad braucat lietainā laikā
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Situācijas, kādās sistēma var aktivēties
vai neaktivēties
Šādās situācijās duālais sensors var
saprast, ka priekšā atrodas transportlī-
dzeklis vai gājējs, un aktivēt sistēmu.
Vadiet automobili uzmanīgi un mierīgi.
• Kad šķērsojat ceļa maksas punktu ātrāk

par ieteikto ātrumu.
• Pirms stāvlaukuma ieejām vai dzelzceļa

pārbrauktuvēm, kuru barjeras ir pacel-
tas.

• Kad braucat pa kalniem ar dažādiem slī-
pumiem

• Kad strauji palielināt ātrumu un tuvoja-
ties transportlīdzeklim priekšā pa blakus
joslu

• Redzamība uz priekšu ir slikta dēļ ūdens
tvaikiem, smiltīm vai dūmiem; kad pa
pretējo kustības joslu tuvojas transportlī-
dzeklis, ko ieskauj izplūdes gāzes,
ūdens vai sniegs.

• Kad braucat caur masīviem ūdens tvai-
kiem vai dūmiem

• Kad apstājaties tuvu šķērslim priekšā
• Kad braucat garām transportlīdzeklim

vai šķērslim

54P000330

• Kad līkumā pabrauc garām pretim brau-
cošs transportlīdzeklis

54P000332

• Kad ceļa malā ir barjera, ceļa zīme
līkumā

• Kad pabraucat garām automobilim pre-
tējās kustības joslā, kas apturēts pagrie-
zienam pa kreisi/pa labi

• Kad pabraucat garām transportlīdzeklim,
nogriežoties pa kreisi/pa labi

• Kad automobiļa izvietojums uz ceļa mai-
nās viļņotas vai nelīdzenas ceļa virsmas
dēļ

• Kad virs ceļa seguma paceļas objekti,
piem., kanalizācijas lūku vāki, zīmes un
citi metāla objekti, kā arī nokrituši objekti
vai joslas maiņas uz ceļu

• Kad kustības virzienā atrodas vārti, ceļa
maksas barjeras, dzelzceļa barjeras vai
ceļa zīmes.

• Kad braucat pa zālainu lauku
• Kad automobiļa izvietojums uz ceļa mai-

nās
• Kad duālā sensora montāžas vieta

saņem spēcīgu triecienu
• Kad virs augšupejoša ceļa atrodas kāda

konstrukcija (joslu sadalījums, reklāmas
stends, ceļa apgaismojums utt.).

• Kad uz ceļa un tuvākajām sienām ir
zīmējumi, sistēma to kļūdaini var uztvert
kā transportlīdzekli

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Frontālas sadursmes brīdinājums
Sekojošās situācijās pastāv sadursmes
risks, un nostrādās brīdinājums.
• Kad braucat ātrumā no aptuveni 15 km/h

līdz 140 km/h. (Gājējiem automobiļa
ātrums ir no apmēram 15 līdz 60 km/h.)

• Relatīvā ātruma atšķirība starp jūsu
automobili un transportlīdzekli vai gājēju,
kas tuvojas no priekšpuses, ir lielāka par
15 km/h.

Brīdinājuma skaņa pasažieru salonā pīk-
stēs un informācijas ekrānā parādīsies
indikācija.

53SB3075

Kad atskan frontālas sadursmes brīdinā-
juma skaņa, atkarībā no distances līdz
transportlīdzeklim priekšā un brauciena
apstākļiem, veiciet izvairīšanās darbības
ar stūri un bremžu pedāli.
Bremžu palīgsistēma
Sekojošās situācijās, kad ir konstatēta liela
frontālas sadursmes iespēja, bremžu sis-

tēma nodrošina daudz lielāku bremzēša-
nas jaudu, kad spiežat bremžu pedāli. 
• Kad braucat ātrumā no aptuveni 15 km/h

līdz 80 km/h. (Gājējiem automobiļa
ātrums ir no apmēram 15 līdz 60 km/h.)

• Relatīvā ātruma atšķirība starp jūsu
automobili un transportlīdzekli vai gājēju,
kas tuvojas no priekšpuses, ir lielāka par
15 km/h.

Kad bremžu palīgsistēma aktivējas, vien-
laicīgi aktivējas arī frontālas sadursmes
brīdinājums.

53SB3076

Automātiskā bremžu sistēma
Sekojošās situācijās, kad sistēma kon-
statē, ka frontāla sadursme ir neizbēgama,
bremzes automātiski darbosies ar lielu
jaudu.
• Kad kustība ātrums ir starp apmēram 5

km/h un 100 km/h (gājēju gadījumā
ātrums starp apmēram 5 km/h un 60 km/
h.)

• Relatīvā ātruma atšķirība starp jūsu
automobili un transportlīdzekli vai gājēju,
kas tuvojas no priekšpuses, ir lielāka par
5 km/h.

Kad automātiskā bremžu sistēma nostrādā
pie ātruma no apmēram 50 km/h vai
zemāku tuvu priekšā esošam transportlī-
dzeklim (vai tuvu gājējam ar ātrumu apmē-
ram 30 km/h vai zemāku), no sadursmes
var būt iespējams izvairīties.
Kamēr automātiskā bremžu sistēma
nostrādā, brīdinājuma signāls pasažieru
salonā skanēs ar nepārtraukti, duālā sen-
sora bremžu atbalsta indikators ātri mir-
gos, informācijas ekrānā parādīsies
indikācija, un ieslēgsies bremžu signālluk-
turi.

Informācijas
rādījums

Informācijas
rādījums
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53SB3077

PIEZĪME:
Indikācija informācijas ekrānā un duālo
sensoru bremžu atbalsta indikators nodzi-
sīs 3 sekundes pēc automātiskās bremžu
sistēmas izslēgšanās.

Novirzes no joslas brīdinājums
Kad automobiļa kustības ātrums ir apmē-
ram 60 km/h vai lielāks un duālais sensors
konstatē, ka novirzāties no kustības joslas,
ieslēgsies sekojošie brīdinājumi.
• Novirzes no joslas indikators mirgos
• Informācijas ekrānā parādīsies ziņo-

jums.
• Stūre vibrēs

53SB3014

Situācijas, kādās sistēma neaktivējas
Šādos gadījumos sistēma neaktivējas.
• Kad duālo sensoru bremžu atbalsta indi-

kators un novirzes no joslas brīdinājuma
indikators iedegas tūlīt pēc motora slē-
dža pagriešanas pozīcijā ON vai motora
slēdzis tiek nospiests, lai pārslēgtu aiz-
dedzes režīmu uz ON.

• Kad šādi slēdži piespiesti un sistēma
izslēgta.
– Novirzes no joslas brīdinājuma OFF

(Izsl.) slēdzis
– ESP® OFF slēdzis

• Kad tiek darbināts avārijas gaismas sig-
nāla slēdzis.

Indikatora
signāls

Informācijas
rādījums

PIEMĒRS

Indikatora
signāls

BRĪDINĀJUMS
• Novirzes no joslas brīdinājums var

nebūt piemērots ikvienai situācijai.
Sistēma arī nav paredzēta novērst
novirzi no joslas automātiski.
Nepaļaujieties tikai uz sistēmu, bet
vadiet automobili drošā veidā.

• Atkarībā no ceļa seguma stāvokļa,
varat arī nesajust stūres vibrācijas
arī tad, kad novirzes no joslas brīdi-
nājums darbojas.

• Drošības nolūkos nemēģiniet pār-
baudīt sistēmas darbību.
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• Kad duālais sensors uz laikus izslēgts
vai bojāts

• Kas sistēma konstatē tīšu novirzi no jos-
las, piem., kad ieslēdzat pagrieziena sig-
nālu.

Situācijas, kādās sistēma var neaktivē-
ties pareizi
Šādos gadījumos sistēma var neaktivēties.
• Kad strauji tuvojaties sadalošajai līnijai
• Kad braucat asā līkumā
• Kad neatgriežaties savām joslā pēc

novirzes no joslas brīdinājuma aktivāci-
jas

• Kad elektriskā stūres pastiprinātāja brīdi-
nājuma signāls izgaismojas

Ja duālais sensors nespēj konstatēt sada-
lošās līnijas no iepriekš minētajām atšķirī-
gās situācijās, sistēma var būt neaktīva.
Plašāku informāciju skatiet šajā sadaļā
tematu “Situācijas, kad duālais sensors var
neaktivēties pareizi”.

Situācijas, kādās sistēma var aktivēties
vai neaktivēties
Šādos gadījumos sistēma var aktivēties.
• Ka kustības joslā ir daudz līniju
• Kad paralēli sadalošajai līnijai ir ēnas

(piem., no ceļa apmalojuma)
• Kad sadalošā līnija ir ēnā
• Kad sadalošā līnija ir dubulta
• Kad ceļa remonta zonā uzkrāsota

pagaidu līnija, bet iepriekšējā nav pilnībā
nodzēsta

• Kad ceļa segumā vai daļā starp asfaltu
un sniegu ir remonta marķējums

• Kad uz apsniguša vai mitra ceļa ir riepu
nospiedumi

• Kad braucat pa vietām, kur nav sadalošo
līniju (piem., ceļa maksas zonā vai pie
barjeras, krustojumā utt.)

• Automobilis tiek vadīts pa vietām, kur
ceļš sadalās, saplūst utt.

• Automobilis tiek vadīts pa grantētu vai
nelīdzenu ceļu.

Novirzes no joslas novēršana 
(ja aprīkots) 

Ja braucat pa ceļu, kurā tiek ieturētas jos-
las, piemēram, pa ātrgaitas ceļu vai
autostrādi, duālais sensors atpazīst krei-
sās un labās joslas līnijas, un, ja sensors
konstatē, ka jūsu automobilis tuvojas krei-
sajai vai labai joslai, sistēma palīdzēs stū-
rēšanai, lai izvairītos novirze no joslas.

52R0024

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
• Kad sistēma kādu laiku atpazīst bezroku

darbību un šī konstatācija atkārtojas,
salona zumers pīkst, lai brīdinātu jūs par
šo situāciju. Kad konstatācija atkārtojas,
zumers pīkst skaļāk. Kamēr zumers
pīkst, stūres darbināšana vai novirzes no
joslas novēršanas iesl./izsl. slēdža
izslēgšana kādu laiku nevar apklusināt
zumeru.

• Kad novirzes no joslas novēršanas funk-
cija darbojas aptuveni 9 sekundes,
salona zumers atskan ar inervāliem, lai
brīdinātu jūs par šo stāvokli, līdz funkcija
aptur akivizāciju.

Sistēmas darbības nosacījumi
Kad tiek izpildīti visi sekojošie nosacījumi,
sistēma būs aktivizēta.
• Kad sistēma ir ieslēgta
• Ja automobiļa ātrums ir apmēram 65

km/h vai lielāks
• Kad duālais sensors konstatē joslas līni-

jas
• Kad track joslu platums ir apmēram 3 m

līdz 4 m

Kad sistēma ir aktivizēta un jūsu automobi-
lis grasās pārbraukt joslas līnijai, sistēma
palīdzēs stūrēt.

PIEZĪME:
Pat tad, kad stūrēšanai tiek palīdzēts, jūs
pats varat grozīt stūri.

Novirzes no joslas novēršanas Iesl./Izsl.
slēdzis.

65T50200

(1) Novirzes no joslas novēršanas Iesl./
Izsl. slēdzis

(2) Novirzes no joslas novēršanas indika-
tors (gaidīšanas režīmā)

• Lai ieslēgtu novirzes no joslas novēr-
šanu, pavelciet novirzes no joslas novēr-
šanas Iesl./Izsl. slēdzi (1) uz sevi un
ieslēdziet novirzes no joslas novērša-
nas indikatoru (2).

• Lai izslēgtu novirzes no joslas novēr-
šanu, pavelciet novirzes no joslas novēr-
šanas Iesl./Izsl. slēdzi (1) uz sevi vēlreiz
un izslēdziet novirzes no joslas novērša-
nas indikatoru (2).

BRĪDINĀJUMS
• Novirzes no joslas novēršana var

nebūt piemērota ikvienai situācijai.
Kā arī sistēma nav paredzēta
braukšanai ar automobili automā-
tiski, un tā neaizstāj jūsu stūrē-
šanu. Nepaļaujieties tikai uz
sistēmu, bet vadiet automobili
drošā veidā.

• Drošības nolūkos nemēģiniet pār-
baudīt sistēmas darbību.

(2)

(1)

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
• Novirzes no joslas novēršanas iepriek-

šējais ON (Ieslēgts) vai OFF (Izslēgts)
iestatījums tiek saglabāts, pat ja tiek
nospiests motora slēdzis, lai pagrieztu
aizdedzes režīmu uz LOCK (OFF).

• Sekojošās situācijās sistēmas sākotnējā
apmācība nav noslēgta, tādēļ tās nostrā-
dei var būt nepieciešams laiks, kaut
novirzes no joslas novēršana ir ieslēgta
(gaidīšanas režīms).
– Kad automobiļa nobraukums ir mazs,

piemēram, uzreiz pēc iegādes
– Uzreiz pēc automobiļa pārbaudes un

apkopes
• Ja automobilis tiek evakuēts ar iedarbi-

nātu benzīnmotoru vai pilnā hibrīda sis-
tēmu, nospiediet novirzes no joslas
novēršanas Iesl./Izsl. slēdzi un izslēdziet
novirzes no joslas novēršanu.

Informācijas ekrāns
Sekojošā tabulā ir parādīts novirzes no jos-
las novēršanas funkcijas statuss.

#1: Atkarībā no monokulārās kameras
atpazīšanas neatpazītu vienu joslu ar
parādīt ar balto kontūru (iekšpuse
melna).

#2: Ja novirzes no joslas novēršanas funk-
cija atpazīst novirzi no joslas, mirgo
novirzes puses baltās līnijas indikā-
cija.

#3: Vienlaikus novirzes no joslas novērša-
nas brīdinājuma lampiņa mērinstru-
mentu panelī arī iedegas.

Standby (Gaidīšanas režīms):
Novirzes no joslas novēršanas funkcijas
gaidīšanas režīms (pagaidu atcelšana)
nepietiekamu darbības nosacījumu dēļ

Ready (Gatavs):
Novirzes no joslas novēršanas funkcijas
gatavības (atpazīt novirzes no joslas) stā-
voklis ar nepieciešamiem darbības nosacī-
jumiem

Active (Aktīvs):
Novirzes no joslas novēršanas funkcija
atpazīst novirzi no joslas un palīdz stūrē-
šanā

Indikācija Krāsa Stāvoklis 
Balts Gaidīša-

nas režīms 
 vai Ready 
(Gatavs)

Oranžs Aktīvs (#3)
vai

Atteice (#3)

Balts 
kontūrs 
(iekš-
pusē 
balts)

Gaidīša-
nas režīms

Baltas 
līnijas
(#1)

Gatavs

Baltas 
līnijas 
(mirgo) 
(#1, #2)

Aktīvs
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Situācijās, kurās sistēma pārstāj darbo-
ties
Sekojošos gadījumos sistēma pārstāj dar-
boties.
• Kad sistēma tiek izslēgta, darbinot novir-

zes no joslas novēršanas Iesl./Izsl. slē-
dzi

• Kad duālais sensors uz laikus izslēgts
vai bojāts

• Kad elektriskā stūres pastiprinātāja brīdi-
nājuma signāls izgaismojas

• Kad iedegas ESP® brīdinājuma lampiņa,
sistēma var neaktivizēties.

• Ja kādu laiku turpināt braukt bez stūrē-
šanas pat pēc brīdinājuma paziņojuma
par brīvroku darbību parādīšanās

Situācijas, kurās sistēma var neparādīt
savu pilno sniegumu
Sekojošos gadījumos sistēma var neparā-
dīt savu pilno sniegumu.
• Kad automobili ietekmē sānvēji
• Kad braucat asos līkumos vai strauji

mainīgos līkumos
• Kad braucat pa sekojošām ceļu virsmām

– Smagi, līkumoti ceļi vai ceļa krusto-
jums

– Stāvi ceļi vai ceļi, kuru slīpums pēkšņi
mainās

– Sniega klāti vai slapji ceļi ar riepu slie-
dēm

– Vietējie ceļi (kas nav ātrgaitas ceļi vai
autostrādes)

• Ja riepās nav rekomendētais spiediens
• Ja ir uzstādītas neatbilstoša izmēra rie-

pas vai riteņi

• Ja ir uzstādītas sniega riepas vai specifi-
kācijām neatbilstošas riepas

• Ja riepas ir nodilušas
• Ja tiek uzstādītas sniega ķēdes
• Ja riteņu balanss ir anomāls
• Ja riteņu centrējums ir novirzījies no ies-

tatītā
• Ja īslaicīgi saremontējat caurdurtu riepu
• Ja tiek modificēta balstiekārta
• Ja balstiekārtas vai stūres pastiprinātāju

sistēmas ir saremontētas vai nomainītas
• Ja stūrē ir jūtams smagums vai anomāla

vibrācija
• Ja automobilis nespēj pabraukt taisni

negadījuma vai salūšanas dēļ
• Ja ir iekrauti smagi priekšmeti
• Ja pēkšņi paātrināties vai samazināt
ātrumu

• Ja braucat līkumā lielā ātrumā
• Ja strauji tuvojaties joslas līnijai
• Ja automobilis velk piekabi

Situācijas, kādās sistēma var neaktivē-
ties pareizi
Sekojošās situācijās sistēma var nenostrā-
dāt pareizi.
• Ja līst vai snieg
• Ja braucat tumšā vietā, piemēram,

mijkrēslī, saullēktā vai vietās, kur trūkst
apgaismojuma

• Ja spilgtums strauji mainās, piemēram,
iebraucot vai izbraucot no tuneļa vai
tiltapakšas

• Kad braucat pa sekojošām ceļu virsmām
– Sniega klāti ceļi vai ceļi var izkliedētu

pretsalšanas līdzekli
– Ceļi ar plaisām vai salāpīti ceļi
– Neasfaltēti vai nelīdzeni ceļi
– Spilgtas virsmas, piemēram, betona

ceļš vai atstarotās gaismas dēļ
– Slapja virsma lietus vai peļķu dēļ

• Ja braucat vietās, kur nav joslu līniju,
piem., maksas ceļa vārtos vai kontrol-
punktā, kā arī krustojumā utt.

• Braucot pa līkumainu vai svārstīgu ceļu
• Ja ir dažādu formu ceļa zīmes vai joslu

marķējumi
• Kad ceļa remonta zonā uzkrāsota

pagaidu līnija, bet iepriekšējā nav pilnībā
nodzēsta

• Ja priekšā ir spēcīgs apgaismojums (pie-
mēram, pretī braucošā transportlīdzekļa
priekšējie vai atstarotā gaisma utt.)

• Ja paralēli krīt ēnas, piemēram, margu
ēnas, vai ja joslu līnijas ir ēnā

• Ja automobilis spēcīgi kustas uz augšu
un uz leju nelīdzenu ceļu vai krustojuma
dēļ
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• Kad redzamība uz priekšu ir slikta dēļ
ūdens tvaikiem, smiltīm vai dūmiem; kad
pa pretējo kustības joslu tuvojas trans-
portlīdzeklis, ko ieskauj izplūdes gāzes,
ūdens vai sniegs.

• Ja attālums līdz priekšējam transportlī-
dzekļim ir mazs, un ir grūti saskatīt joslu
līnijas

• Ja jums priekšā esošais vai blakus joslā
esošais transportlīdzeklis maina joslu

• Ja nav joslas līnijas vai tās ir padzisušas
• Kad joslu līnijas ir iezīmētas dubultā
• Ja kustības joslā ir iezīmēts daudz līniju
• Ja josla ir šaura
• Ja joslu līniju krāsa ir līdzīga kā ceļa

segumam
• Ja joslu līniju forma ārkārtīgi mainās
• Ja ceļa malā ir apmales vai sienas
• Ja joslu līnijas ir iezīmētas blakus sienai

vai stabam
• Ja joslu līnijas ir iezīmētas uz apmalēm
• Ja priekšējos lukturus klāj netīrumi,

sniegs vai dubļi
• Ja braucat naktī vai bez ieslēgtiem priek-

šējiem lukturiem tuneļos
• Ja priekšējo lukturu optiskā ass ir nobī-

dīta
• Ja ir modificēti priekšējie lukturi un/vai

priekšējie miglas lukturi
• Ja potenciāli pastāv kļūmes, piemēram,

brīdinājuma lampiņas un indikatori neie-
degas vai nenodziest normāli, vai infor-
mācijas ekrānā tiek rādīti nepareizi
paziņojumi

• Ja duālā sensora redzamību aizsedz
migla vai priekšmeti utt., kas atrodas uz
vējstikla

• Tūlīt pēc duālā sensora remonta vai mai-
ņas

Situācijās, kurās sistēma īslaicīgi pār-
stāj darboties
Sekojošos gadījumos sistēma īslaicīgi pār-
stāj darboties.
• Ja veicat izvairīšanās manevru, pats

griežot stūri
• Kas sistēma konstatē tīšu novirzi no jos-

las, piem., kad ieslēdzat pagrieziena sig-
nālu.

• Ja ir aktivizēta ESP® funkcija
• Kad ir nospiests bremžu pedālis
• Ja duālais sensors nespēj konstatēt

vienu no vai abas joslas līnijas

PIEZĪME:
Pat ja informācijas ekrānā parādās paziņo-
jums “LDP SYSTEM REQUIRES INSPEC-
TION” (LKA sistēmai nepieciešama
pārbaude), sistēmas darbība tiek apturēta.
Tomēr tas netraucē normālai braukšanai.
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Brīdinājuma un indikatoru paziņojumi
Informācijas ekrānā parādās brīdinājuma un indikāciju paziņojums, lai informētu jūs par problēmām ar novirzes no joslas novēršanu.

#1: Kad noņemat rokas no stūres, parādās stūres simbols (balts) ar brīdinājuma paziņojumu. To rāda nepārtraukti, kamēr darbināt stūri.
Ja bezroku situācija turpinās, skan brīdinājuma skaņas signāls, un stūres simbols maina krāsu uz sarkanu, ko papildina tas pats brī-
dinājuma paziņojums. Jums jābrauc uzmanīgi, turot stūri. Sarkanais stūres simbols un brīdinājuma paziņojums var palikt degam
kādu laiku arī pēc stūres satveršanas.

Brīdinājuma un indikā-
ciju paziņojums

 Galvenais brīdi-
nājuma indika- Skaņa Cēlonis un risinājums

74SB03012

Nedeg Nav pīkstiena, pīkst ar 
pārtraukumiem vai 
nepārtraukti (salona 
zumers) 

Sistēma konstatē brīvroku režīmu. Turiet stūri stingri.

74SB03002

Mirgo Pīkst (vienu reizi no
salona zumera)

Novirzes no joslas novēršanai radusies problēma. Nogā-
dājiet automobili pārbaudei pie pilnvarota SUZUKI pār-
stāvja vai kvalificētā autoservisā.

(#1)

Stūres simbols: 
Balts vai sarkans
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Automobiļa svārstīšanās brīdinā-
jums
Kad vadāt automobili ar ātrumu apmēram
60 km/h vai ātrāk un automobiļa svārstīša-
nās brīdinājums konstatē, ka automobilis
kļuvis nestabils vai tūlīt pēc tam aktivizējas
novirzes no joslas brīdinājums, ieslēgsies
sekojošais brīdinājums.
• Novirzes no joslas indikators mirgos
• Informācijas ekrānā parādīsies ziņo-

jums.
• Brīdinājuma skaņa salonā skan ar pār-

traukumiem 

53SB3015

PIEZĪME:
Automobiļa svārstīšanās brīdinājums ana-
lizē automobiļa kustību joslā, vērtējot datus
par pēdējām pārdesmit minūtēm, tādējādi
sistēma neaktivējas tūlīt pēc svārstīšanās.

Situācijas, kādās sistēma neaktivējas
Šādos gadījumos sistēma neaktivējas.
• Kad duālo sensoru bremžu atbalsta indi-

kators un novirzes no joslas brīdinājuma
indikators iedegas tūlīt pēc motora slēdža
pagriešanas pozīcijā ON vai motora slē-
dzis tiek nospiests, lai pārslēgtu aizde-
dzes režīmu uz ON.

• Kad šādi slēdži piespiesti un sistēma
izslēgta.
– Novirzes no joslas brīdinājuma OFF

(Izsl.) slēdzis
– ESP® OFF slēdzis

• Kad duālais sensors uz laikus izslēgts
vai bojāts

Situācija, kad sistēma var neaktivizēties
pareizi
Sekojošā situācijā sistēma var neaktivizē-
ties.
• Tūlīt pēc joslas maiņas

Ja duālais sensors nespēj konstatēt joslu
līnijas, izņemot iepriekš aprakstīto situā-
ciju, sistēma var neaktivizēties. Plašāku
informāciju skatiet šajā sadaļā tematu
“Situācijas, kad duālais sensors var neakti-
vēties pareizi”.

Indikatora
signāls

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
• Automobiļa svārstīšanas brīdinā-

jums var nebūt piemērots ikvienai
situācijai. Sistēma arī nav pare-
dzēta novērst automobiļa nestabili-
tāti automātiski. Nepaļaujieties tikai
uz sistēmu, bet vadiet automobili
drošā veidā.

• Drošības nolūkos nemēģiniet pār-
baudīt sistēmas darbību.
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Duālā sensora bremžu atbalsta OFF 
(Izsl.) slēdzis
Duālā sensora bremžu atbalsta sistēmu
var izslēgt.
• Sekojošās situācijās turiet nospiestu

duālā sensora bremžu atbalsta sistēmas
izslēgšanas slēdzi, jo negaidīti var aktivi-
zēties duālā sensora bremžu atbalsta
sistēma.
– Ja tehniskās apskates laikā automobi-

lis uzstādīts uz testa ierīces
– Kad automobilis ir pacelts uz pacēlāja

un riteņi griežas tukšgaitā
– Kad automobilis tiek vilkts
– Kad automobilis tiek pārvadāts ar plat-

formas tipa evakuatoru
– Kad automobilis brauc sacīkšu trasē
– Kad automobilim priekšā atrodas vinila

aizkari vai nokarājušies zari
– Kad braucat pa zālainu lauku
– Kad izmantojat automātisko automaz-

gātavu
– Kad automobilis pacelts ar pacēlāju

vai novietots uz mehāniska stāvlau-
kuma lifta

– Ja ir uzstādīts rezerves ritenis vai
sniega ķēdes

– Ja īslaicīgi saremontējat caurdurtu
riepu

– Ja automobilis ir iekļuvis negadījumā
vai tam ir bojājums

– Kad bieži tiek aktivizēta automātiskā
bremžu sistēma

– Ja riepās nav rekomendētais spie-
diens

– Ja riepas ir nodilušas
– Ja ir uzstādītas neatbilstoša izmēra

riepas vai riteņi
– Ja tiek modificēta balstiekārta
– Kad piestiprināts kāds priekšmets, kas

bloķē duālā sensora redzes lauku
– Kad automobilis noslogots ar smagu

bagāžu
– Ja automobilis velk piekabi

65T50210

• Kad vēlaties izslēgt sistēmu, piespiediet
un turiet duālo sensoru bremžu atbalsta
izsl. slēdzi (1) līdz atskan pīkstiens un
duālo sensoru bremžu atbalsta indika-
tors OFF (2) izgaismojas.

Lai atkal ieslēgtu sistēmu, rīkojieties šādi.
• Piespiediet un turiet duālo sensoru

bremžu atbalsta izsl. slēdzi (1) līdz
atskan pīkstiens un duālo sensoru
bremžu atbalsta indikators OFF (2)
nodziest.

• Izslēdziet benzīnmotoru vai pilnā hib-
rīda sistēmu un pēc tam to atkal ieslē-
dziet.

(2)

(1) PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Ja mēģinat spiest duālo sensoru
bremžu atbalsta izsl. slēdzi kustības
laikā, varat zaudēt kontroli pār auto-
mobili.
Nespiediet duālo sensoru bremžu
atbalsta izsl. slēdzi kustības laikā.
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Novirzes no joslas brīdinājuma OFF 
(Izsl.) slēdzis
Novirzes no joslas brīdinājumu un automo-
biļa svārstīšanās brīdinājumu var izslēgt.

65T50220

• Kad vēlaties izslēgt sistēmu, piespiediet
un turiet novirzes no joslas brīdinājuma
izsl. slēdzi (1) līdz atskan pīkstiens un
novirzes no joslas brīdinājuma indikators
OFF (2) izgaismojas.

Lai atkal ieslēgtu sistēmu, rīkojieties šādi.
• Piespiediet un turiet novirzes no joslas

brīdinājuma izsl. slēdzi (1) līdz atskan
pīkstiens un novirzes no joslas brīdinā-
juma indikators OFF (2) nodziest.

PIEZĪME:
Kad sistēma ir izslēgta, tā neieslēdzas
automātiski arī pēc benzīnmotora vai pilnā
hibrīda sistēmas izslēgšanas un ieslēgša-
nas. Lai ieslēgtu sistēmu, spiediet slēdzi
vēlreiz.

Ceļa zīmju atpazīšana 
(ja aprīkots)
Kad ar duālajiem sensoriem aprīkots auto-
mobilis pabrauc garām ceļa zīmei, tā tiek
parādīta informācija ekrānā mērinstru-
mentu blokā kā brīdinājums vadītājam.
Šī sistēma var nedarboties pareizi ārpus
Eiropas.

53SB3020

(2)

(1)

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Ja mēģinat spiest novirzes no joslas
brīdinājuma izsl. slēdzi kustības
laikā, varat zaudēt kontroli pār auto-
mobili.
Nespiediet novirzes no joslas brīdi-
nājuma izsl. slēdzi kustības laikā.

BRĪDINĀJUMS
Ceļa zīmju atpazīšanas funkcijai ir
ierobežojumi, atkarībā no brauciena
apstākļiem, tā var nedarboties
pareizi. Nepaļaujieties tikai uz šo
funkciju, bet vadiet automobili drošā
veidā.



5-102

AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA

63TB3-01E

PIEZĪME:
• Atkarībā ārējiem apstākļiem un automo-

biļa stāvokļa, ceļa zīme informācijas
ekrānā var parādīties ar aizturi.

• Šī funkcija informācijas ekrānā var parā-
dīt līdz trim ceļa zīmēm.

• Šādās situācijās ceļa zīmes rādījums
pazūd no informācijas ekrāna
– Kad automobilis veicis noteiktu dis-

tanci pēc ceļa zīmes parādīšanas
informācijas ekrānā (izņemot ierobe-
žojuma beigu zīmi).

– Kad pagājis zināms laiks pēc ceļa
zīmes parādīšanas informācijas
ekrānā (tikai ierobežojuma beigu zīmi).

– Kad veicat pagriezienu pa kreisi un pa
labi un nomirgo pagriezienu rādītāji.

– Automobiļiem ar manuālo pārnesum-
kārbas-ass mezglu, pārslēga svira ir
pozīcijā R, automobiļiem ar pārnesum-
kārbas-ass mezglu vai automātisko
pārnesumkārbu, pārslēga svira ir pozī-
cijā P vai R (izņemto ātruma ierobežo-
juma zīmes).

• Lai mainītu satiksmes zīmju atpazīšana
iestatījumus, sadaļā “Setting mode” (Ies-
tatījumu režīms) izvēlieties “SIGN
RECOG” (Zīmju atpazīšana). Tad izvēlie-
ties “ON” (Iesl.) vai “OFF” (Izsl.).

• Kad aizdedzes slēdzis tika izslēgts vai
motora slēdzis tika nospiests, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz “LOCK”
(OFF), kamēr informācijas ekrānā tiek
rādīta ātruma ierobežojuma zīme, bet
pēc tam aizdedzes slēdzis tiek ieslēgts
vai motora slēdzis tika nospiests, lai
atkal pārslēgtu aizdedzes režīmu uz
“ON”, informācijas ekrānā tiek rādīts tā
pati ātruma ierobežojuma zīme, kas tika
rādīta, kad aizdedzes slēdzis tika
izslēgts vai motora slēdzis tika
nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu uz “LOCK” (OFF).

• Kad ceļojat pa vietām, kur spēkā ir cita
ātruma mērvienība, ceļa zīmes var nepa-
rādīties ekrānā vai var būt redzamas
citas zīmes, kas atšķiras no ceļa malā
uzstādītajām. Tā nav kļūme. Rādījums
atjaunosies pēc kāda laika.

• Kā ātruma ierobežojuma zīme var parā-
dīties no faktiskā ierobežojuma atšķirīga
ceļa zīme ar lielāku vai mazāku atļauto
kustības ātrumu.

Situācijas, kādās sistēma neaktivējas
Šādos gadījumos sistēma neaktivējas.
• Kad motors vai pilnā hibrīda sistēma ir

izslēgta
• Kad duālo sensoru bremžu atbalsta indi-

kators un novirzes no joslas brīdinājuma
indikators iedegas tūlīt pēc aizdedzes
slēdža ieslēgšanas vai aizdedzes režīms
ir ieslēgts.

• Automobiļiem ar manuālo pārnesumkār-
bas-ass mezglu, pārslēga svira ir pozī-
cijā R, automobiļiem ar
pārnesumkārbas-ass mezglu vai auto-
mātisko pārnesumkārbu, pārslēga svira
ir pozīcijā P, R vai N 

• Kad duālais sensors uz laikus izslēgts
vai bojāts

• Kad ESP® OFF slēdzis piespiesti un sis-
tēma izslēgta.

• Kad ceļa zīmju atpazīšana ir izslēgta,
darbinot informācijas ekrāna iestatījumu
režīmu

• Kad ir ieslēgta stāvbremze
• Kad braucat pa vietām, kur nav ātruma

ierobežojuma zīmes, bet ir ātruma iero-
bežojums
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Atpazīto ceļa zīmju veidi

PIEZĪME:
• Šeit redzamās ceļa zīmes parādītas kā piemērs. Dažādās valstīs ceļa zīmes var atšķir-

ties.

Informatīvs pazi-
ņojums Ceļa zīmes tips

Ātruma ierobežojums sākas/beidzas

Apdzīšanas aizliegums sākas/beidzas

Ir papildu plāksnīte

Ātruma ierobežojums ar papildu 
plāksnīti

(Parāda vienlaicīgi ar ātruma ierobežo-
jumu)

(Rādījuma piemērs)

Viss atcelts (Visi ierobežojumi atcelti. Atjaunoti noklusējuma satik-
smes noteikumi.)

Situācijas, kādās sistēma var neaktivē-
ties pareizi
Šādās situācijas ir liela iespēja, ka duālie
sensori nespēs atpazīt ceļa zīmes. Duālā
sensora darbība var arī uz brīdi apstāties.
Kad situācija uzlabojas, duālais sensors
atsāk darboties.
• Kad braucat sliktos laika apstākļos,

piem., stiprā lietū, miglā vai putenī
• Kad duālajā sensorā iespīd spoža

gaisma, piem., tieši saules stari vai pretī
braucoša transportlīdzekļa starmeši

• Kad zīme ir tādā pašā krāsā kā sniego-
tais fons

• Kad automobilis pārvietojas pa cēlu, ko
spožu padarījusi atstarotā gaisma

• Kad apkārt ir tumšs un spīd ceļa apgais-
mojums utt.

• Redzamība uz priekšu ir slikta dēļ ūdens
tvaikiem, smiltīm vai dūmiem; kad pa
pretējo kustības joslu tuvojas transportlī-
dzeklis, ko ieskauj izplūdes gāzes,
ūdens vai sniegs.

• Kad braucat krēslā vai tumsā, pazemes
stāvlaukumā

• Kad automobiļa kustības virziens mai-
nās vai automobiļa pozīcija ir ievērojami
mainījusies (piem., maina kustības joslu,
nogriezās pa kreisi vai pa labi.

• Kad vējstiklu klāj migla, sniegs vai netī-
rumi
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81M40380

• Kad lietus lāses, ūdens vai netīrumi nav
pietiekami notīrīti no vējstikla.

• Kad izmantojat vējstikla skalotāju
• Kad izmantojat neoriģinālās vējstikla tīrī-

tāju slotiņas, tostarp īsā tipa slotiņas
• Kad gaisa spiediens riepās ir zemāks

par ieteikto spiedienu vai ir uzstādītas
cita izmēra riepas.

72M20405

• Kad jūsu automobilis ir sasvēries dēļ
smagiem priekšmetiem bagāžas nodalī-
jumā vai uz aizmugures sēdekļa.

• Ja priekšējos lukturus klāj netīrumi,
sniegs vai dubļi

• Ja priekšējo lukturu optiskā ass ir nobī-
dīta

• Kad apkārtējais apgaismojums krasi
mainās (piem., iebraucot tunelī vai
izbraucot),

• Kad automobilis pa nelīdzenu ceļu svār-
stās (piem., nelīdzeni vai bruģēti ceļi) un
monokulārās kameras redzamība ir
nestabila,

• Šādās situācijās ar gadīties, ka tiek
parādīta ceļa zīme, kas uz automobili
neattiecas, kas automobiļa tuvumā
neeksistē.
– Kad ceļa zīme uzstādīta uz ceļa atza-

rojuma, krustojumā vai līdzās ceļam
esošā atsevišķā kustības joslā, 

– Ja tuvumā ir lietas, kuru krāsa un
forma līdzinās ceļa zīme (piem., līdzī-
gas ceļa zīmei, zīmju panelis vai kons-
trukcijas)

– Kad priekšā braucošajam transportlī-
dzeklim uzstādīta uzlīme ceļa zīmes
formā vai apdzenat šādu transportlī-
dzekli,

– Kad ceļa zīme atrodas automobilim
priekšā kustības aplī,

PIEZĪME:
• Šādās situācijās ceļa zīmes rādījums

nepazūd no informācijas ekrāna. Vadiet
automobili uzmanīgi un ievērojiet satik-
smes noteikumus.
– Kad vadāta automobili pa vietām, kur

ir atšķirīgs ātruma ierobežojums, bet
nav ātruma ierobežojuma zīmju,

– Kad vadāt automobili pa vietām, kur ar
horizontālo apzīmējumu uz ceļa parā-
dīts satiksmes ierobežojumu beigas,
bet nav zīme, kas norādītu uz satik-
smes ierobežojumu beigām,

Situācijas, kādās duālais sensors
nespēj precīzi noteikt ceļa zīmes dēļ to
pozīcijas vai stāvokļa
Šādās situācijās ceļa zīmes atklāšana var
notikt ar aizturi vai zīmes atklāšana vispār
var nenotikt vai zīmi var noteikt nepareizi,
tostarp papildplāksnīti.
• Kad ceļa zīme ir netīra vai to slēpj koku

lapas vai priekšā braucošs transportlī-
dzeklis un tādēļ ir grūti atklāt ceļa zīmi,

• Kad zīme ir sarežģīta un ir grūti to atpa-
zīt,

• Kad ceļa zīme atrodas tālu no automo-
biļa,

• Kad ceļa zīme ir saliekta vai deformēta,
• Kad ceļa zīmes krāsa ir izbalojusi,
• Kad ceļa zīmes virziens ir mainījies,
• Kad ceļa zīme ir bojāta,
• Kad ceļa zīme atrodas diagonāli attie-

cībā pret automobili,
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• Kad virs vai zem ceļa zīmes ir uzstādīts
virzienu norādes panelis vai satiksmes
informācijas panelis,

• Kad ceļa zīmei pielipis sniegs, dubļi v ai
ledus,

• Kad ceļa zīme atrodas uz stūra vai
līkumā,

• Kad ceļa zīme atrodas vietā, kur starme-
šiem grūti to sasniegt,

• Kad ceļa zīmi grūti atpazīt dēļ ceļa
apgaismojuma vai māju mestās ēnas,

• Kad ceļa zīme ir maza izmēra,
• Kad ceļa zīme ir apgaismotā tipa,
• Kad zīme saplūst ar ēku aiz tās un ir

grūti to atpazīt,
• Kad daļa ceļa zīmes nav saskatāma vai

tā ir nolietojusies un grūti atpazīstama.
• Kad ceļa zīme atstaro spožu gaismu

(piem., no aizmugures vai priekšpuses)
un duālais sensors nespēj to precīzi
atpazīt.

PIEZĪME:
Atkarībā no situācijas ap automobili,
papildplāksnīšu noteikšana var būt apgrūti-
nāta vai neiespējama.

Apiešanās ar duālo sensoru

65T50230

(1) Duālais sensors

(1)

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Duālā sensora atpazīšanas sniegu-
mam ir ierobežojumi, un tas nevar
atpazīt visus transportlīdzekļus, gājē-
jus, atdalošās līnijas vai ceļa zīmes.
Nepaļaujieties tikai uz sistēmu, bet
vadiet automobili drošā veidā.
• Lai uzturētu duālā sensora darb-

spēju, ievērojiet šos norādījumus.
Ja ar to neatbilstoši apietas,
duālais sensors nevar precīzi atpa-
zīt transportlīdzekļus, gājējus,
priekšā esošās atdalošās līnijas vai
ceļa zīmes, sistēma nedarbosies
pareizi, un var rasties negadījumi.
– Nepieskarieties duālā sensora

lēcai.
– Netīriet duālā sensors lēcu

saviem spēkiem.
– Nesitiet pa duālo sensoru vai vie-

tām tā tuvumā.
(Turpinājums)
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Lāzera skaidrojuma marķējums

52RM30510

Lāzera emisiju dati
Maksimālā vidējā jauda: 45 mW
Impulsa ilgums: 33 ns
Viļņa garums: 905 nm
Nobīde
(horizontālā x vertikālā): 28° × 12°

PIEZĪME:
Priekšā esošo transportlīdzekļu, atdalošo
līniju vai ceļa zīmju atpazīšana ar duālo
sensoru ir ierobežota ar tā darbības zonu.
Kad objekts nonāk duālā sensora darbības
zonā, var paiet vairākas sekundes līdz tā
atklāšanai un brīdinājuma došanai.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

– Neņemiet nost un neizjauciet
duālo sensoru.

– Nepielīmējiet vai nepiestipriniet
neko pie duālā sensora lēcas, arī
caurspīdīgus priekšmetus ne.

• Kad vējstikls duālā sensora tuvumā
ir deformēts vai bojāts vai vējstikls
duālā sensora priekšā ir saplaisājis
negadījumā, duālais sensors
nespēj pareizi atpazīt automobiļa
priekšā esošos šķēršļus, gājējus,
atdalošās līnijas vai ceļa zīmes. Ja
vadāt automobili ar šādām bojā-
tām detaļām, duālā sensora bremžu
atbalsta sistēma nedarbosies
pareizi, un var notikt negadījums.
Ar duālā sensora bremžu atbalsta
izslēgšanas slēdzi izslēdziet duālā
sensora bremžu atbalsta sistēmu
un nogādājiet automobili pārbaudei
pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai
kvalificētā autoservisā. 

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Nepiestipriniet nekādus piederu-

mus (izņemot SUZUKI oriģinālos
piederumus), plēves, uzlīmes tālāk
uzskaitītajās vietās. Tas var iespai-
dot duālā sensora redzamību. Ja
duālā sensora zona ir aizsegta, tas
nevar pareizi atpazīt transportlī-
dzekļus, gājējus, atdalošās joslas
vai ceļa zīmes, un duālā sensora
bremžu atbalsta sistēma var nedar-
boties pareizi. Arī tad, ja kādu
priekšmetu piestiprināt ārpus neat-
ļautās vietas, tas var iespaidot
duālā sensora darbību, atstarojot
gaismu vai attēlu. Šādā gadījumā
pārvietojiet to uz citu vietu.
– Pie vējstikla

BRĪDINĀJUMS
• Neņemiet nost un neizjauciet duālā

sensora lāzera daļas.
• Neskatieties tieši duālā sensora

starā ar kādu optisku instrumentu,
piem., palielināmo stiklu, lēcu utt.
tuvāk par 10 cm no duālā sensora,
ja aizdedzes slēdzis ir pagriezts
pozīcijā ON vai aizdedzes režīms ir
ON. Lāzers var sabojāt jūsu redzi.



5-107

AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA

63TB3-01E

Lāzera klasifikācijas marķējums

52RM30520

52RM203

(1) (2) Neatļautā zona

Neatļautās zonas (1) un (2) ir parādītas
tālāk.

(1) No vējstikla augšējās malas līdz
apmēram 10 cm zem duālā sensora
apakšējai malai.

(2) Apmēram 20 cm (apmēram 10 cm pa
labi un pa kreisi no duālā sensora
vidus)

52RM204

(3) (4) Neatļautā zona

Neatļautās zonas (3) un (4) ir parādītas
tālāk.

(3) Apmēram 10 cm (sākot no duālā sen-
sora apakšmalas)

(4) Apmēram 20 cm (apmēram 10 cm pa
labi un pa kreisi no duālā sensora
vidus)

BRĪDINĀJUMS
Nelīmējiet uzlīmes vai plēves pie
vējstikla (tostarp caurspīdīgas)
priekšā duālajam sensoram, kā parā-
dīts ilustrācijā zemāk.

(1)

(2)

BRĪDINĀJUMS
Nelīmējiet uzlīmes vai plēves pie
vējstikla (tostarp caurspīdīgas) zem
duālā sensora vējstikla iekšpusē, kā
parādīts attēlā.

(3) (4)
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Kad starp temperatūru ārā un automobiļa
salonā ir liela atšķirība (piem., ziemā),
vējstikls var aizsvīst. Ja vējstikla daļa
duālā sensora priekšā ir aizsvīdusi, ar kon-
densāta lāsēm vai apledojusi, duālā sen-
sora bremžu atbalsta sistēma var
neaktivizēties. Šādā gadījumā izmantojiet
vējstikla sildītāju un novērsiet aizsvīdumu.
Kad tīrāt vējstiklu, uzmanieties, lai stilu tīrī-
šanas līdzeklis nenokļūst uz lēcas.
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Īslaicīgs duālā sensora darbības pārtraukums vai atteice
Šajā tabulā parādīts īslaicīgs duālā sensora darbības pārtraukums vai atteice

Duālais sensors
Īslaicīgs darbī-

bas pārtrau-
kums

Atteice

(1) Iesl.

(2) Iesl.

(3) (#1)

Iesl. Nedeg

Nedeg Iesl.

(1) Duālā sensora bremžu atbalsta indi-
kators

(2) Novirzes no joslas brīdinājuma indi-
kators

(3) Indikācijas informācijas ekrānā 

#1: Atkarībā no īslaicīgas darbības aptu-
rēšanas vai atteices iemesla, vienlai-
cīgi var parādīties arī šāds ziņojums. 

53SB3029

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
Kad duālā sensora funkcija ir īslaicīgi aptu-
rēta vai radusies kļūme, visas sekojošās
funkcijas arī tiks izslēgtas.
• Duālā sensora bremžu atbalsta sistēma
• Novirzes no joslas brīdinājums
• Automobiļa svārstīšanās brīdinājums
• Novirzes no joslas novēršana
• Ceļa zīmju atpazīšana

Īslaicīgs duālā sensora darbības pār-
traukums
Šādās situācijas duālā sensora funkcija uz
laiku tiek apturēta.
Kad situācija uzlabojas, duālais sensors
atsāk darboties.
• Kad redzamība duālā sensora darbības

zonā ir slikta
Plašāku informāciju skatiet šajā sadaļā
tematu “Situācijas, kad duālais sensors
var neaktivēties pareizi”.

• Kad duālā sensora korpuss ir uzkarsis
• Kad ar duālā sensora bremžu atbalsta

sistēmu saistītā sistēma uz laiku atslē-
dzas

• Kad svina-skābes akumulatoram ir
sprieguma anomālija

Duālā sensora atteice
Kad duālajam sensoram radusies atteice,
tā darbība apstājas, līdz aizdedzes slēdzis
tiek pagriezts pozīcijā LOCK vai motora
slēdzis tiek nospiests, lai pārslēgtu aizde-
dzes režīmu uz LOCK (OFF).
Apturiet automobili drošā vietā un pārslē-
dziet aizdedzes slēdzi uz LOCK vai aizde-

dzes režīmu uz LOCK (OFF), nospiežot
motora slēdzi.
Restartējiet motoru un pārbaudiet, vai
duālā sensora bremžu atbalsta indikators
un novirzes no joslas brīdinājuma indika-
tors nodziest.
• Ja abi indikatori paliek degam arī pēc

motora restartēšanas, var būt duālā sen-
sora atteice. Nogādājiet automobili duālā
sensora pārbaudei pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā auto-
servisā.

PIEZĪME:
• Pēc motora iedarbināšanas duālā sen-

sora bremžu atbalsta indikators un novir-
zes no joslas brīdinājuma indikators
iedegas sekojošās situācijās. Tomēr tas
nenozīmē, ka radusies kļūme. Kad aiz-
dedzes slēdzis līdz tiek pagriezts pozīcijā
LOCK vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz LOCK
(OFF), un motors tiek restartēts, šie indi-
katori nodziest.
– Kad automātiskā bremžu sistēma

nostrādā 3 reizes.
– Kad automātiskā bremžu sistēma dar-

bojas ilgstoši.

• Pat ja duālā sensora bremžu atbalsta
indikators un novirzes no joslas brīdinā-
juma indikators iedegas, un var būt radu-
sies duālā sensora atteice, duālā
sensora darbība ir apturēta. Tomēr tas
netraucē normālai braukšanai.

Gājēju atklāšana
Duālais sensors spēj atklāt gājējus pēc to
auguma, formas vai kustības.

75RM238

(1) Apmēram 1 - 2 m

(1)
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PIEZĪME:
Tā kā duālā sensora bremžu atbalsts atšķi-
ras atkarībā no dažiem galamērķiem un
reģioniem, ir automobiļi ar funkciju neatpa-
zīt gājējus.

Situācijas, kādās sistēma var neaktivē-
ties pareizi
Sekojošās situācijās pastāv liela iespēja-
mība, ka duālais sensors nevar atpazīt
transportlīdzekļus, gājējus, atdalošās līni-
jas vai ceļa zīmes. Duālā sensora darbība
var arī uz brīdi apstāties. Kad situācija
uzlabojas, duālais sensors atsāk darbo-
ties.

81M40380

• Kad braucat sliktos laika apstākļos,
piem., stiprā lietū, miglā vai putenī

• Kad duālajā sensorā iespīd spoža
gaisma, piem., tieši saules stari vai pretī
braucoša transportlīdzekļa starmeši

• Kad zīme ir tādā pašā krāsā kā sniego-
tais fons

• Kad apkārt valda tumsa un nav orien-
tieru tuvumā

• Kad redzamība uz priekšu ir slikta dēļ
ūdens tvaikiem, smiltīm vai dūmiem; kad
pa pretējo kustības joslu tuvojas trans-
portlīdzeklis, ko ieskauj izplūdes gāzes,
ūdens vai sniegs.

• Kad automobilis nonāk tuvu objektam
tumšā vietā, piem., krēslā, rītausmā vai
pazemes stāvlaukumā

• Kad vējstiklu klāj migla, sniegs vai netī-
rumi

• Kad lietus lāses, ūdens vai netīrumi nav
pietiekami notīrīti no vējstikla.

• Kad izmantojat vējstikla skalotāju
• Kad izmantojat neoriģinālās vējstikla tīrī-

tāju slotiņas, tostarp īsā tipa slotiņas
• Kad duālā sensora lēca ir netīra vai

bojāta

72M20423

• Kad duālā sensora redzamībai traucē
sekojošie priekšmeti:
– Uzlīme vai līmplēve uz vējstikla
– Piederumi pie vējstikla
– Vējstikls saplaisājis vai saskrāpēts
– Uz jumta bagāžnieka atrodas garš

priekšmets, piem., sniega dēlis

BRĪDINĀJUMS
Arī tad, ka ir visi priekšnoteikumi
veiksmīgai gājēja atklāšana, duālais
sensors ne vienmēr var to veikt.
Sekojošās situācijās pastāv liela
iespējamība, ka atpazīšana nenotiks
vai būs novēlota. Vienmēr vadiet
automobili droši.
• Cilvēki pārvietojas grupā
• Cilvēks pārvietojas gar sienu vai

citu šķērsli
• Cilvēks pārvietojas ar atvērtu lie-

tussargu
• Cilvēka krāsa ir līdzīga fonam, vai

viņu var sajaukt ar ainavu
• Cilvēks pārvietojas ar lielu bagāžu
• Cilvēks skrien vai lēkā
• Gulošs cilvēks
• Cilvēks tumšā vietā
• Cilvēk pēkšņi izlec priekšā
• Cilvēks naktī

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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72M20405

• Kad jūsu automobilis ir sasvēries dēļ
smagiem priekšmetiem bagāžas nodalī-
jumā vai uz aizmugures sēdekļa.

• Kad riteņi nav pareizi noregulēti
• Kad gaisa spiediens riepās ir zemāks

par ieteikto spiedienu vai riepas ir nodilu-
šas

• Ja ir uzstādītas sniega ķēdes vai specifi-
kācijām neatbilstoša izmēra riepas

• Ja īslaicīgi saremontējat caurdurtu riepu
• Ja tiek modificēta balstiekārta
• Ja spilgtums strauji mainās, piemēram,

iebraucot vai izbraucot no tuneļa
• Ja braucat naktī vai bez ieslēgtiem priek-

šējiem lukturiem tuneļos

• Braucot pa šādiem ceļiem
– Ar asiem līkumiem un ārkārtīgi sliktu

segumu
– Stāvā slīpumā
– Pa ceļa seguma savienojuma vietām

• Ja priekšējo lukturu optiskā ass ir nobī-
dīta

• Ja ir modificēti priekšējie lukturi un/vai
priekšējie miglas lukturi

• Ja priekšējos lukturus klāj netīrumi,
sniegs vai dubļi

Sekojošās situācijās duālais sensors var
neatpazīt automobiļa priekšā esošo auto-
mobili vai šķērsli vai tam var būt vajadzīgs
ilgāks laiks.

72M20407

• Transportlīdzeklim priekšā ir maza,
zema vai neviendabīga aizmugure, kā
parādīts tālāk:
– Kravas transportlīdzeklis ar atvērtu

aizmuguri un nevienmērīgi izvietotu
kravu

– Transportlīdzeklis ar uz aizmuguri izbī-
dītu kravu

– Īpašas formas transportlīdzeklis,
piem., automobiļu pārvadātājs vai
motocikls ar blakusvāģi

– Zems automobilis
• Kad automobilis svārstās
• Kad priekšā braucošā automobiļa kli-

renss ir ārkārtīgi auksts.
• Kad transportlīdzeklis tuvojas vai attāli-

nās
• Kad transportlīdzeklis ir vērsts uz

sāniem
• Kad transportlīdzeklis jums priekšā naktī

vai tunelī brauc ar neieslēgtiem aizmu-
gures lukturiem

• Kad priekšā esošais transportlīdzeklis
atstaro saules starus

• Kad priekšā stāvošam transportlīdzeklim
priekšā atrodas siena

• Kad līdzās transportlīdzeklim ir citi
šķēršļi

• Ja tuvumā atrodas staba formas priekš-
meti, kā zīmes, luksofori un komunikā-
ciju stabi

• Margas un citi zemi šķēršļi
• Ja tuvumā ir stikla priekšmeti, kā stikla

sienas vai durvis
• Mazi dzīvnieki, bērni vai citi maza svara

priekšmeti
• Netālu no automobiļa bufera atrodas

priekšmets
• Kad tuvumā atrodas priekšmets, kas nav

priekšējo lukturu apgaismots

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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72M20406

• Kad tikai daļa priekšā esošā transportlī-
dzekļa atrodas duālā sensora darbības
zonā

• Kad ātrumu starpība starp jūsu automo-
bili un priekšā braucošo transportlīdzekli
palielinās

• Kad distance līdz transportlīdzeklim
priekšā ir īsa

• Kad ir problēmas ar lāzera stara atstaro-
šanu no priekšā braucošā transportlī-
dzekļa

• Kad braucat līkumā
• Kādu brīdi pēc izkāpšanas no automo-

biļa
• Kad priekšā esošais transportlīdzeklis

veic pagriezienu vai strauji samazina
ātrumu

• Kad priekšā esošais transportlīdzeklis,
strauji nogriežas

• Kad maināt joslu un tuvojaties priekšā
esošajam transportlīdzeklim

Sekojošās situācijās duālais sensors var
neatpazīt līnijas vai tam var būt vajadzīgs
ilgāks laiks.

• Kad josla ir šaura
• Kad līniju ir grūti atklāt

– Nav sadalošo līniju vai tās ir izbaloju-
šas

– Sadalošo līniju krāsa ir tāda pati kā
ceļa segums

– Atdalošās līnijas ir šauras
– Atdalošās līnijas ir izplūdušas
– Uz ceļa ir salaiduma vietas vai akmeņi
– Atdalošās līnijas nevar saskatīt vai ir

grūti saskatīt dēļ smiltīm utt.
– Braucot pa salijušu ceļu, pēc lietusgā-

zes vai ar lielām peļķēm utt.
– Sadalošā līnijas ir uzzīmētas uz apma-

les
– Braucot pa ceļu, kas ir gaišs dēļ atsta-

rotās gaismas utt.
• Kad distance līdz transportlīdzeklim

priekšā ir īsa
• Tūlīt pēc joslas maiņas, vai tūlīt pēc

krustojuma šķērsošanas. 

Adaptīvā kruīza kontrole 
(ja aprīkots)

Adaptīvā kruīza kontrole ļauj braukt ar ies-
tatīto ātrumu, neturot kāju uz akseleratora
pedāļa.
Varat izmantot adaptīvā kruīza kontroli uz
ātrgaitas ceļa vai autostrādes sekojošās
situācijās:

• Vadītāja drošības jostas ir piesprādzēta.
• Vadītāja durvis ir kārtīgi aizvērtas.
• Stāvbremze ir pilnībā atlaista.
• Netiek izmantots ātruma ierobežotājs.
• Ir ieslēgts 3., 4., 5. vai 6. pārnesums.
• Automobiļa ātrums ir apmēram 40 km/h

vai lielāks.
• Nav nospiests ESP® OFF slēdzis, un

sistēma nav izslēgta.
• Ja bremžu uzliku temperatūra nav aug-

sta.
• Kad radusies sistēmas atteice vai kļūme.
• Kad bremžu pedālis tiek atlaists.
• Kad sajūga pedālis tiek atlaists.
• Kad motora apgriezieni ir atbilstoši.
• Kad ar automobili netiek braukts pa ceļu

stāvu kalnā.

PIEMĒRS
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Adaptīvajai kruīza kontrolei ir šādi četri
vadības elementi.

(1) Pastāvīga ātruma kontrole
(Priekšā nav neviena transportlī-
dzekļa)

54P000342

Automobilis turpina braukt ar iestatīto
ātrumu.
• Automobiļa ātrumu var iestatīt no 40 km/

h vai augstāku.

(2) Palēninājuma kontrole
(Priekšā esošais transportlīdzeklis
atrodas radara darbības zonā un
brauc lēnāk par iestatīto ātrumu)

54P000343

Jūsu automobilis palēninās un uztur tādu
pašu ātrumu kā priekšā braucošais auto-
mobilis, lai saglabātu sekošanas attālumu.
• Potenciālais atpazīšanas attālums starp

jūsu automobili un priekšā esošo trans-
portlīdzekli ir apmēram 100 m.

(3) Sekošanas kontrole
(Priekšā esošais transportlīdzeklis
atrodas radara darbības zonā un
brauc vienmērīgā ātrumā)

54P000344

Jūsu automobilis seko priekšā esošajam
automobilim vehicle, saglabājot pastāvīgu
distanci, nepārsniedzot iestatīto ātrumu.

PIEZĪME:
• Ja jūsu automobilis tuvinās priekšā eso-

šajam transportlīdzeklim, kamēr darbo-
jas palēninājuma kontrole vai sekošanas
kontrole, tiek aktivizēts frontālas sadur-
smes brīdinājums.

• Ja darbināt bremžu pedāli sekošanas
kontroles laikā, var būt bremžu sma-
guma sajūta. Tomēr tas bremžu sistēmai
ir normāli. Tas notiek adaptīvās kruīza
kontroles funkcijas dēļ.

(4) Paātrinājuma kontrole
(Priekšā esošais transportlīdzeklis
izbrauc ārpus darbības zonas)

54P000345

Adaptīvā kruīza kontrole paātrina automo-
bili līdz iestatītajam ātrumam un tad uztur
to.

BRĪDINĀJUMS
Adaptīvās kruīza kontroles palēninā-
juma kontrole ir ierobežota. Tādēļ
jums jāpievērš gana uzmanības, lai
braukšana būtu droša, vienmēr vēro-
jot apkārtējo satiksmi un pēc nepie-
ciešamības darbinot bremžu un/vai
akseleratora pedāli.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Situācijas, kurās radars neaktivizējas
pareizi

Sekojošās situācijās pastāv liela iespēja-
mība, ka palēninājuma kontrole un paātri-
nājuma kontrole nedarbosies pareizi, pat ja
priekšā esošais automobilis atrodas radara
darbības zonā.
• Kad automobilis brauc satiksmes sastrē-

gumā
• Kad automobilis tiek vadīts ass līkumos
• Kad automobilis tiek vadīts par slidenu

ceļu, piemēram, klātu ar ledu vai sniegu
• Kad automobilis tiek vadīts stāvā kalnā

54P000376

• Kad ar automobilis tiek vadīts pa ceļu,
kur bieži jābrauc stāvu kalnā un lejā

• Kad automobilis velk piekabi vai to velk

54P000374

• Ātrgaitas ceļa vārti
• Ja automobilis nespēj pabraukt taisni

bez pastāvīgas stūrēšanas negadījuma
salūšanas dēļ

• Kad automobilis brauc pa labā vai kreisā
pagrieziena joslu

• Kad radiatora režģis vai priekšējais bufe-
ris saduras ar cietu priekšmetu

Situācijas, kurās radars var neaktivizē-
ties pareizi
Sekojošās situācijās radars var pareizi
neatpazīt priekšā braucošo automobili, un
var nedarboties automātiskās bremzēša-
nas un frontālas sadursmes brīdinājums.
Pēc nepieciešamības palēniniet automo-
bili, darbinot bremzes.

• Kad priekšā braucošais transportlīdzek-
lis kustas lēnām vai apstājas rindas bei-
gās satiksmes sastrēgumā vai pie
maksas ceļa vārtiem

• Kad automobilis tubojas ceļa remontam
• Kamēr tas kustas tunelī
• Kad radara sensora virsma ir klāta ar

sniegu, ūdeni vai netīrumiem
• Kad ir slikti laika apstākļi, piemēram,

intensīvs lietus vai migla, sniegputenis
vai smilšu vētra, vai arī jums priekšā
braucošo automobili aptver ūdens,
sniegs vai smiltis

• Ja priekšā braucošajam automobilim ir
ļoti maza aizmugures daļa, piem., pieka-
bei bez kravas

• Kad jūsu automobilis ir sasvēries dēļ
smagiem priekšmetiem bagāžas nodalī-
jumā vai uz aizmugures sēdekļa.

• Kad jūsu automobilis brauc ar 160 km/h
vai lielāku ātrumu

• Kad priekšā jūsu joslā strauji iebrauc
transportlīdzeklis

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kon-
troli sekojošās situācijās. Citādi sis-
tēma nedarbosies pareizi, un var
rasties negadījumi.

PIEMĒRS

PIEMĒRS



5-116

AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA

63TB3-01E

54P000375

• Kad tajā pašā joslā brauc motocikls

Situācijas, kurās radars var neparedzēti
aktivizēties
Sekojošās situācijās radara sistēma atpa-
zīst automobili blakus joslā vai ceļmalas
priekšmetus, un frontālas sadursmes brīdi-
nājums var nedarboties.

• Pie stūra vai šaurā satiksmes joslā
• Automobiļa pozīcija savā joslā 

ir nestabila stūrēšanas utt. dēļ
• No ceļa virsmas ir izvirzīti priekšmeti, 

piemēram, lūku vāki un citi metāla
priekšmeti, kā arī krītoši priekšmeti vai
ceļa līmeņa izmaiņas

Kruīza ātruma iestatīšana
Adaptīvās kruīza kontroles slēdži

54P000346

(1) Sekošanas distances iestatīšanas
slēdzis

(2) Slēdzis “CRUISE” (Režīms)
(3) Slēdzis “CANCEL” (Režīms)
(4) “RES +” slēdzis
(5) “SET –” slēdzis

BRĪDINĀJUMS
Vienmēr brauciet droši, veicot vadī-
šanas darbības atkarībā no satik-
smes situācijas.

PIEMĒRS

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PIEMĒRS



5-117

AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA

63TB3-01E

Informācijas ekrāns

53SB3049

(6) Sekošanas distances indikators
(7) Adaptīvās kruīza kontroles indikators
(8) “SET” indikators
(9) Priekšā braucošā transportlīdzekļa

atpazīšanas indikators
(10) Iestatītā ātruma indikācija

1) Ieslēdziet adaptīvo kruīza kontroli,
nospiežot “CRUISE” slēdzi (2). Kad
informācijas ekrānā parādās adaptīvās
kruīza kontroles indikators (7), sekoša-
nas distances indikators (6) un priekšā
braucošā transportlīdzekļa atpazīša-
nas indikators (9), var iestatīt adaptīvo
kruīza kontroli.

2) Palieliniet automobiļa ātrumu līdz vaja-
dzīgajam.

3) Nospiediet “SET –” slēdzi (5), un infor-
mācijas ekrānā parādās “SET” indika-
tors (8) un iestatītā ātruma indikācija
(10). 
Ja noņemat kāju no akseleratora
pedāļa un tiek saglabāts iestatītais
ātrums. Šajā laikā priekšā braucošā
transportlīdzekļa atpazīšanas indikators
(9) pārslēgsies starp sekojošiem režī-
miem atkarībā no priekšā braucošā
automobiļa esamības vai neesamības.

PIEMĒRS

(10)

(7) (8)(9)

(6)

Priekšā braucošais transportlīdzeklis
netiek atpazīts. Šajā gadījumā jūsu
automobilis atrodas pastāvīga ātruma
kontroles režīmā.

Tiek atpazīts priekšā braucošais trans-
portlīdzeklis. Šajā gadījumā jūsu auto-
mobilis atrodas palēninājuma kontroles
un sekošanas kontroles režīmā.

BRĪDINĀJUMS
Ja adaptīvā kruīza kontrole tiek iesta-
tīta nejauši, var zaudēt kontroli pār
automobili. Tas var novest pie nelai-
mes gadījuma, kā rezultātā var gūt
smagus vai nāvējošus
ievainojumus.

Izslēdziet adaptīvo kruīza kontroli un
pārliecinieties, ka adaptīvās kruīza
kontroles indikators (7) nodziest, kad
sistēma netiek lietota.
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Sekošanas distances maiņa
Kamēr tiek rādīts adaptīvās kruīza kontroles indikators (7), var iestatīt sekošanas distanci starp jūsu automobili un priekšā braucošo
transportlīdzekli sekojošā veidā, nospiežot sekošanas distances iestatīšanas slēdzi (1).

PIEZĪME:
• Kad izslēdzat motoru, atmiņā iepriekš iestatītā distance tiek atcelta, un sistēma tiek inicializēta.
• Atbilstoša sekošanas distance mainās atkarībā no automobiļa ātruma.

Indikācija Apraksts

Īsa
Sekošanas distance tiks uzturēta īsāka, salīdzinot ar vidējo iestatījumu.

Vidēja
Šis ir sākotnējais iestatījums. Kad braucat ar automobili 80 km/h ātrumā, tiks
ieturēta apmēram 40 m sekošanas distance.

Gara
Sekošanas distance tiks uzturēta garāka, salīdzinot ar vidējo iestatījumu.

BRĪDINĀJUMS
Uzturiet drošu sekošanas distanci atkarībā no satiksmes situācijas. Citādi var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.
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Īslaicīga ātruma maiņa
Kad tiek uzturēts iestatītais ātrums, varat
īslaicīgi palielināt vai samazināt ātrumu.

Lai palielinātu ātrumu, piespiediet aksele-
ratora pedāli. Atlaižot pedāli, automobilis
atjaunos iepriekš iestatīto ātrumu.

Lai samazinātu ātrumu, piespiediet
bremžu pedāli.
Adaptīvā kruīza kontrole tiks atcelta, un
“SET” indikators (8) pazudīs. Lai atjaunotu
iepriekš iestatīto ātrumu, spiediet slēdzi
“RES +” (4) un ieslēdziet “SET” indikatoru
(8) vēlreiz, kad automobiļa ātrums pār-
sniedz apmēram 40 km/h. Automobilis
paātrināsies līdz iepriekš iestatītajam ātru-
mam un uzturēs to.

Iestatītā ātruma maiņa
• Ar akseleratora pedāli
Lai iestatītu lielāku ātrumu, ar akseleratora
pedāli palieliniet ātrumu līdz vajadzīgajam
un nospiediet “SET –” slēdzi (5). Jaunais
ātrums tiks uzturēts automātiski.

• Ar bremžu pedāli
Lai iestatītu mazāku ātrumu, ar bremžu
pedāli samaziniet ātrumu līdz vajadzīga-
jam un nospiediet “SET –” slēdzi (5). Jau-
nais ātrums tiks uzturēts automātiski.

PIEZĪME:
Kad tiek nospiests bremžu pedālis, “SET”
indikators (8) pazūd, līdz atiestatāt iestatīto
ātrumu.

• Izmantojot slēdžus “RES +” vai “SET –”
Lai iestatītu lielāku ātrumu, vairākas reizes
spiediet uz augšu “RES +” slēdzi (4). Iesta-
tītais ātrums palielināsies.

Lai iestatītu mazāku ātrumu, vairākas rei-
zes spiediet vai turiet “SET–” slēdzi (5).
Iestatītais ātrums samazināsies.

PIEZĪME:
• Iestatīto ātrumu var regulēt par 1 km/h,
ātri spiežot “RES +” slēdzi (4) vai “SET –
” slēdzi (5).

• Iestatīto ātrumu var regulēt par 5 km/h,
turot nospiestu “RES +” slēdzi (4) vai
“SET–” slēdzi (5).

• Kamēr palēninājuma kontrole vai seko-
šanas kontrole ir aktivizēta, automobilis
nepaātrinās, kaut tiek iestatīts augstāks
ātrums, turot nospiestu “RES +” slēdzi
(4). Tomēr, ja priekšā braucošais auto-
mobilis pazūd, automobilis automātiski
paātrinās līdz iestatītajam ātrumam.
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Adaptīvās kruīza kontroles izslēgšana
“SET” indikators (8) nodzisīs, un adaptīvā
kruīza kontrole tiks uz laiku izslēgta šādos
gadījumos:

• Kad tiek nospiests “CANCEL” (Atcelt)
slēdzis (3)

• Kad tiek nospiests bremžu pedālis
• Kad automobiļa kustības ātrums nokrī-

tas zem apmēram 40 km/h
• Kad automobilis slīd un tiek aktivizēta

ESP®

• Ja motora apgriezieni ir pārāk lieli vai
mazi

• Ja tiek atvērtas vadītāja durvis
• Ja tiek atsprādzēta vadītāja drošības

josta
• Kad ir ieslēgta stāvbremze
• Ja tiek spiests sajūga pedālis
• Kad pārslēga pozīcija tiek mainīta uz 1.

vai 2.
• Kad pārslēgs 10 sekundes tiek turēts

pozīcijā “N” (Neitrāle)
• Ja tiek konstatēta augsta bremžu uzliku

temperatūra
• Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu

Lai atjaunotu iepriekš iestatīto ātrumu,
spiediet “RES +” slēdzi (4), un parādās
“SET” indikators (8). 

Ja izpildās kāds no sekojošiem nosacīju-
miem, adaptīvās kruīza kontrole tiek
atcelta, un nodziest adaptīvās kruīza kon-
troles indikators (7).
• Kad tiek nospiests “CRUISE” slēdzis (2).
• Kad tiek nospiests “LIMIT” (Ierobežo-

jums) slēdzis.
• Kad tiek nospiests ESP® OFF slēdzis.
• Kad adaptīvai kruīza kontrolei radusies

kļūme vai sistēma apturējusi funkciju.

PIEZĪME:
Ja izslēdzat adaptīvo kruīza kontroli,
iepriekš iestatītais ātrums tiek dzēsts no
atmiņas. 

Adaptīvā kruīza kontrole ar stop & 
go (ja aprīkots)

Adaptīvā kruīza kontrole ar stop & go ļauj
braukt ar iestatīto ātrumu, neturot kāju uz
akseleratora pedāļa.
Varat izmantot adaptīvā kruīza kontroli ar
stop & go uz ātrgaitas ceļa vai autostrādes
sekojošās situācijās:

• Vadītāja drošības jostas ir piesprādzēta.
• Vadītāja durvis ir kārtīgi aizvērtas.
• Stāvbremze ir pilnībā atlaista.
• Netiek izmantots ātruma ierobežotājs.
• Pārslēga svira atrodas pozīcijā D vai M.
• Kad priekšā ir transportlīdzekļi: 

Automobiļa ātrums ir apmēram 1 km/h
vai lielāks.

• Kad priekšā nav neviena transportlī-
dzekļa: 
Automobiļa ātrums ir apmēram 40 km/h
vai lielāks.

• Nav nospiests ESP® OFF slēdzis, un
sistēma nav izslēgta.

• Ja bremžu uzliku temperatūra nav aug-
sta.

• Kad radusies sistēmas atteice vai kļūme.
• Kad bremžu pedālis tiek atlaists.
• Kad motora apgriezieni ir atbilstoši.
• Kad ar automobili netiek braukts pa ceļu

stāvu kalnā.
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Adaptīvajai kruīza kontrolei ar stop & go ir
šādi četri vadības elementi.

(1) Pastāvīga ātruma kontrole
(Priekšā nav neviena transportlī-
dzekļa)

54P000342

Automobilis turpina braukt ar iestatīto
ātrumu.
• Automobiļa ātrumu var iestatīt no 40 km/

h vai augstāku.

(2) Palēninājuma kontrole
(Priekšā esošais transportlīdzeklis
atrodas radara darbības zonā un
brauc lēnāk par iestatīto ātrumu)

54P000343

Jūsu automobilis palēninās un uztur tādu
pašu ātrumu kā priekšā braucošais auto-
mobilis, lai saglabātu sekošanas attālumu.
• Potenciālais atpazīšanas attālums starp

jūsu automobili un priekšā esošo trans-
portlīdzekli ir apmēram 100 m.

(3) Sekošanas kontrole
(Priekšā esošais transportlīdzeklis
atrodas radara darbības zonā un
brauc vienmērīgā ātrumā)

54P000344

Jūsu automobilis seko priekšā esošajam
automobilim vehicle, saglabājot pastāvīgu
distanci, nepārsniedzot iestatīto ātrumu.

PIEZĪME:
• Kad priekšā braucošais transportlīdzek-

lis apstājas, arī jūsu automobilis automā-
tiski apstājas. Tomēr jāspiež bremzes,
lai uzturētu stāvēšanu. Sistēma automā-
tiski neuztur stāvēšanu.

• Ja jūsu automobilis tuvinās priekšā eso-
šajam transportlīdzeklim, kamēr darbo-
jas palēninājuma kontrole vai sekošanas
kontrole, tiek aktivizēts frontālas sadur-
smes brīdinājums.

• Ja darbināt bremžu pedāli sekošanas
kontroles laikā, var būt bremžu sma-
guma sajūta. Tomēr tas bremžu sistēmai
ir normāli. Tas notiek adaptīvās kruīza
kontroles funkcijas ar stop & go dēļ.

(4) Paātrinājuma kontrole
(Priekšā esošais transportlīdzeklis
izbrauc ārpus darbības zonas)

54P000345

Adaptīvā kruīza kontrole ar stop & go paāt-
rina automobili līdz iestatītajam ātrumam
un tad uztur to.

BRĪDINĀJUMS
Adaptīvās kruīza kontroles ar stop &
go palēninājuma kontrole ir ierobe-
žota. Tādēļ jums jāpievērš gana
uzmanības, lai braukšana būtu droša,
vienmēr vērojot apkārtējo satiksmi
un pēc nepieciešamības darbinot
bremžu un/vai akseleratora pedāli.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Situācijas, kurās radars neaktivizējas
pareizi

Sekojošās situācijās pastāv liela iespēja-
mība, ka palēninājuma kontrole un paātri-
nājuma kontrole nedarbosies pareizi, pat ja
priekšā esošais automobilis atrodas radara
darbības zonā.
• Kad automobilis brauc satiksmes sastrē-

gumā
• Kad automobilis tiek vadīts ass līkumos
• Kad automobilis tiek vadīts par slidenu

ceļu, piemēram, klātu ar ledu vai sniegu
• Kad automobilis tiek vadīts stāvā kalnā

54P000376

• Kad ar automobilis tiek vadīts pa ceļu,
kur bieži jābrauc stāvu kalnā un lejā

• Kad automobilis velk piekabi vai to velk

54P000374

• Ātrgaitas ceļa vārti
• Ja automobilis nespēj pabraukt taisni

bez pastāvīgas stūrēšanas negadījuma
salūšanas dēļ

• Kad automobilis brauc pa labā vai kreisā
pagrieziena joslu

• Kad radiatora režģis vai priekšējais bufe-
ris saduras ar cietu priekšmetu

Situācijas, kurās radars var neaktivizē-
ties pareizi
Sekojošās situācijās radars var pareizi
neatpazīt priekšā braucošo automobili, un
var nedarboties automātiskās bremzēša-
nas un frontālas sadursmes brīdinājums.
Pēc nepieciešamības palēniniet automo-
bili, darbinot bremzes.

• Kad priekšā braucošais transportlīdzek-
lis kustas lēnām vai apstājas rindas bei-
gās satiksmes sastrēgumā vai pie
maksas ceļa vārtiem

• Kad automobilis tubojas ceļa remontam
• Kamēr tas kustas tunelī
• Kad radara sensora virsma ir klāta ar

sniegu, ūdeni vai netīrumiem
• Kad ir slikti laika apstākļi, piemēram,

intensīvs lietus vai migla, sniegputenis
vai smilšu vētra, vai arī jums priekšā
braucošo automobili aptver ūdens,
sniegs vai smiltis

• Ja priekšā braucošajam automobilim ir
ļoti maza aizmugures daļa, piem., pieka-
bei bez kravas

• Kad jūsu automobilis ir sasvēries dēļ
smagiem priekšmetiem bagāžas nodalī-
jumā vai uz aizmugures sēdekļa.

• Kad jūsu automobilis brauc ar 160 km/h
vai lielāku ātrumu

• Kad priekšā jūsu joslā strauji iebrauc
transportlīdzeklis

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kon-
troli ar stop & go sekojošās situāci-
jās. Citādi sistēma nedarbosies
pareizi, un var rasties negadījumi.

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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54P000375

• Kad tajā pašā joslā brauc motocikls

Situācijas, kurās radars var neparedzēti
aktivizēties
Sekojošās situācijās radara sistēma atpa-
zīst automobili blakus joslā vai ceļmalas
priekšmetus, un frontālas sadursmes brīdi-
nājums var nedarboties.

• Pie stūra vai šaurā satiksmes joslā
• Automobiļa pozīcija savā joslā 

ir nestabila stūrēšanas utt. dēļ
• No ceļa virsmas ir izvirzīti priekšmeti, 

piemēram, lūku vāki un citi metāla
priekšmeti, kā arī krītoši priekšmeti vai
ceļa līmeņa izmaiņas

Kruīza ātruma iestatīšana
Adaptīvās kruīza kontroles slēdži

54P000346

(1) Sekošanas distances iestatīšanas
slēdzis

(2) Slēdzis “CRUISE” (Režīms)
(3) Slēdzis “CANCEL” (Režīms)
(4) “RES +” slēdzis
(5) “SET –” slēdzis

BRĪDINĀJUMS
Vienmēr brauciet droši, veicot vadī-
šanas darbības atkarībā no satik-
smes situācijas.

PIEMĒRS

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PIEMĒRS
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Informācijas ekrāns

53SB3049

(6) Sekošanas distances indikators
(7) Adaptīvās kruīza kontroles indikators
(8) “SET” indikators
(9) Priekšā braucošā transportlīdzekļa

atpazīšanas indikators
(10) Iestatītā ātruma indikācija

1) Ieslēdziet adaptīvo kruīza kontroli ar
stop & go, nospiežot “CRUISE” slēdzi
(2). Kad informācijas ekrānā parādās
adaptīvās kruīza kontroles indikators
(7), sekošanas distances indikators (6)
un priekšā braucošā transportlīdzekļa
atpazīšanas indikators (9), var iestatīt
adaptīvo kruīza kontroli.

2) Palieliniet automobiļa ātrumu līdz vaja-
dzīgajam.

3) Nospiediet “SET –” slēdzi (5), un infor-
mācijas ekrānā parādās “SET” indika-
tors (8) un iestatītā ātruma indikācija
(10). 
Ja noņemat kāju no akseleratora
pedāļa un tiek saglabāts iestatītais
ātrums. Šajā laikā priekšā braucošā
transportlīdzekļa atpazīšanas indikators
(9) pārslēgsies starp sekojošiem režī-
miem atkarībā no priekšā braucošā
automobiļa esamības vai neesamības.

PIEMĒRS

(10)

(7) (8)(9)

(6)

Priekšā braucošais transportlīdzeklis
netiek atpazīts. Šajā gadījumā jūsu
automobilis atrodas pastāvīga ātruma
kontroles režīmā.

Tiek atpazīts priekšā braucošais trans-
portlīdzeklis. Šajā gadījumā jūsu auto-
mobilis atrodas palēninājuma kontroles
un sekošanas kontroles režīmā.

BRĪDINĀJUMS
Ja adaptīvā kruīza kontrole ar stop &
go tiek iestatīta nejauši, var zaudēt
kontroli pār automobili. Tas var
novest pie nelaimes gadījuma, kā
rezultātā var gūt smagus vai nāvējo-
šus ievainojumus.

Izslēdziet adaptīvo kruīza kontroli ar
stop & go un pārliecinieties, ka adap-
tīvās kruīza kontroles indikators (7)
nodziest, kad sistēma netiek lietota.
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Sekošanas distances maiņa
Kamēr tiek rādīts adaptīvās kruīza kontroles indikators (7), var iestatīt sekošanas distanci starp jūsu automobili un priekšā braucošo
transportlīdzekli sekojošā veidā, nospiežot sekošanas distances iestatīšanas slēdzi (1).

PIEZĪME:
• Kad izslēdzat benzīnmotoru vai pilnā hibrīda sistēmu, atmiņā iepriekš iestatītā distance tiek atcelta, un sistēma tiek inicializēta.
• Atbilstoša sekošanas distance mainās atkarībā no automobiļa ātruma.

Indikācija Apraksts

Īsa
Sekošanas distance tiks uzturēta īsāka, salīdzinot ar vidējo iestatījumu.

Vidēja
Šis ir sākotnējais iestatījums. Kad braucat ar automobili 80 km/h ātrumā, tiks
ieturēta apmēram 40 m sekošanas distance.

Gara
Sekošanas distance tiks uzturēta garāka, salīdzinot ar vidējo iestatījumu.

BRĪDINĀJUMS
Uzturiet drošu sekošanas distanci atkarībā no satiksmes situācijas. Citādi var gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.
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Īslaicīga ātruma maiņa
Kad tiek uzturēts iestatītais ātrums, varat
īslaicīgi palielināt vai samazināt ātrumu.

Lai palielinātu ātrumu, piespiediet aksele-
ratora pedāli. Atlaižot pedāli, automobilis
atjaunos iepriekš iestatīto ātrumu.

Lai samazinātu ātrumu, piespiediet
bremžu pedāli.
Adaptīvā kruīza kontrole ar stop & go dēļ
tiks atcelta, un “SET” indikators (8) pazu-
dīs. Lai atjaunotu iepriekš iestatīto ātrumu,
darbiniet “RES +” slēdzi (4) sekojoši.
• Kad priekšā ir transportlīdzekļi:

Spiediet slēdzi “RES +” un ieslēdziet
“SET” indikatoru vēlreiz, kad automobiļa
ātrums pārsniedz apmēram 1 km/h.

• Kad priekšā nav neviena transportlī-
dzekļa:
Spiediet slēdzi “RES +” un ieslēdziet
“SET” indikatoru vēlreiz, kad automobiļa
ātrums pārsniedz apmēram 40 km/h.

Pēc augstāk aprakstītajiem iestatījumiem
automobilis paātrināsies līdz iepriekš iesta-
tītajam ātrumam un uzturēs to.

Iestatītā ātruma maiņa
• Ar akseleratora pedāli
Lai iestatītu lielāku ātrumu, ar akseleratora
pedāli palieliniet ātrumu līdz vajadzīgajam
un nospiediet “SET –” slēdzi (5). Jaunais
ātrums tiks uzturēts automātiski.

• Ar bremžu pedāli
Lai iestatītu mazāku ātrumu, ar bremžu
pedāli samaziniet ātrumu līdz vajadzīga-
jam un nospiediet “SET –” slēdzi (5). Jau-
nais ātrums tiks uzturēts automātiski.

PIEZĪME:
Kad tiek nospiests bremžu pedālis, “SET”
indikators (8) pazūd, līdz atiestatāt iestatīto
ātrumu.

• Izmantojot slēdžus “RES +” vai “SET –”
Lai iestatītu lielāku ātrumu, vairākas reizes
spiediet uz augšu “RES +” slēdzi (4). Iesta-
tītais ātrums palielināsies. 

Lai iestatītu mazāku ātrumu, vairākas rei-
zes spiediet vai turiet “SET–” slēdzi (5).
Iestatītais ātrums samazināsies.

BRĪDINĀJUMS
• Automobilis apstājas arī tad, kad

priekšā braucošais transportlīdzek-
lis apstājas. Pēc tam, kad automo-
bilis apstājas, nekavējoties
nospiediet bremzes. Kad bremzes
nav nospiestas, atskan pīkstošs
signāls, un automātiskā adaptīvā
kruīza kontrole ar stop & go pēc
vienas sekundes automātiski tiek
atcelta aptuveni vienlaikus ar īpašu
skaņas signālu. Pastāv bīstamība,
ka automobilis sāks kustēties paš-
gaitas dēļ. Nekavējoties nospiediet
bremžu pedāli un apturiet automo-
bili.

• Kad automobilis sāk apstāties, jo
apstājas priekšā braucošais trans-
portlīdzeklis, pastāv iespēja, ka
priekšā braucošo transportlīdzekli
nevar atpazīt atkarībā no priekšā
braucošā transportlīdzekļa apstākī-
lem vai apkārtējiem transportlī-
dzekļiem. Šajos gadījumos
adaptīvā kruīza kontrole ar stop &
go darbība var tikt atcelta, neļaujot
automobilim apstāties automātiski.
Vienmēr darbiniet automobili, vēro-
jot apkārt notiekošo.

(Turpinājums)
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PIEZĪME:
• Iestatīto ātrumu var regulēt par 1 km/h,
ātri spiežot “RES +” slēdzi (4) vai “SET –
” slēdzi (5).

• Iestatīto ātrumu var regulēt par 5 km/h,
turot nospiestu “RES +” slēdzi (4) vai
“SET–” slēdzi (5).

• Kamēr palēninājuma kontrole vai seko-
šanas kontrole ir aktivizēta, automobilis
nepaātrinās, kaut tiek iestatīts augstāks
ātrums, turot nospiestu “RES +” slēdzi
(4). Tomēr, ja priekšā braucošais auto-
mobilis pazūd, automobilis automātiski
paātrinās līdz iestatītajam ātrumam.

Adaptīvās kruīza kontroles ar stop & go
atcelšana
“SET” indikators (8) nodzisīs, un adaptīvā
kruīza kontrole ar stop & go tiks uz laiku
izslēgta šādos gadījumos:

• Kad tiek nospiests “CANCEL” (Atcelt)
slēdzis (3)

• Kad tiek nospiests bremžu pedālis
• Kad automobilis slīd un tiek aktivizēta

ESP®

• Ja motora apgriezieni ir pārāk lieli vai
mazi

• Ja tiek atvērtas vadītāja durvis
• Ja tiek atsprādzēta vadītāja drošības

josta
• Kad ir ieslēgta stāvbremze
• Kad pārslēga pozīcija nav D vai M
• Ja tiek konstatēta augsta bremžu uzliku

temperatūra

• Priekšā braucošais automobilis pārvieto-
jas citā kustības joslā, kad jūsu automo-
bilis tam seko ar ātrumu zem 40 km/h. 

• Radars var nespēt pareizi atpazīt auto-
mobili

• Vairāk nekā 2 sekundes stāvošā stāvoklī
•  Automobilis tiek vadīts kalnā
Lai atjaunotu iepriekš iestatīto ātrumu,
spiediet “RES +” slēdzi (4), un parādās
“SET” indikators (8).

Ja izpildās kāds no sekojošiem nosacīju-
miem, adaptīvās kruīza kontrole ar stop &
go tiek apturēta, un nodziest adaptīvās
kruīza kontroles indikators (7).
• Kad tiek nospiests “CRUISE” slēdzis (2).
• Kad tiek nospiests “LIMIT” (Ierobežo-

jums) slēdzis. 
• Kad tiek nospiests ESP® OFF slēdzis.
• Kad adaptīvai kruīza kontrolei ar stop &

go radusies kļūme vai sistēma apturējusi
funkciju.

PIEZĪME:
Ja izslēdzat adaptīvo kruīza kontroli ar stop
& go, iepriekš iestatītais ātrums tiek dzēsts
no atmiņas.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Pastāv gadījumi, kad adaptīvās

kruīza kontroles ar stop & go dar-
bība tiks atcelta, braucot mazā
ātrumā, kad priekšā braucošais
transportlīdzeklis pagriezīsies pa
kreisi vai pa labi. Darbiniet automo-
bili, ņemot vērā apkārtējos trans-
portlīdzekļus.

• Automobilis, braucot mazā ātrumā,
var pēkšņi paātrināties vai palēni-
nāties, ja nepareizi atpazīst priekšā
esošo transportlīdzekli ceļa aps-
tākļu un tuvumā esošo transportlī-
dzekļu dēļ. Lai nekļūtu pārāk
atkarīgs no adaptīvās kruīza kon-
troles ar stop & go. Vienmēr darbi-
niet automobili, vērojot apkārt
notiekošo.

• Ja ieslēdziet stāvbremzi, kad apstā-
jaties slīpumā, adaptīvā kruīza kon-
trole ar stop & go, tiek nekavējoties
atcelta, un automobilis slīd uz leju.
Nekavējoties nospiediet bremžu
pedāli un apturiet automobili.

• Ja ieslēdzat stāvbremzi, kad apstā-
jaties slīpumā, ACC tiek nekavējo-
ties atcelta, un automobilis slīd uz
leju.
Nekavējoties nospiediet bremžu
pedāli un apturiet automobili.
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Frontālas sadursmes brīdinājums

68PM00327

Ja jūsu automobilis pietuvojas pārāk tuvu
priekšā esošajam transportlīdzeklim, kā
aprakstīts zemāk, atskan salona zumera
signāls, un vienlaikus informācijas ekrānā
parādās indikators (1), lai mudinātu palēni-
nāties.
• Priekšā esošais automobilis strauji

samazina ātrumu.
• Cits transportlīdzeklis iebrauc jums

priekšā.

Nospiediet bremžu pedāli un saglabājiet
piemērotu distanci no priekšā braucošā
transportlīdzekļa.

Adaptīvās kruīza kontroles sistē-
mas brīdinājuma lampiņa 

52RM30090

Ja šī lampiņa paliek degam, ir radusies
adaptīvās kruīza kontroles vai radara sen-
soru problēma. Ja radara sensoram radu-
sies atteice, radara sensora darbība
apstājas, līdz tiek nospiests motora slē-
dzis, lai mainītu aizdedzes režīmu uz
“LOCK” (OFF). Apturiet automobili drošā
vietā un pārslēdziet aizdedzes režīmu uz
LOCK (OFF), nospiežot motora slēdzi.
Restartējiet benzīnmotoru vai pilnā hibrīda
sistēmu un pārliecinieties, vai adaptīvā
kruīza kontroles sistēmas brīdinājuma lam-
piņa nodziest. Ja indikators paliek degam
arī pēc benzīnmotora vai pilnā hibrīda sis-
tēmas restartēšanas, var būt radara sen-
sora atteice. Nogādājiet automobili radara
sensora pārbaudei pie pilnvarota SUZUKI
pārstāvja vai kvalificētā autoservisā.

(1)

BRĪDINĀJUMS
• Neizmantojiet adaptīvo kruīza kon-

troli intensīvā satiksmē, kur bieži
nostrādā frontālas sadursmes brī-
dinājums.

• Pat ja distance starp jūsu automo-
bili un priekšā esošo transportlī-
dzekli ir maza, frontālas sadursmes
brīdinājums var nebrīdināt jūs
sekojošās situācijās:
– Jums priekšā esošais transportlī-

dzeklis pārvietojas gandrīz tādā
pašā ātrumā vai ātrāk par jūsu
automobili.

– Akseleratora pedāļa spiešanas
laikā vai uzreiz pēc tā atlaišanas.
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Apiešanās ar radara sensoru

65T50260

Radara sensors (1) atrodas bufera režģī.

Sekojošās situācijās radara sensors var
īslaicīgi pārstāt darboties
• Kad ir samazināts svina-skābes akumu-

latora spriegums
• Kad svina-skābes akumulatora tempera-

tūra ir zema
• Kad svina-skābes akumulatora sprie-

gums īslaicīgi samazinās benzīnmotora
vai pilnā hibrīda sistēmas iedarbināša-
nas dēļ

Kad svina-skābes akumulatora spriegums
atgūstas, radara sensora darbība atjauno-
sies.

Ja uz radara sensora virsmas tiek konsta-
tēti netīrumi, adaptīvā kruīza kontrole pār-
stās darboties, un iedegsies adaptīvās
kruīza kontroles sistēmas brīdinājuma lam-
piņa (2), un sekojoši parādīsies “CRUISE
SYSTEM: NOT ACTIVE BY SENSOR.”
(Kruīza sistēma: nav aktīva no sensora)
(3).

52RM30701a

(1)

PIEMĒRS

(2) (3)

CRUISE
SYSTEM: NOT

ACTIVE BY
SENSOR.

BRĪDINĀJUMS
• Vienmēr uzturiet sensora virsmu

tīru. Kad tā ir tīra, noslaukiet to ar
tīru drānu, kas nesaskrāpēs
virsmu. Kā arī, kad sensoram ir pie-
stiprinātas sekojošās lietas, tās tiks
atpazītas kā netīrumi, un radaram
būs vajadzīgs ilgāks laiks priekš-
metu atpazīšanai vai tas vispār
nespēs veikt atpazīšanu. Ja tas
notiek, sistēma nedarbosies nor-
māli, un var rasties negadījumi.
– Plastmasas maisiņi (caurspīdīgi,

daļēji caurspīdīgi, krāsaini vai ar
metāla pārklājumu)

– Lietus, sniegs utt.
• Lai uzturētu radara sensora nor-

mālu darbību, ievērojiet šos norādī-
jumus. Ja ar to neatbilstoši apietas,
radara sensors nevar precīzi atpa-
zīt priekšā esošo transportlīdzekli,
sistēma nedarbosies pareizi, un var
rasties negadījumi.
– Nesitiet ar spēku pa radara sen-

soru. Ja ir radusies maza laikā un
radara sensors ir bojāts vai tā
darbība ir apgrūtināta, tas jāpār-
bauda pilnvarotam SUZUKI pār-
stāvim vai kvalificētā
autoservisā.

(Turpinājums)
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PIEZĪME:
Sistēma var nedarboties pareizi, ja uz
radara sensora virsmas ir sniegs vai
ūdens.

Kad uz sensora virsmas tiek konstatēti
netīrumi
Ja šis paziņojums (3) nepazūd, izpildiet
sekojošo procedūru.

1) Apturiet automobili drošā vietā un pārs-
lēdziet aizdedzes režīmu uz LOCK
(OFF), nospiežot motora slēdzi.

2) Notīriet sensoru virsmu ar mīkstu drā-
niņu.

3) Pārslēdziet aizdedzes režīmu uz ON,
nospiežot motora slēdzi.

4) Pārbaudiet, vai paziņojums (3) pazūd.

• Ja notīrāt sensora virsmu un braucat ar
automobili, bet paziņojums (3) parādās
atkal, kaut ceļa situācija nav tāda, kā
aprakstīts sekojošā PIEZĪMĒ, iespē-
jams, ka ir cita problēma. Par šo perso-
nalizēšanu sazinieties ar pilnvarotu
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoser-
visu.

PIEZĪME:
Sekojošās situācijas var iedegties adaptī-
vās kruīza kontroles sistēmas brīdinājuma
lampiņa (2), var parādīties paziņojums (3),
un automātiski var deaktivizēties adaptīvā
kruīza kontrole, pat ja uz sensora virsmas
nav netīrumu.
• Tunelī
• Ceļš, kura abās pusēs ir dzelzbetona

sienas
• Ceļš, kura vienā pusē ir metāla sētas
• Ap pārbrauktuvēm vai atšķirīga aug-

stuma krustojumiem
• Sliktos laika apstākļos, kā lietus vai

sniegs
• Peļķains ceļš

Šajā situācijās adaptīvā kruīza kontrole vai
adaptīvā kruīza kontrole ar stop & go īslai-
cīgi pārstāj darboties, jo milimetru viļņi, ko
izstaro radara sensors, izraisa difūzu atsta-
rošanos, un nav iespējams pareizi noteikt
priekšā esošā transportlīdzekļa atrašanās
vietu. Ja braucat ar automobili apmēram 2
minūtes pēc augstāk nosaukto situāciju
uzlabošanās, šis indikators un paziņojums
nodzisīs, un adaptīvā kruīza kontrole atkal
ieslēgsies.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

– Nepielīmējiet vai nepiestipriniet
neko pie sensora virsmas, arī
caurspīdīgus priekšmetus ne.

– Neveiciet nekādu pielāgošanu,
pārklāšanu un nepiestipriniet
neoriģinālās SUZUKI daļas pie
radiatora restēm vai priekšējā
bufera. Par remontu un daļu
maiņu sazinieties ar pilnvarotu
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu.

– Nedemontējiet un neizjauciet
radara sensoru vai apkārtējās
daļas.

– Nesēdiet un nebalstieties pret
priekšējo buferi.

– Kad izmantojat augspiediena
automazgātavas, nevērsiet
sprauslu uz sensoru vai tā
tuvumā.

– Kad izbraucat no stāvvietas, nes-
tumiet citus transportlīdzekļus
vai priekšmetus ar priekšējo
buferi.
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Kad uzstādāt numurzīmi uz priekšējā
bufera

65T50571

(1) Radara sensors
(2) Pamatplāksne
(3) Malu ribas

BRĪDINĀJUMS
• Numurzīmi un numurzīmes rāmi ir

jāuzstāda uz pamatplāksnes (2).
(Turpinājums)

(1) (2) (3)

PIEMĒRS
(Turpinājums)
• Adaptīvās kruīza kontroles sistē-

mas radara sensors (1) atrodas, kā
parādīts attēlā. Ja neuzstādāt
numurzīmi tieši uz pamatplāksnes
(2) vai uzstādāt to nobīdītu uz leju
no pamatplāksnes (2), tas var trau-
cēt radara sensora izstarošanai/
uztveršanai, un sistēmai var rasties
kļūme.

• Numurzīmei un numurzīmes rāmim
jābūt uzstādītam tā, lai tie nebūtu
izvirzīti pāri apakšmalas ribām (3).
Kā arī nedrīkst izmantot numurzī-
mes rāmi, kas pārsniedz 535 mm
platumā, 145 mm augstumā un 18
mm biezumā.

• Numurzīmi un numurzīmes rāmi ir
kārtīgi jāuzstāda uz pamatplāk-
snes (2), izmantojot pašvītņojošās
skrūves.

• Mēs iesakām, lai numurzīmi
uzstāda jūsu pilnvarotais SUZUKI
pārstāvis vai kvalificēts autoser-
viss.

BRĪDINĀJUMS
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Brīdinājuma un indikatoru paziņojumi

Informācijas ekrānā parādās brīdinājuma un indikāciju paziņojumi, lai informētu jūs par problēmām ar adaptīvi kruīza kontroli vai adap-
tīvo kruīza kontroli ar stop & go.

Brīdinājums un 
indikācijas paziņo-

jums

Galvenais brīdinā-
jumu 

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

52RM30710

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona zumera) Var būt radusies adaptīvās kruīza kon-
troles vai adaptīvās kruīza kontroles ar
stop & go kļūme. Sazinieties ar savu
SUZUKI pārstāvi vai citu kvalificētu
autoservisu par pārbaudi.

52RM30740

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona zumera) Tas ir adaptīvās kruīza kontroles vai
adaptīvās kruīza kontroles ar stop & go
pagaidu atspējots stāvoklis. Ja paziņo-
jums kādu laiku nepazūd, iesakām
nogādāt automobili pārbaudei pie piln-
varota SUZUKI pārstāvja vai kvalificēta
autoservisa.CRUISE

SYSTEM
TEMPORARILY

DISABLED
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Brīdinājuma un indikatoru 
paziņojums

Galvenais brīdi-
nājuma indika-

tors
Skaņa Cēlonis un risinājums

52RM30720

Mirgo Pīkst (vienu reizi no salona
zumera)

Paziņojums informācijas ekrānā parādās, jo
uz sensora vai sensora virsmas ir konstatēti
netīrumi, vai arī radara sensora milimetru
viļņi rada difūzu atstarojumu. Ja paziņojums
kādu laiku nepazūd, noslaukiet sensora
virsmu ar mīkstu drānu.

CRUISE
SYSTEM: NOT

ACTIVE BY
SENSOR.
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Kad adaptīvo kruīza kontroli nevar iestatīt

Brīdinājums un indi-
kācijas paziņojums

Galvenais brīdinā-
jumu indikators Skaņa Cēlonis un risinājums

53SB3054

Nedeg Nav Adaptīvo kruīza kontroli nevar iestatīt, jo bremžu uzlika
ir karsta. Apturiet automobili drošā vietā un ļaujiet
bremžu uzlikai atdzist.

74SB03003

Nedeg Nav Automobiļiem ar manuālo pārnesumkārbas-ass mez-
glu un automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbas-
ass mezglu un automātisko pārnesumkārbu (kad
priekšā nav neviena transportlīdzekļa)
Adaptīvo kruīza kontroli nevar iestatīt, jo automobiļa
ātrums ir mazāks par 40 km/h. Mēģiniet vēlreiz apmē-
ram 40 km/h vai lielākā ātrumā.

53SB3056

Nedeg Nav Automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbas-ass
mezglu un automobiļiem ar automātisko pārnesum-
kārbu
Adaptīvo kruīza kontroli nevar iestatīt, jo priekšā nav
transportlīdzekļu. Mēģiniet atkal, kad ātrums ir apmē-
ram 40 km/h vai lielāks.
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Brīdinājums un indi-
kācijas paziņojums

Galvenais brīdinā-
jumu indikators Skaņa Cēlonis un risinājums

53SB3057

Nedeg Nav Adaptīvo kruīza kontroli nevar iestatīt, jo vadītāja drošī-
bas josta ir atsprādzēta. Piesprādzējiet vadītāja drošī-
bas jostu un mēģiniet vēlreiz.

53SB3058

Nedeg Nav Adaptīvo kruīza kontroli nevar iestatīt, jo tiek braukts
stāvā slīpumā. Mēģiniet atkal uz līmeniska ceļa.

53SB3059

Nedeg Nav Automobiļiem ar manuālo pārnesumkārbas-ass mezglu
Adaptīvo kruīza kontroli nevar iestatīt, jo nav ieslēgts 2., 3.,
4., 5. vai 6. pārnesums. Ieslēdziet 2., 3., 4., 5. vai 6. pārne-
sumu un mēģiniet atkal.

Automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbas-ass mezglu
un automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbu
Adaptīvā kruīza kontroli nevar iestatīt, jo izvēles svira nav
pozīcijā D vai M. Pārslēdziet izvēles sviru pozīcijā D vai M un
mēģiniet vēlreiz.
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Brīdinājums un 
indikācijas paziņo-

jums

Galvenais brīdinā-
jumu 

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

53SB3053

Nedeg Nav To parāda situācijās, kad adaptīvo kruīza kontroli nevar
iestatīt, izņemot augstāk aprakstīto. Skatiet šīs sadaļas
tēmu “Adaptīvā kruīza kontrole” un mēģiniet vēlreiz.
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Kad adaptīvā kruīza kontrole ir atcelta

(#1) Zumera signāls neatskanēs, kad ir aizdomas, ka vadītājs sistēmu ir atcēlis tīšām, piemēram, kad vadītājs nospiež bremžu pedāli vai 
 nospiež atcelšanas slēdzi. Zumers atskan, kad atcelšanas cēlonis nav lietotāja darbība.

Brīdinājums un 
indikācijas paziņo-

jums

Galvenais brīdinā-
jumu 

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

53SB3061

Nedeg Pīkst (vienu reizi no
salona zumera) (#1)

Adaptīvā kruīza kontrole tika atcelta, jo bremžu uzlika
ir sakarsusi. Apturiet automobili drošā vietā un ļaujiet
bremžu uzlikai atdzist.

74SB03004

Nedeg Pīkst (vienu reizi no
salona zumera) (#1)

Automobiļiem ar manuālo pārnesumkārbas-ass mez-
glu 
Adaptīvā kruīza kontrole tika atcelta, jo automobiļa
ātrums ir mazāks par 40 km/h. Mēģiniet atkal, kad
ātrums ir apmēram 40 km/h vai lielāks.
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(#1) Zumera signāls neatskanēs, kad ir aizdomas, ka vadītājs sistēmu ir atcēlis tīšām, piemēram, kad vadītājs nospiež bremžu pedāli vai 
 nospiež atcelšanas slēdzi. Zumers atskan, kad atcelšanas cēlonis nav lietotāja darbība.

Brīdinājums un indi-
kācijas paziņojums

Galvenais brīdinā-
jumu indikators Skaņa Cēlonis un risinājums

53SB3063

Nedeg Pīkst (vienu reizi no
salona zumera) (#1)

Automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbas-ass
mezglu un automobiļiem ar automātisko pārnesum-
kārbu
Adaptīvā kruīza kontrole tika atcelta, jo priekšā nav
transportlīdzekļu. Novērsiet cēloni, iestatiet adaptīvo
kruīza kontroli atkal.

53SB3064

Nedeg Pīkst (vienu reizi no
salona zumera) (#1)

Adaptīvā kruīza kontrole tika atcelta, jo vadītāja drošī-
bas josta tika atsprādzēta. Novērsiet cēloni, iestatiet
adaptīvo kruīza kontroli atkal.
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(#1) Zumera signāls neatskanēs, kad ir aizdomas, ka vadītājs sistēmu ir atcēlis tīšām, piemēram, kad vadītājs nospiež bremžu pedāli vai 
 nospiež atcelšanas slēdzi. Zumers atskan, kad atcelšanas cēlonis nav lietotāja darbība.

Brīdinājums un indi-
kācijas paziņojums

Galvenais brīdinā-
jumu indikators Skaņa Cēlonis un risinājums

53SB3062

Nedeg Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) (#1)

Adaptīvā kruīza kontrole tika atcelta, jo tiek braukts
stāvā slīpumā. Mēģiniet atkal uz horizontāla ceļa.

53SB3066

Nedeg Pīkst (vienu reizi no salona
zumera) (#1)

Automobiļiem ar manuālo pārnesumkārbas-ass mez-
glu
Adaptīvā kruīza kontrole tika atcelta, jo ir pārslēgts
pārnesums, kas nav 2., 3., 4., 5. vai 6. Novērsiet
cēloni, iestatiet adaptīvo kruīza kontroli atkal.

Automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbas-ass
mezglu un automobiļiem ar automātisko pārnesum-
kārbu
Adaptīvā kruīza kontrole tika atcelta, jo izvēles svira
ir citā pozīcijā, kas nav D vai M. Novērsiet cēloni, ies-
tatiet adaptīvo kruīza kontroli atkal.
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(#1) Zumera signāls neatskanēs, kad ir aizdomas, ka vadītājs sistēmu ir atcēlis tīšām, piemēram, kad vadītājs nospiež bremžu pedāli vai 
 nospiež atcelšanas slēdzi. Zumers atskan, kad atcelšanas cēlonis nav lietotāja darbība.

Brīdinājums un 
indikācijas paziņo-

jums

Galvenais brīdinā-
jumu 

indikators
Skaņa Cēlonis un risinājums

53SB3060

Nedeg Pīkst (vienu reizi no
salona zumera) (#1)

To parāda, kad adaptīvā kruīza kontrole tiek atcelta,
izņemot augstāk aprakstīto. Skatiet šīs sadaļas tēmu
“Adaptīvā kruīza kontrole”. Novērsiet cēloni, iestatiet
adaptīvo kruīza kontroli atkal.
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Aklo punktu uzraudzība (BSM) 
(ja aprīkots)
Aklo punktu uzraudzība (BSM) atpazīst
transportlīdzekļa klātbūtni aizmugurē pa
diagonāli un paziņo par tā klātbūtni, izman-
tojot sānu atpakaļskata spoguli un salona
zumeru. Šī sistēma palīdz vadītājam mai-
nīt joslu. 

BRĪDINĀJUMS
• BSM ir palīgierīce, kas ziņo vadītā-

jam par transportlīdzekļa tuvoša-
nos aizmugurē pa diagonāli. Tomēr
pats svarīgākais paliek jūsu atbil-
dība par drošu braukšanu. Jums
jāseko apkārt notiekošajam, izman-
tojot tiešu redzi vai spoguļus.

• Atkarībā no apstākļiem sistēma var
nedarboties. Nepaļaujieties tikai uz
sistēmu, bet vadiet automobili
drošā veidā. Pārlieku paļaujoties uz
šo funkciju, var iekļūt negadījumā.

Sensors atpazīst automobili blakus joslā vai, tuvojamies no aizmugures blakus joslā, un
paziņo jums par tā klātbūtni. Iedegas indikators uz sānu atpakaļskata spoguļa atpazīša-
nas pusē.

53SBB002

(1) Blakus brauc automobilis zonā, kuru sānu atpakaļskata spogulis neaptver.
(2) Strauji tuvojas automobilis zonā, kuru sānu atpakaļskata spogulis neaptver.

PIEMĒRS

(1)

(2)
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Kad vadītājs darbina pagriezienu rādītāju
kontroles sviru uz atpazīšanas pusi, atskan
salona zumers, un mirgo indikators uz
sānu atpakaļskata spoguļa.

65T50280

PIEMĒRS

Darbības zona
Var atpazīt, ka sekojošās zonās iebrauc transportlīdzeklis.

53SBB004

(1) Aptuveni 0,5 līdz 4,0 m zona abās automobiļa pusēs
(2) Zona starp aizmugures buferi un vadītāja sēdekļa tuvumā
(3) Zona aptuveni 4 m aiz aizmugures bufera
(4) Zona no aptuveni 4 līdz 50 m aiz aizmugures bufera

PIEZĪME:
Jo lielāka ātruma atšķirība starp jūsu automobili un atklāto automobili, jo lielākā attālumā
automobilis tiek atklāts, kā rezultātā sānu atpakaļskata spoguļa indikators iedegsies vai
mirgos.

(1)(1)

(4) (3) (2)

PIEMĒRS
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Aktivizēšanas nosacījumi
Kad ir izpildīti visi sekojošie nosacījumi,
BSM nostrādās.
• Kad BSM OFF indikators netiek rādīts.
• Kad nav ieslēgts pārnesums R.
• Ja automašīnas ātrums ir virs 15 km/h.
• Kad benzīnmotors darbojas vai pilnā

hibrīda sistēmu tiek iedarbināta.

PIEZĪME:
Izmantojot informācijas ekrāna iestatījumu
režīmu, BSM var atcelt. Plašāku informā-
ciju par informācijas ekrāna izmantošanu
skatiet sadaļas “MĒRINSTRUMENTU
BLOKS” tēmā “Iestatījumu režīms”.

Situācijas, kādās sistēma neaktivē-
jas
Zemāk parādītos transportlīdzekļus nevar
atpazīt, un BSM neaktivizēsies.
• Mazi motocikli, velosipēdi un gājēji.*
• Pretimbraucošs transportlīdzeklis.
• Tajā pašā joslā nopakaļus braucošs

transportlīdzeklis.*
• Transportlīdzekļi, kas brauc 2 joslu attā-

lumā no jūsu automobiļa.*
• Margas, sienas, zīmes, stāvoši trans-

portlīdzekļli un līdzīgi nekustīgi objekti.*

* Transportlīdzekļa un/vai objekta atpazī-
šana var notikt atkarībā no apstākļiem.

Situācijas, kādās sistēma var neak-
tivēties pareizi
Sekojošās situācijās BSM var neaktivizē-
ties pareizi neefektīvas atpazīšanas dēļ.
• Kad sensors vai tā apkārtne ir pārklāta

ar traucējošiem materiāliem, piemēram,
netīrumiem, ledu utt. (notīriet traucējo-
šos materiālus)

• Kad sensora leņķis ir mainījies spēcīga
trieciena sensora tuvumā dēļ.

• Kad riepas slīd vai buksē.
• Kad attālums starp jūsu automobili un

ceļa apmalojumu, sienu utt., kas atrodas
atpazīšanas zonā, ir neliels.

• Ar modificētu balstiekārtu (mainot auto-
mobiļa augstumu utt.)

• Kad jūsu automobilis ir sasvēries dēļ
smagiem priekšmetiem bagāžas nodalī-
jumā.

• Kad akumulators izlādējies
• Kad temperatūra sensora tuvumā ir

pārāk augsta/zema.
• Tuneļa ieeja vai izeja.
• Kad redzamība aizmugurē ir slikta izplū-

des gāzu, ūdens šļakatu vai sniega,
izsmidzinājumu, smilšu vai dūmu dēļ.

• Ja divi transportlīdzekļi pastāvīgi tuvojas
cits citam.

• Ja attālums no aizmugurē braucojā
transportlīdzekļa ir pārāk mazs.

• Kad ātruma starpība starp jūsu automo-
bili un aizmugurē atpazīšanas zonā
braucošo transportlīdzekli ir pārāk liela.

• Kad jūsu automobiļa un otra transportlī-
dzekļa ātrums ir gandrīz vienāds.

• Kad, uzsākot kustību no nekustīga stā-
vokļa, darbības zonā paliek cits trans-
portlīdzeklis.

• Kad braucat stāvā kalnā vai no kalna,
nepārtrauktiem asiem līkumiem vai
asfalta šuvēm.

• Kad braucat pa ceļu ar raupju, grum-
bainu vai nelīdzenu virsmu. 

• Kad variē ātruma starpība starp jūsu
automobili un citiem transportlīdzekļiem.

• Kad cits transportlīdzeklis, kas brauc
blakus joslā, ir pārāk tālu platas joslas,
braukšanas pa joslas malu utt. dēļ.

• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar piede-
rumiem, kā turētāju aizmugurē.

• Kad augstuma starpība starp jūsu auto-
mobili un atpazīšanas zonā otru trans-
portlīdzekli ir pārāk liela. (Zema profila
transportlīdzeklis, sporta auto utt.)
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Sensora atrašanās vieta
Sensori uz korpusa ir izkārtoti labajā un
kreisajā pusē viens pie otra.

65T50300

BSM apturēšana 

65T50311

(1) BSM OFF indikators
(2) RCTA OFF indikators

Izmantojot informācijas ekrāna iestatījumu
režīmu, BSM var apturēt. Plašāku informā-
ciju par informācijas ekrāna izmantošanu
skatiet sadaļas “MĒRINSTRUMENTU
BLOKS” tēmā “Iestatījumu režīms”. Kad
BSM tiek apturēta, iedegas BSM OFF indi-
kators (1) un RCTA OFF indikators (2).

Sekojošās situācijās BSM OFF indikators
vai RCTA OFF indikators mirgo, un sis-
tēma tiek deaktivizēta.
• Kad sensors vai buferis ir klāts ar

sniegu, ledu vai netīrumiem
• Kad temperatūra sensora tuvumā ir

pārāk augsta/zema
• Ja tiek nobīdīta sensora montāžas pozī-

cija vai sensora leņķis

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Lai pareizi aktivizētu sensoru, ir jāie-
vēro sekojošie piesardzības pasā-
kumi. Ja sensori netiek saprātīgā
pakāpē aprūpēti, tas var kļūmes dēļ
izraisīt atpazīšanas kļūdu, kas savu-
kārt var izraisīt negadījumu.
• Vienmēr uzturiet aizmugures buferi

sensoru tuvumā tīru.
• Neradiet spēcīgus triecienus vai

nepielieciet spiedienu aizmugures
buferim sensoru tuvumā.

• Nelīmējiet uzlīmes uz aizmugures
bufera sensoru tuvumā.

• Nepārveidojiet aizmugures buferi
sensoru tuvumā. Ja aizmugures
buferis tiek bojāts vai nolobās
krāsa, sistēmai var rasties kļūmes;
ja tas notiek, sazinieties ar savu
Suzuki pārstāvi vai kvalificētu auto-
servisu. 

(2)(1)PIEMĒRS
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• Kad ir samazināts akumulatora sprie-
gums

Ja lampiņa mirgo vai paliek degam, sis-
tēmā var būt kļūme. Uzticiet sistēmu pār-
baudi pilnvarotam SUZUKI pārstāvim vai
kvalificētam autoservisam.

PIEZĪME:
Kad BSM ir apturēta, BSM un RCTA arī
tiek apturētas. Kad BSM ir ieslēgta, RCTA
var apturēt atsevišķi. Detalizētu informāciju
par RCTA skatiet šīs sadaļas tēmā “Aizmu-
gures šķērsojošās satiksmes brīdinājums
(RCTA) (ja aprīkots)”.
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Brīdinājuma un indikatoru paziņo-
jumi
Informācijas ekrānā parādās brīdinājuma un indikāciju paziņojumi, lai informētu jūs par noteiktām problēmām.

Brīdinājums un indi-
kācijas paziņojums

Brīdinājums 
indikators

Galvenais brī-
dinājumu indi-

kators
Skaņa Cēlonis un risinājums

74SB03005

Mirgo

53SB3033

Mirgo Pīkstiens 
(vienu reizi no
salona zumera)

BSM un RCTA darbība tiek apturēta. Ja brīdinā-
juma paziņojums pēc benzīnmotora vai pilnās
hibrīda sistēmas iedarbināšanas nepazūd, iesa-
kām nogādāt automobili pārbaudei pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoservisā.

74SB03005

Mirgo

53SB3033

Mirgo Pīkstiens 
(vienu reizi no
salona zumera)

BSM un RCTA darbība tiek apturēta netīrumu uz
sensora un aizmugures bufera sensora tuvumā
dēļ. Notīriet netīrumus no sensora un bufera sen-
sora tuvumā un restartējiet benzīnmotoru vai
pilnā hibrīda sistēmu. Ja brīdinājuma paziņojums
nenodziest, automobilis jāpārbauda pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoservisā.

74SB03006

Mirgo

53SB3033

Mirgo Pīkstiens 
(vienu reizi no
salona zumera)

Var būt radusies BSM un RCTA problēma. Nogā-
dājiet automobili pārbaudei pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoservisā.
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Aizmugures šķērsojošās satik-
smes brīdinājums (RCTA) (ja aprī-
kots)
Aizmugures šķērsojošās satiksmes brīdi-
nājums (RTCA) atpazīst transportlīdzekļa
klātbūtni aizmugurē labajā vai kreisajā
pusē un informē par to, izmantojot indika-
toru informācijas ekrānā un salona zumeri.
Sistēma palīdz, braucot atpakaļgaitā. 

Kad automobilis brauc atpakaļgaitā, radara
sensors atpazīst transportlīdzekļus, kas
aizmugurē tuvojas no labās vai kreisās
puses, un jūs tiekat par to informēts. Kad
tiek atpazīts tuvojošais transportlīdzeklis,
atskan salona zumers, un tiek parādīts
informācijas ekrāns, tiek parādīts indika-
tors informācijas displejā, un mirgo indika-
tors sānu atpakaļskata spogulī.

BRĪDINĀJUMS
• RCTA ir palīgierīce, kas informē par

transportlīdzekļa tuvošanos aizmu-
gurē no kreisās vai labās puses,
kad braucat atpakaļgaitā. Tomēr
pats svarīgākais paliek jūsu atbil-
dība par drošu braukšanu. Jums
jāseko apkārt notiekošajam, izman-
tojot tiešu redzi vai spoguļus.

• Atkarībā no apstākļiem sistēma var
nedarboties. Nepaļaujieties tikai uz
sistēmu, bet vadiet automobili
drošā veidā. Pārlieku paļaujoties uz
šo funkciju, var iekļūt negadījumā.

65T50641

(1) Tuvojošies transportlīdzekļi
(2) Tuvojas transportlīdzeklis aizmugurē no labās puses
(3) Tuvojas transportlīdzeklis aizmugurē no kreisās puses

(1)

(1)

(3) (2)

PIEMĒRS
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Atpazīšanas zona
Tiek atpazīts transportlīdzeklis sekojošā
zonā.

53SBB006

(1) 20 m
(2) 8 m

Darbības nosacījumi
Kad sekojošie nosacījumi ir izpildīti, RCTA
tiek aktivizēta.

• Kad BSM OFF indikators netiek rādīts.
• Kad RCTA OFF indikators netiek rādīts.
• Kd pārslēga svira ir pozīcijā R.
• Kad atpakaļgaitā braucošā automobiļa
ātrums 8 km/h vai mazāks.

• Ja tuvojošās transportlīdzekļa ātrums ir
no 3,6 līdz 90 km/h.

PIEZĪME:
• Izmantojot informācijas ekrāna iestatī-

jumu režīmu, RCTA var apturēt. Plašāku
informāciju par informācijas ekrāna
izmantošanu skatiet sadaļas “MĒRINS-
TRUMENTU BLOKS” tēmā “Iestatījumu
režīms”.

• Ja BSM tiek apturēta informācijas
ekrāna iestatījumu režīmā, RCTA arī tiek
apturēta.

Situācijas, kādās sistēma neaktivē-
jas
Sistēma neatpazīst sekojošos transportlī-
dzekļus, un RCTA neaktivizēsies.
• Transportlīdzeklis tuvojas no aizmugu-

res tieši blakus.
• Transportlīdzeklis brauc atpakaļgaitā no

blakus esošās stāvvietas.
• Transportlīdzekli nevar atpazīt šķēršļa

dēļ.
• Noparkoti transportlīdzekļi un līdzīgi

nekustīgi priekšmeti.*

53SBB007

• Mazi motocikli, velosipēdi un gājēji.*
• Transportlīdzeklis attālinās no jūsu auto-

mobiļa.

* Transportlīdzekļa un/vai objekta atpazī-
šana var notikt atkarībā no apstākļiem.

PIEMĒRS

(1)
(2) PIEMĒRS
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Situācijas, kādās sistēma var neak-
tivēties pareizi
Sekojošās situācijās sistēma nevar efektīvi
atpazīt transportlīdzekli, un RCTA var
neaktivizēties pareizi.
• Kad sensors vai tā apkārtne ir pārklāta

ar traucējošiem materiāliem, piemēram,
netīrumiem, ledu utt. (notīriet traucējo-
šos materiālus)

• Kad braucat sliktos laika apstākļos,
piem., stiprā lietū, biezā miglā vai putenī.

• Kad redzamība aizmugurē ir slikta izplū-
des gāzu, ūdens šļakatu vai sniega,
izsmidzinājumu, smilšu vai dūmu dēļ.

• Kad sensors ir izregulējies spēcīga trie-
ciena pa sensoru vai aizmugures buferi
dēļ.

• Ja divi transportlīdzekļi pastāvīgi tuvojas
cits citam.

• Transportlīdzeklis tuvojas lielā ātrumā.
• Automobilis noparkots mazā leņķī.
• Kad akumulators izlādējies
• Kad temperatūra sensora tuvumā ir

pārāk augsta/zema.

53SBB008

Sensora atrašanās vieta
Detalizētu informāciju skatiet šīs sadaļas
nodaļas “Aklo punktu uzraudzība (BSM) (ja
aprīkots)” tēmu “Sensoru atrašanās vie-
tas”.

RCTA apturēšana
Detalizētu informāciju skatiet šīs sadaļas
nodaļas “Aklo punktu uzraudzība (BSM) (ja
aprīkots)” tēmu “BSM apturēšana”.

Brīdinājuma un indikatoru paziņo-
jumi
Informācijas ekrānā parādās brīdinājuma
un indikāciju paziņojumi, lai informētu jūs
par problēmām ar BSM. Detalizētu infor-
māciju skatiet šīs sadaļas nodaļas “Aklo
punktu uzraudzība (BSM) (ja aprīkots)”
tēmu “Brīdinājuma un indikāciju paziņo-
jumi”.

PIEMĒRS
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360 skata kamera (ja aprīkots)
360 skata kamera ir funkcija, kas rāda automobiļa apkārtnes vizuālo attēlu informācija un
izklaides sistēmas ekrānā, izmantojot priekšējo kameru, sānu kameru (kreiso un labo) un
aizmugures kameru. Tas palīdz vadītājam uzlabot redzamību, kad vadītājs mēģina nopar-
kot automobili, pabraukt garām pretimbraucošam automobilim uz šaura ceļa vai uzsākt
kustību ar automobili sliktas redzamības apstākļos automobiļa kreisajā un labajā pusē.
• Izmantojiet informācijas un izklaides sistēmu, kas atbilst 360 skata kamerai.

Kameru pozīcijas

65T50360

(1) Aizmugures kamera
(2) Priekšējā kamera
(3) Sānu kamera (zem kreisajiem un labajiem sānu atpakaļskata spoguļiem)

• Katra kamera augšējā attēlā ir raksturīgs piemērs; reālais aprīkojums ir atkarīgs no
automobiļa tipa.

(1)(2)

(3)

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
• Kad sānu atpakaļskata spoguļi ir pieliekti, ja mēģināt parādīt attēlu no kamerām, ekrānā parādīsies sekojošais attēls (1).
• Automobiļa platuma rupjas indikācijas līnijas tiks parādītas plašāk, salīdzinot ar reālo automobiļa platumu. Brauciet ar automobili, tieši sekojot

apkārtnes drošībai.

65T50370

BRĪDINĀJUMS
• 360 skata kamera nemazina vadītāja pienākumu braukt uzmanīgi. Izmantojiet 360 skata kameru tikai kā braukšanas palī-

dzību.
• 360 skata kamerai ir ierobežojumi, un tā var neparādīt personu vai šķērsli. Brauciet ar automobili uzmanīgi, sekojot drošī-

bai aizmugurē un apkārtējiem apstākļiem, skatoties tieši un caur atpakaļskata spoguļiem. Ja braucat ar automobili, skato-
ties tikai 360 skata kamerā, var rasties negadījums.

• Kameras ir precīzijas instrumenti. Nepielieciet tām pārlieku spēku, nedemontējiet un nemodificējiet tās. Kā arī nelejiet
karstu ūdeni uz kamerām un nebakstiet tās ar koku, lai noņemtu dubļus vai piesalušu sniegu. Šāda rīcība var bojāt kame-
ras un izraisīt aizdegšanos un kļūmes.

• Neizmantojiet 360 skata kameru, kad sānu atpakaļskata spoguļi ir nolocīti un kādas no priekšējām durvīm un bagāžas
nodalījuma pārsegs nav aizvērts. Apkārtnes attēls var netikt parādīts pareizi, kas var izraisīt negadījumu.

PIEZĪME
Ja izmantojat 360 skata kameru ilgstoši, kad benzīnmotors vai pilnā hibrīda sistēma ir apturēta, svina-skābes akumulators var
izlādēties. Neizmantojiet 360 skata kameru ilgstoši, kamēr iekšdedzes motors vai pilnā hibrīda sistēma ir izslēgta.

(1)
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Kā izmantot 360 skata kameru
3D skata režīma funkcija
360 skata kamera parādīs apkārtnes attēlu ar skatu no automobiļa ārpuses vai iekšpuses.
1) Nospiediet motora slēdzi, lai mainītu aizdedzes režīmu uz ON.
2) Pēc tam, kad ir parādīts sākuma attēls, ekrānā tiks automātiski parādīts 3D skata

režīms.

65T50380

3) Lai pārslēgtu tagadējo attēlu uz attēlu ar citu skatu, pieskarieties attēla pārslēgšanas
pogai (1) ekrānā. Lai īslaicīgi apturētu 3D skata režīma rotāciju, pieskarieties pagaidu
apturēšanas vai atsākšanas pogai (2). Lai restartētu 3D skata režīma rotāciju, pieska-
rieties pogai (2) atkal.

(1)

(2) (2)

(1)

(3)
360 skata kamera parādīs apkārtnes 

attēlu ar skatu no automobiļa ārpuses.
360 skata kamera parādīs apkārtnes 
attēlu ar skatu no automobiļa iekšpu-

ses.

Shēma 1
(Noklusējuma iestatījums) Shēma 2

PIEZĪME:
• Automobiļi ar manuālo pārnesumkārbas-

ass mezglu:
Kad ir izpildīti visi turpmākie nosacījumi,
nospiežot kameras slēdzi (3), tiek mai-
nīts 3D skata režīms.
– Pārslēdziet citā pozīcijā, kas nav "R" .
– Stāvbremzes ieslēgtas.
– Automobiļa ātrums ir apmēram 3 km/h

vai mazāks.
• Automobiļi ar automātisko pārnesumkār-

bas-ass mezglu:
Kad nospiežat kameras slēdzi (3),
kamēr pārslēga svira ir pozīcijā “P”, var
izsaukt 3D skata režīmu.

• Varat mainīt 3D skata režīma rādījuma
ekrānu, mainot iestatījumu.

• Kad nospiežat kameras slēdzi (3), pat
kamēr tiek rādīts atvēršanas attēls,
ekrānā tiks parādīts 3D skata režīms.

• Kad aizdedzes režīms ir ACC režīmā,
ekrānā netiks parādīts 3D skata režīms.
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Automobiļa priekšpuses rādīšana
1) Nospiediet motora slēdzi, lai mainītu aizdedzes režīmu uz ON.
2) Automobiļi ar manuālo pārnesumkārbas-ass mezglu: Pārslēdziet citā pozīcijā, kas nav

"R" .
Automobiļi ar automātisko pārnesumkārbas-ass mezglu: Pārbīdiet pārslēga sviru pozī-
cijā N, D vai L.

3) Nospiediet kameras slēdzi (1). Parādās paziņojums “Top image and forward image”
(Augšējais attēls un priekšējais attēls) (noklusējuma iestatījums).

4) Katru reizi, kad pieskaraties attēla pārslēgšanas pogai (2), attēls tiks mainīts sekojoši:

(2)(2)

(1)

(2)

Augšējais attēls un priekšējais 
attēls (Noklusējuma iestatījums)

Sānu attēls un priekšējais attēls

360 skata kamera rādīs 
apkārtnes attēlu un priekšējo 

attēlu.

360 skata kamera rādīs priek-
šējo attēlu plaši.

360 skata kamera rādīs apakšējo kreiso attēlu ārpus priek-
šējā pasažiera sēdekļa un priekšējā attēla.

Priekšējais platais attēls

65T50390

• Kad nospiežat kameras slēdzi (1),
patreizējais attēls tiks mainīts uz
nākamo attēlu.

• Pat tad, kad nespiežat kameras slēdzi
(1), patreizējais attēls tiks mainīts uz
iepriekšējo attēlu ar šādām metodēm:
– Kad paiet 3 minūtes kopš kameras

slēdža nospiešanas (1)
– Kad darbināt informācijas un izklaides

sistēmu
– Kad automobiļa kustības ātrums pār-

sniedz apmēram 10 km/h
• Kad automobiļa kustības ātrums pār-

sniedz apmēram 10 km/h un nospiežot
kameras slēdzi (1), sānu attēlu var parā-
dīt tikai ekrāna kreisajā pusē. Kad auto-
mobiļa ātrums sasniedz apmēram 10 km/
h vai mazāk, ekrānā parādīs priekšējo
attēlu.

PIEZĪME:
• Automobiļi ar manuālo pārnesumkārbas-

ass mezglu:
Kad sekojošie nosacījumi ir izpildīti, tiek
rādīta automobiļa priekšpuse.
– Pārslēdziet citā pozīcijā, kas nav "R" 
– Stāvbremze ir atlaista
– Automobiļa ātrums ir lielāks par aptu-

veni 3 km/h
• Lai regulētu attēla kvalitāti un konfigu-

rētu sākotnējo ekrāna attēlu, skatiet šīs
sadaļas tēmu “Attēla kvalitātes regulē-
šana”.

• Kad aizdedzes režīms ir ACC režīmā,
netiks parādīts kameras attēls.
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Automobiļa aizmugures rādīšana
1) Nospiediet motora slēdzi, lai mainītu aizdedzes režīmu uz ON.
2) Pārbīdiet pārslēga sviru pozīcijā R. Automātiski parādās paziņojums “Top image and

backward image” (Augšējais attēls un aizmugures attēls).
3) Katru reizi, kad pieskaraties attēla pārslēgšanas pogai (1), attēls tiks mainīts sekojoši:

65T50400

(1)(1)

(1)

Augšējais attēls un aizmugures 
attēls (Noklusējuma iestatījums) Aizmugures platais attēls

Sānu attēls un aizmugures attēls

360 skata kamera rādīs 
apkārtnes attēlu un aizmugu-

res attēlu.

360 skata kamera rādīs aiz-
mugures attēlu plaši.

360 skata kamera rādīs apak-
šējo kreiso attēlu ārpus priek-

šējā pasažiera sēdekļa un 
aizmugures attēla.

Automobiļi ar manuālo pārnesumkārbas-
ass mezglu:
• Kad pārslēdzat pārsēga sviru no pozīci-

jas “R” citā pozīcijā, kameras attēls tiks
parādīts automātiski.

• Kad tiek apmierināti visi sekojošie nosa-
cījumi, tiks parādīts informācijas un
izklaides sistēmas ekrāns.
– Pārslēdziet pārslēga sviru no R citā

pozīcijā.
– Stāvbremzes ieslēgtas.
– Automobiļa ātrums ir apmēram 3 km/h

vai mazāks.
Automobiļi ar automātisko pārnesumkār-
bas-ass mezglu:
• Kad pārslēdzat pārsēga sviru no “R” citā

pozīcijā, kas nav “P”, kameras attēls tiks
parādīts automātiski.

• Kad pārslēdzat pārsēga sviru no pozīci-
jas “R” uz “P”, tiks parādīts informācijas
un izklaides sistēmas ekrāns.

PIEZĪME:
• No visiem attēliem kā augstākā prioritāte

tiek parādīta 360 skata kamera. Tomēr,
kad tiek aktivizēta pati informācijas un
izklaides sistēma, aizmugures attēls
netiks rādīts.

• Lai regulētu attēla kvalitāti un konfigu-
rētu sākotnējo ekrāna attēlu, skatiet šīs
sadaļas tēmu “Attēla kvalitātes regulē-
šana”.

• Kad aizdedzes režīms ir ACC režīmā,
netiks parādīts kameras attēls.
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Kļūdas rādījums ekrānā
Ja radusies anomālija kameras sistēmā, ekrānā tiks parādīta sekojošā zīme.
Konsultējieties ar pilnvarotu SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoservisu par kameru sistē-
mas pārbaudi.

65T50410

(1) Kameru sistēmas kļūdas zīme

(1)
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Kā izprast parādītos elementus ekrānā
Ekrānā parādās sekojošās palīglīnijas un pogas.
Palīglīnijas sniedz aptuvenu priekšstatu jūsu braukšanas darbībām.

65T50420

• Katrs parādītais elements augšējā attēlā ir raksturīgs piemērs; tas ir atkarīgs no automobiļa tipa.

(1) (4)

(4)

(3)

(5) (8)(4)

(6)

(7)

(4)(8) (8)

(2)

Sānu attēlsAugšējais Priekšējais un aizmugures attēls

Nr. Parādītais elements Saturs

(1) Rāda automobiļa pozīciju.

(2) Varat pārsēgt attēlus, pieskaroties šai pogai.
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Nr. Parādītais elements Saturs

(3) Rāda, ka priekšējā un aizmugures satiksme nav aktivizēta.

Nr. Parādītā krāsa Elementa nosaukums Saturs

(4) Zaļš Palīglīnija kursam Saistībā ar jūsu darbībām ar stūri tiek rādītas jūsu kursa vadlīnijas, 
kad automobilis kustas turpgaitā vai atpakaļgaitā. *

(5) Sarkans

Palīglīnija attālumam

Rāda palīglīniju pozīcijai, kas ir apmēram 0,5 m priekšā vai aizmugurē 
no bufera priekšas vai bufera aizmugures

(6) Dzeltens Rāda palīglīniju pozīcijai, kas ir apmēram 1 m priekšā vai aizmugurē 
no bufera priekšas vai bufera aizmugures.

(7) Gaiši zils Rāda palīglīniju pozīcijai, kas ir apmēram 2 m priekšā vai aizmugurē 
no bufera priekšas vai bufera aizmugures.

*: Kad stūre ir taisnā pozīcijā, netiks rādīts augšējais attēls, un turpgaitas/atpakaļgaitas kustības vadlīnija netiks rādīta.
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• Kad katra vadlīnija tiek parādīta uz ceļa virsmas, attālums starp automobili līdz šķērslim, piemēram, jūsu automobiļa tuvumā noparko-
tam transportlīdzeklim, netiek parādīts pareizi. Kā arī, tā kā augšējais attēls tiek parādīts, apstrādājot attēlu, pamatojoties uz plakanu
ceļa virsmu, augstāk par ceļa virsmu novietoto šķēršļu (piemēram, apmales vai cita transportlīdzekļa) atrašanās vieta netiek parādīta
pareizi.

• Trapecoidālās vadlīnijas attālumam un automobiļa platumam, kas tiek rādītas ekrānā, ir aptuveni orientieri, kas ir atkarīgi no reālā attā-
luma un automobiļa platuma.

• Ja modificējat balstiekārtu vai nomaināt riepu, kas nav paredzēta jūsu automobilim, vadlīnijas un augšējais attēls netiks parādīts
pareizi.

(8) Purpursarkana

Vadlīnija automobiļa platu-
mam (vertikālā līnija)

Rāda vadlīniju pozīcijai, kas atrodas mazliet ārpus automobiļa pla-
tuma (ieskaitot sānu atpakaļskata spoguļu platumu).

Vadlīnija automobiļa platu-
mam (horizontālā līnija)

Rāda vadlīnijas pozīcijai, kas atrodas automobiļa vistālākā priekšējā 
punktā.

Nr. Parādītā krāsa Elementa nosaukums Saturs
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PIEZĪME:
Kad aktivizējat informācijas un izklaides sistēmu vai radusies anomālija skārienpanelī, pogas nevar darbināt. Šajā gadījumā kādu laiku
pagaidiet. Vai nospiediet kameras slēdzi, lai atgrieztos oriģinālajā ekrānā, vēlreiz nospiediet kameras un darbiniet pogas, kamēr ekrāns
tiek rādīts.
Ja nevarat darbināt pogas, lai veiktu augstāk aprakstīto procedūru, konsultējieties ar SUZUKI pārstāvi vai citu kvalificētu autoservisu.

UZMANĪBU
• Augšējais attēls ir kvaziattēls, kas kombinē un apstrādā vairākus attēlus no kamerām, kas atrodas uz sānu atpakaļskata

spoguļiem, jūsu automobiļa priekšpusē un aizmugurē. Tādēļ augšējais attēls var tikt parādīts sekojošos veidos:
– Tiek parādīts telpisks objekts, it kā tas būtu nokritis.
– Ja telpiskā objekta atrašanās vieta ir augstāka par ceļa virsmu, objekts tiek attēlots tālāk vai tas ir neredzams.
– Telpiskā objekta daļa netiek parādīta ekrāna kadra ietvaros vai tā pozīcija ir nobīdīta.

• Telpiskais objekts priekšējā attēlā vai aizmugures attēlā var netikt parādīts augšējā attēlā.
• Augšējā attēlā līnijas uz ceļa ir nobīdītas ekrāna kadrā vai šīs līnijas var izskatīties ieliektas. Jo lielāks šis attālums ir no

jūsu automobiļa, jo lielākas ir līniju nobīdes.
• Ja kameras pozīcija ir nobīdīta, attēli vai vadlīnijas var būt nobīdītas. Nogādājiet automobili kameras pārbaudei pie sava

pilnvarotā SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoservisā.
• Uz sniegota ceļa vai slidenām ceļa virsmām, kursa vadlīnija var atšķirties no reālā kursa.
• Tā kā automobiļa ikonu augšējā attēlā rāda ar datorgrafiku, tā pēc krāsas, formas un izmēra atšķiras no reālā automo-

biļa. Tādēļ automobiļa pozīcija attiecībā pret ceļa virsmu vai šķēršļiem var atšķirties no faktiskās pozīcijas.
• Augšējā attēlā katras kameras attēla spilgtums var variēt atkarībā no apkārtējās gaismas spilgtuma.
• Kad viens attēls tiek pārslēgts uz citu, tas var parādīties novēloti. Līdz brīdim, kad 360 skata kamera tiek parādīta pilnībā,

attēls uz laiku var būt izkropļots.
• 360 skata kamera izmanto speciālu lēcu. Tādēļ parādītais attālums un faktiskais attālums var izskatīties atšķirīgi, un

mērķa objekti var izskatīties kā izkropļoti attēli. Jo lielāks šis attālums ir no jūsu automobiļa, jo lielāka ir šī tendence.
• Tā kā platais attēls aptver plašāku zonu, tam ir ievērojami kropļojumi. Kā arī attālums platajā attēlā izskatās atšķirīgi no

faktiskā attāluma.
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Atšķirība starp kameru attēlu un fak-
tisko stāvokli uz ceļa virsmas
Pozīcija un attālums, kuru rāda vadlīnijas
uz ceļa, variē atkarībā no pasažieru skaita,
kravnesības, slīpuma un situācijas uz ceļa
virsmas. Pārbaudiet apkārtnes drošību,
aplūkojot tieši.

Ja ir slīpuma pret kalnu jūsu kustības
virzienā
Attāluma vadlīnija būs redzama faktiskā
attāluma priekšā.
Aizmugures attēls (piemērs):

59RN05690

(1) Sarkans, punkts, kuru rāda attāluma
vadlīnija (apmēram 0,5 m)

(2) Dzeltens, punkts, kuru rāda attāluma
vadlīnija (apmēram 1,0 m)

(3) Gaiši zils, punkts, kuru rāda attāluma
vadlīnija (apmēram 2,0 m)

Ja ir slīpums no kalna jūsu kustības vir-
zienā
Attāluma vadlīnija būs redzama faktiskā
attāluma aizmugurē.
Aizmugures attēls (piemērs):

59RN05700

(1) Sarkans, punkts, kuru rāda attāluma
vadlīnija (apmēram 0,5 m)

(2) Dzeltens, punkts, kuru rāda attāluma
vadlīnija (apmēram 1,0 m)

(3) Gaiši zils, punkts, kuru rāda attāluma
vadlīnija (apmēram 2,0 m)

Kad jūsu automobiļa tuvumā atrodas
telpisks objekts
Šajā gadījumā attālums no jūsu automo-
biļa līdz šim telpiskajam objektam var
atšķirties no reālā attāluma.

1. piemērs:

81M50590

Attēlā kursa (1) vadlīnija nepieskaras parā-
dītā kravas auto virsbūvei. Tomēr, ja šī kra-
vas auto virsbūve izbīdās priekšā
faktiskajam kursam, kur jūsu automobilis
brauks, var notikt sadursme.
2. piemērs:

(1) (2) (3)

Apmēram 0,5 m

Apmēram 1,0 m

Apmēram 2,0 m

(1) (3)(2)

Apmēram 2,0 m

Apmēram 1,0 m

Apmēram 0,5 m

(1)
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65T50440

Ilustrācijā augšējais attēls (2) rāda, ka ir
neliels attēls starp jūsu automobili un parā-
dītā kravas auto virsbūvi. Tomēr reālais
attālums ir mazāks par parādīto attālumu,
un var notikt sadursme.

Ekrānā parādītie apgabali
• Kas attiecas uz ekrānā parādītajiem

apgabaliem, skatiet attēlus tēmā “360
skata kameras skata lauka attēls”.
Tomēr apgabali ap un zem priekšējā un
aizmugures bufera netiks parādīti.

• Apgabali virs kameras netiks parādīti. Ja
šķērslis atrodas augstu vai šķēršļa augš-
daļa ir izvirzīta, piemēram, ceļa zīmei,
augšdaļa ekrānā netiks parādīta.

• Iespaids par attālumu 360 skata kame-
ras attēlā atšķiras no faktiskā attāluma.

• Ja pastāv šķērslis, piemēram, noparkots
transportlīdzeklis, ekrānā parādītajos
apgabalos, to var parādīt atšķirīgi no fak-
tiskā attāluma.

• Aizmugures attēls ekrānā var būt
apvērsts, tāpat kā attēls, ko redzat cen-
trālā atpakaļskata spogulī vai sānu atpa-
kaļskata spoguļos.

• Tā kā priekšējā kamera un aizmugures
kamera ir uzstādītas vietās, kas ir maz-
liet nobīdītas no jūsu automobiļa centra,
priekšējais attēls un aizmugures attēls
tiks parādīts ar mazliet nobīdītām pozīci-
jām.

360 skata kameras skata lauka attēls

81M50610

• Apgabali zem priekšējā bufera un aiz-
mugures bufera vai zemes virsma, kas ir
norādīta turpmākā attēlā, var netikt parā-
dīta ekrānā. 

(2)

UZMANĪBU
Apzīmētie apgabali kļūs par aklajiem
punktiem, kas netiks parādīti ekrānā.
Noteikti pārliecinieties par drošību,
aplūkojot tieši.
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65T50450

• Augšējā attēlā objekts, kas atrodas
netālu no kameras parādītajiem apgaba-
liem, un objekti, kas atrodas augstāk par
ceļa virsmu, var neparādīties ekrānā.

PIEZĪME:
• 360 skata kameras attēls var nedaudz

atšķirties no faktiskās krāsas.
• Ja ekrānā tiek parādīts kustīgs objekts,

var tikt parādīts arī tā atlikušais attēls.

• Sekojošās situācijās vadītājam var ras-
ties grūtības redzēt 360 skata kameras
attēlu. Tomēr tā nav kļūme.
– Naktī, lietainā dienā vai tumšā vietā
– Ja zona ap kameru ir sakarsusi vai

auksta tiešu saules staru vai aukstu
apstākļu dēļ vai kad lietainā laikā ir
augsts mitrums (kameras lēca var būt
aizsvīdusi)

– Kad intensīva gaisma tieši iekļūst
kamerā (attēlā var parādīties baltas
vertikālas līnijas).

– Zem fluoroscentā apgaismojuma
(attēls ekrānā var mirgot) 

– Kad āra gaisa temperatūra ir zema
(ekrāns var satumst)

– Ja noparkojat automobili uz ilgu laiku
ar ieslēgtu benzīnmotoru vai pilno hib-
rīda sistēmu (attēlā var parādīties
trokšņi)

– Kad kameras lēca ir netīra vai kad pie
kameras lēcas ir pielipis sniegs vai
ūdens pilieni

Iestatījumu maiņa
Varat regulēt attēla kvalitāti vai mainīt 360
skata kameras iestatījumu, kā arī priekšē-
jās un aizmugures satiksmes brīdinājumu.

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Ja nemaināt iestatījumu drošā vietā,
kur automobiļa tuvumā nekā nav, var
rasties negadījums.
Mainiet iestatījumu drošā vietā, kur
automobiļa tuvumā nekā nav.

PIEZĪME
Ja ilgi maināt iestatījumu, kad benzīn-
motors vai pilnā hibrīda sistēma ir
izslēgta, svina-skābes akumulators
var izlādēties.
Mainiet iestatījumu, kamēr benzīnmo-
tors vai pilnā hibrīda sistēma ir
ieslēgta.
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Attēla kvalitātes regulēšana
Kad regulējat attēla kvalitāti, veiciet šādas
darbības:
1) Iestatiet stāvbremzes.
2) Nospiediet motora slēdzi, lai mainītu

aizdedzes režīmu uz ON.

65T50460

3) Pēc tam, kad sākuma attēls ir noslē-
dzies, nospiediet kameras slēdzi (1).

4) Tiks parādīts 3D skata režīma attēls.
Nospiediet pogu (2) attēla kvalitātes
regulēšanai.

5) Regulējiet attēla spilgtumu un kontrastu
pēc savām vēlmēm.

PIEZĪME:
• Iestatītā spilgtuma rādītājs atšķiras atka-

rībā no apgaismojuma ieslēgšanas/
izslēgšanas statusa.

• Detalizētu informāciju skatiet informāci-
jas un izklaides sistēmas lietošanas
pamācībā.

360 skata kamera un priekšējais un aiz-
mugures satiksmes brīdinājums
Kad maināt iestatījumu, veiciet šādas dar-
bības:
1) Iestatiet stāvbremzes.
2) Nospiediet motora slēdzi, lai mainītu

aizdedzes režīmu uz ON.

65T50470

3) Pēc tam, kad sākuma attēls ir noslē-
dzies, nospiediet kameras slēdzi (1).

4) Tiks parādīts 3D skata režīma attēls.
Nospiediet iestatījumu pogu (3).

65T50480

5) Pieskarieties indikatoram (4), lai iesta-
tītu 360 skata kameru. Mainiet iestatī-
jumu pēc savām vēlmēm. Lai
pārslēgtos uz citu lappusi, nospie-
diet  vai .

(2)

(1)

(3)

(1)

(4)
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• Attēls augšējā ilustrācijā ir raksturīgs piemērs; tas ir atkarīgs no automobiļa tipa.

Indikācija Funkcija

59RN05500

Varat izvēlēties vienu no šīm palīglīnijām:
• Slēpt palīglīnijas
• Rādīt palīglīnijas, kas darbojas vienlaikus ar stūres leņķi
• Rādīt fiksētās palīglīnijas

59RN05510

Kā attēlu jūsu automobiļa priekšpuses aplūkošanai varat izvēlē-
ties vienu no šiem attēliem:
• Augšējais attēls un priekšējais attēls (noklusējuma iestatījums)
• Priekšējais platais attēls
• Sānu attēls un priekšējais attēls

59RN05520

Kā attēlu jūsu automobiļa aizmugures aplūkošanai varat izvēlē-
ties vienu no šiem attēliem:
• Augšējais attēls un aizmugures attēls (noklusējuma iestatījums)
• Aizmugures platais attēls
• Sānu attēls un aizmugures attēls

59RN05530

Varat parādīt vai slēpt 3D skata režīmu, kas tiek automātiski parā-
dīts līdz ar aktivizāciju.

59RN05540

Automobiļi ar manuālo pārnesumkārbas-ass mezglu: Kad pārslē-
dzat pārslēga sviru no pozīcijas “R” citā pozīcijā, varat izsaukt vai
slēpt kameras attēlu, kas tiks parādīts automātiski.
Automobiļi ar automātisko pārnesumkārbas-ass mezglu: Kad pār-
slēdzat pārslēga sviru no “R” citā pozīcijā, kas nav “P”, varat izvē-
lēties rādīt vai slēpt kameras attēlu, kas tiks parādīts automātiski.
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Apiešanās ar kameru

PIEZĪME:
• Kad nomaināt kameru ar jaunu, ir nepie-

ciešama pielāgošana. Uzdodiet veikt
regulēšanu savam SUZUKI pārstāvim
vai kvalificētā autoservisā.

• Nepiestipriniet nevienu priekšmetu, kas
traucē kameras aktivizēšanai, pie kame-
ras vai tās tuvumā. Jūs nevarat piestipri-
nāt izgaismotu numurzīmi.

Kad rodas šaubas par kameras kļūmi

Kad ekrānā parādās kameras sistēmas
kļūdas zīme
Kad ekrānā parādās kļūdas zīme ,
kameras sistēmā pastāv anomālija.
• Ja kļūdas zīme nepazūd, uzticiet

SUZUKI pārstāvim vai citam kvalificētam
autoservisam pārbaudīt kameras sis-
tēmu.

Kad attēla kvalitāte 360 skata kamerai ir
slikta
• Kad kameras lēca ir netīra, var rasties

grūtības saskatīt attēlu. Ja kameras
lēcai pielīp ūdens pilieni, sniegs vai netī-
rumi, nomazgājiet to ar ūdeni un noslau-
kiet ar mīkstu drānu. Ja kameras lēca ir
ļoti netīra vai tai ir pielipis vasks, izman-
tojiet maigu tīrīšanas līdzekli.

• Kad atstarota gaisma no spilgtiem sau-
les stariem vai spilgti priekšēji lukturi no
aizmugurē braucošiem transportlīdzek-
ļiem iespīd tieši kamerā, attēlā var parā-
dīties baltas līnijas, un var būt grūtības
redzēt attēlu. Tomēr tā nav kļūme.

Kad attēls un palīglīnijas nesalāgojas
Sekojošā gadījumā attēls un palīglīnijas
nesalāgosies. Tomēr tā nav kļūme.
• Jūsu automobilis ir sagāzts pasažieru

skaita vai bagāžas dēļ.

UZMANĪBU
Ja sitat pa kameru vai tās tuvumā,
attēls var neparādīties pareizi. Nogā-
dājiet automobili kameras pārbaudei
pie sava pilnvarotā SUZUKI pār-
stāvja vai kvalificētā autoservisā.

PIEZĪME
Kameras demontāža var izraisīt bojā-
jumus, kā ūdensizturības zudumu.
Kameru nedrīkst izjaukt vai pārvei-
dot.
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Informācija par licenci
360 skata kamera izmanto arī atvērtā koda programmatūru. Licences informācija ir šāda:

79R40530
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Parkošanās sensori (ja 
aprīkots)

65T50650

(1) Simbols norāda uz parkošanās sen-
sora atpazītu šķērsli*
* Šis simbols norāda uz šķērsli, kas

atrodas pa labi no automobiļa aiz-
mugures.

• Parkošanās sensora sistēma izmanto
ultraskaņas sensorus, lai atpazītu šķērš-
ļus priekšējo un aizmugures buferu
tuvumā. Ja šķēršļi tiek atpazīti, kad par-
kojaties vai braucat ar automobili lēnām,
sistēma jūs brīdina, dodot skaņas sig-
nālu ar zumeru un mērinstrumentu
paneļa informācijas ekrānā parādot sim-
bolus, kas norāda uz šķēršļiem.

• Sistēma izdala ultraskaņas viļņus, un
attiecīgais sensors uztver no šķēršļiem
atstarotos viļņus. Sistēma izmēra laiku,

kāds ultraskaņas vilnim bija nepiecie-
šams, lai sasniegtu šķērsli un atgrieztos
no tā, no kā tā nosaka šķēršļa atrašanās
vietu.

• Parkošanās sensora funkciju var izman-
tot, kad nospiežat motora slēdzi, lai pār-
slēgtu aizdedzes režīm uz ON, pārslēga
svira ir pozīcijā, kas nav P (automātiska-
jiem pārnesumkārbas-ass mezgliem vai
automātiskai pārnesumkārbai), un par-
košanās sensora slēdzis ir pozīcijā ON.
Šī funkcija ir noderīga sekojošos gadīju-
mos: nobraucot pie apmales; parkojot
automobili paralēli; iebraucot ar automo-
bili garāžā; braucot pa aleju un lēnām
braucot vietā, kur ir šķēršļi.

Sensoru atrašanās vietas

Uz priekšējā bufera

65T50500

(1) Priekšējie vidējie sensori (2 vietas)
(2) Priekšējie stūru sensori (2 vietas)

(1)

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
• Parkošanās sensors brīdina jūs par

šķēršļiem ar zumeru skaņas sig-
nālu un, parādot šķēršļu atrašanās
vietas informācijas ekrānā. Tomēr
jums vēl arvien ir pilnībā jāseko
notiekošajam, kamēr braucat.

• Sensori var atpazīt šķēršļus tikai
ierobežotā zonā un tikai, kad auto-
mobilis kustas ierobežotā ātruma
diapazonā. Tādēļ sarežģītās vietās
brauciet ar automobili lēnām, vien-
laikus sekojot apkārt notiekošajam
ar tiešo redzi vai atpakaļskata spo-
guļus. Ja vadāt automobili, paļaujo-
ties tikai uz parkošanās sensoru,
pastāv palielināts negadījuma
risks.

(1)(1) (2)(2)

PIEMĒRS
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Uz aizmugures bufera

65T50510

(3) Aizmugures vidējie sensori (2 vietas)
(4) Aizmugures stūru sensori (2 vietas)

(3)(4) (4)(3)

PIEMĒRS
PIEZĪME

• Izvairieties no sišanas pa sensoru
zonām vai augstspiediena auto-
mazgātavas sprauslas vēršanu uz
sensoru zonām. Citādi var sabojāt
sensorus.

• Ja buferis atsitas pret cietu priekš-
metu, tajā esošie sensori var nedar-
boties pareizi. Ja tas tā notiek,
sensori ir jāpārbauda pilnvarotam
SUZUKI pārstāvim vai kvalificētam
autoservisam.
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Sensoru darbošanās
Sensori, kas strādā, ir atkarīgi no pārslēga sviras pozīcijas, sekojoši:

Pārslēga sviras pozīcija
Manuālais pārnesumkārbas-ass mezgls Automātiskais pārnesumkārbas-ass mez-

gls vai automātiskā pārnesumkārba)
R N, 1. – 5. vai 6. R N, D vai M

Priekšējie sensori
Centrā Izslēgts Ieslēgts

(ar atlaistu stāvbremzes sviru) Izslēgts Ieslēgts

Stūris Ieslēgts Ieslēgts
(ar atlaistu stāvbremzes sviru) Ieslēgts Ieslēgts

Aizmugures sen-
sori

Centrā Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izslēgts

Stūris Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izslēgts
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Aptuvenās zonas, kur var atpazīt šķērš-
ļus

61MM0B010

• Šķērslis, kas atrodas tuvāk par 20 cm no
sensora vai uzreiz zem tā, nav uztve-
rams.

• Sensori var atpazīt šķērsli līdz aptuveni
1 m no automobiļa priekšgala vai apmē-
ram 1,5 m no automobiļa aizmugures. PIEZĪME:

• Plāni stabi vai šķēršļi, kas atrodas
zemāk par sensoriem, var palikt neatpa-
zīti, kad automobilis tiem tuvojas tuvāk,
ja tie ir tikuši atpazīti no lielāka attāluma.

• Sistēma var kļūdaini aprēķināt īsāku
attālumu līdz ceļa zīmei vai līdzīgam
šķērslim par reālo. 

BRĪDINĀJUMS
• Sekojošās situācijās parkošanās

sensors var nedarboties normāli, jo
sensori nevar pareizi atpazīt šķērš-
ļus.
– Sensori ir pārklāti ar dubļiem,

sniegu vai citiem materiāliem.
(Lai darbība būtu normāla, šos
materiālus ir jānotīra.)

(Turpinājums)

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

– Sensori ir slapji no ūdens šļakstiem
vai spēcīga lietus.

– Sensori ir pārklāti ar roku, uzlīmi, pie-
derumu utt.

– Sensora uztveršanas zonā ir piestip-
rināts piederums vai cits priekšmets.

– Uz bufera ir uzstādīti tādi priekšmeti
kā vilkš?anas āķi, pārdošanā pieeja-
mie gabarītu marķēšanas stienīši,
radioantenas utt.

– Bufera augstums tiek mainīts balstie-
kārtas izmaiņu vai citu iemeslu dēļ.

– Sensora zonas ir ārkārtīgi sakarsu-
šas no tiešas saulesgaismas vai
aukstas zemu temperatūru dēļ.

– Automobilis atrodas uz rupjas virs-
mas, slīpumā, uz grants ceļa vai
zālājā.

– Automobilis atrodas slīpā leņķī.
– Sensori ir uztvēruši ultraskaņas

troksni no citu automobiļu signāltau-
res, motora, pneimatiskās bremžu
sistēmas (lieliem transportlīdzek-
ļiem) vai parkošanās sensora.

– Šķēršļi atrodas pārāk tuvu senso-
riem.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

– Sensori atrodas leņķī pret ļoti
spēcīgi atstarojošu priekšmetu,
kā stiklu. (Ultraskaņas viļņi netiek
atstaroti no šķēršļa.)

• Sensori var nespēt pareizi atpazīt
sekojošos šķēršļu tipus:
– Priekšmeti, kas izgatavoti no

plāna materiāla, kā stiepļu žoga
vai virves

– Taisnleņķa apmales vai citi
priekšmeti ar asām malām

– Gari priekšmeti ar lielu augšdaļu,
kā ceļa zīmes

– Zema profila priekšmeti, kā
apmales

– Skaņu absorbējoši priekšmeti, kā
kokvilna vai sniegs
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Kā izmantot parkošanās sensoru

Parkošanās sensora slēdzis

61MS403

(1) Parkošanās sensora slēdzis
(2) Indikators

(2)

(1)

• Kad aizdedzes slēdzis ir ON un deg parkošanās sensora indikators, tas norāda, ka par-
košanās sensors ir gatavs darbam, ja tiek ievēroti sekojošie apstākļi:
– Pārslēga svira ir citā pozīcijā, kas nav P (modeļiem ar automātisko pārnesumkārbas-

ass mezglu vai automātisko pārnesumkārbu).
– Automobiļa turpgaitas ātrums nav lielāks par apmēram 9 km/h, kad palēnināt auto-

mobili, piemēram, parkošanai.
– Automobiļa turpgaitas ātrums nav lielāks par apmēram 13 km/h, kad paātrināt auto-

mobili.
• Lai deaktivizētu parkošanās sensoru, nospiediet parkošanās sensora slēdzi un pārbau-

diet, vai indikators nodziest.

PIEZĪME:
Ja pārslēdzat parkošanās sensora slēdzi no OFF uz ON pozīciju, kad aizdedzes režīms ir
pārslēgts uz ON, nospiežot motora slēdzi, atskan salona zumers.

Slēdža stāvoklis Stāvoklis

PIEMĒRS
ON (Iesl.)
• Kad indikators deg un visi nepieciešamie nosacījumi ir izpildīti,

sistēma ir gatava darbam.

PIEMĒRS
OFF (Izsl.)
• Sistēma nedarbojas. Nospiediet slēdzi, lai izslēgtu indikatoru,

ja nevēlaties izmantot parkošanās sensoru.
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Šķēršļa indikācija no parkošanās 
sensora

65T50660

(1) Priekšējie vidējie sensori atpazinuši
šķērsli

(2) Priekšējie stūru sensori atpazinuši
šķērsli

(3) Aizmugures vidējie sensori atpazinuši
šķērsli

(4) Aizmugures stūru sensori atpazinuši
šķērsli

(1) (2)(2)

(3) (4)(4)

PIEMĒRS

Atpazīstot šķērsli, parkošanās sensors liek atskanēt salona zumerim, un mērinstrumentu
paneļa informācijas ekrānā parādās simbols, kas norāda uz šķērsli.
• Atkarībā no šķēršļa virziena un attāluma tiek parādīts atšķirīgs simbols.
• Mērinstrumentu paneļa zumers atskan, kad sensors priekšā atpazīst šķērsli.
• Zumers, kas atrodas aiz aizmugurējā sēdekļa, atskan, kad sensors aizmugurē atpazīst

šķērsli.
• Brīdinājumi, kad stūra sensori atpazīst šķēršļus

• Brīdinājumi, kad vidējie sensori atpazīst šķēršļus

PIEZĪME:
• Simboli tiek parādīti ar mazu aizkavēšanos pēc šķēršļu atpazīšanas.
• Ja sistēma atpazīst vairākus šķēršļus vienlaikus, ekrāns rāda visu to atrašanās vietas,

izmantojot attiecīgos simbolus. Tomēr zumers skanēs tikai par tuvākajiem šķēršļiem.

Attālums (aptuv.) Brīdinājuma skaņas signāls Simbols
45 – 60 cm
(18 – 24 in.) Īsi pīkstieni ar īsiem intervāliem Trīs līnijas

35 – 45cm
(14 – 18 in.) Īsi pīkstieni ar ļoti īsiem intervāliem Divas līnijas

Mazāk par 35 cm
(14 in.) Nepārtraukts pīkstiens Viena līnija

Attālums (aptuv.) Brīdinājuma skaņas signāls Simbols
Priekš-
pusē

60 – 100 cm
(24 – 39 in.) Īsi pīkstieni ar gariem intervāliem

Trīs līnijasAizmu-
gurē

60 – 150 cm
(24 – 59 in.)

45 – 60 cm
(18 – 24 in.) Īsi pīkstieni ar īsiem intervāliem

35 – 45 cm
(14 – 18in.) Īsi pīkstieni ar ļoti īsiem intervāliem Divas līnijas

Mazāk par 35 cm
(14 in.) Nepārtraukts pīkstiens Viena līnija
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Sensoru iestatīšana
Varat izvēlēties pārkošanās sensora nor-
mālo vai piekabes režīmu, izmantojot infor-
mācijas ekrānu. Skatiet tēmu “Informācijas
ekrāns” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU
BLOKS”.
Normālais režīms
Visi sensori darbojas. Izmantojiet šo
režīmu normālos apstākļos.
Piekabes režīms
Aizmugures stūra un aizmugures vidējo
sensoru darbība ir ierobežota. Izmantojiet
šo režīmu, kad velkat piekabi.

PIEZĪME
Kad braucat ar automobili garāžā,
pārliecinieties, vai ir izvēlēts parkoša-
nās sensora normālais režīms. Ja
parkošanās sensors ir atstāts pieka-
bes režīmā, aizmugures stūru un aiz-
mugures vidējie sensori nedarbojas.

Brīdinājuma un indikatoru paziņojumi
Ja rodas problēma vai brīdinājums par parkošanās sensora sistēmu, mērinstrumentu
paneļa informācijas ekrānā parādās paziņojums, mirgo simbols, un skan zumers. Ja parā-
dās paziņojums, ievērojiet instrukcijas.

Paziņojums Simbols Brīdinājuma ska-
ņas signāls

Iespējamais cēlonis un 
risinājums

53SB3036

Divas mirgo-
jošas svītri-
ņas sensora 
atrašanās 
vietā.

• Labās puses sen-
soriem: 
Dubultpīkstienu
sērijas

• Kreisās puses
sensoriem: 
Trīskāršo pīk-
stienu sērijas

Iespējams, radusies par-
košanās sensoru sistē-
mas problēma.
Nogādājiet automobili 
pārbaudei pie pilnvarota 
SUZUKI pārstāvja vai 
kvalificētā autoservisā.

53SB3037

Viena mirgo-
joša svītriņa 
sensora atra-
šanās vietā.

• Labās puses sen-
soriem: 
Dubultpīkstienu
sērijas Kreisās
puses sensoriem: 
Trīskāršo pīk-
stienu sērijas

Norādītais sensors ir pie-
sārņots.
Notīriet to ar mīkstu 
drānu.
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Atpakaļskata kamera (ja 
aprīkots)
Kad pārslēga svira tiek pārslēgta pozīcijā
R, kamēr aizdedzes slēdzis ir pozīcijā ON,
vai aizdedzes režīms ir ON, atpakaļskata
kamera ekrānā automātiski rāda skatu aiz
automobiļa.

Atpakaļskata kameras atrašanās 
vieta

65T50520

(1) Atpakaļskata kamera
Atpakaļskata kamera ir uzstādīta līdzās
numurzīmes apgaismojumam.

BRĪDINĀJUMS
Atpakaļskata kamerā redzamais attā-
lums var atšķirties no reālā attāluma
saskaņā ar ceļa stāvokli vai automo-
biļa kravu. Tā kā arī kameras rādī-
juma lauks ir ierobežots, braukšana
atpakaļgaitā, skatoties tikai ekrānā,
var izraisīt negadījumu vai sadursmi
ar priekšmetu.
Atpakaļskata kamera nevar aizstāt
vadītāja uzmanību. Tikai vadītājs ir
atbildīgs par parkošanās un līdzīgiem
manevriem.
• Izmantojiet atpakaļskata kameru

tikai kā braukšanas palīdzību.
• Vienmēr brauciet uzmanīgi, pārlie-

cinoties par aizmugures drošību un
apkārtējiem apstākļiem, skatoties
tieši ar acīm un izmantojot atpa-
kaļskata spoguļus.

• Kad braucat atpakaļgaitā, pārlieci-
nieties, ka bagāžas nodalījuma dur-
vis ir kārtīgi aizvērtas.

PIEZĪME
Ja ilgstoši izmantojat atpakaļskata
kameru, kamēr aizdedzes slēdzis ir
pozīcijā ON vai aizdedzes režīms ir
ON, bet benzīnmotors nedarbojas vai
pilnā hibrīda sistēma nedarbojas,
akumulators var izlādēties.
Neatstājiet ilgstoši aizdedzes slēdzi
pozīcijā ON vai aizdedzes režīmu ON,
kamēr benzīnmotors vai pilnā hibrīda
sistēma nedarbojas.

PIEZĪME
Atpakaļskata kamera ir precīzijas
mērierīce. Ja sitat pa kameru, tā var
salūzt un izraisīt bojājumus, kas var
novest pie aizdegšanās vai kļūmes.
• Nesitiet kameru.
• Netīriet no kameras sniegu vai dub-
ļus ar koku.

(1)
PIEMĒRS
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PIEZĪME:
Ka virsbūves vasks nokļūst uz kameras
lēcas, noslaukiet vasku ar tīru drānu, kas
samitrināta maigā tīrīšanas līdzeklī, kas
atšķaidīts ar ūdeni, pēc tam noslaukiet ar
sausu drānu.

Kā izmantot atpakaļskata kameru
1) Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON

un nospiediet motora slēdzi, lai pārs-
lēgtu aizdedzes režīmu uz ON.

2) Pārslēdziet pārslēga sviru pozīcijā R.
• Ekrāns automātiski rāda skatu aiz auto-

mobiļa.
• Kad pārslēga svira tiek pārslēgta no R

citā pārslēga sviras pozīcijā, ekrāns
atgriežas iepriekšējā rādījumā.

PIEZĪME:
Atpakaļskata kameras rādījums ir pirmā
prioritāte jebkurā rādījumu režīmā. Tomēr
atpakaļskata kamera nerāda aizmugures
skatu, kamēr sistēma inicializējas.

Atapkaļskata kameras rādījuma dia-
pazons
Atpakaļskata kameras rādījums rāda zonu
aiz bagāžas nodalījuma durvīm. Rādījums
nerāda priekšmetus, kas atrodas tuvu
buferim vai zem bufera.
Atpakaļskata kameras rādījums nevar
parādīt šķēršļus, kas atrodas augstāk par
kameru. Ekrānā nevar redzēt garus priekš-
metus, kā ceļa zīmes.

Atapkaļskata kameras rādījuma diapa-
zona piemērs

61MM0A015

61MM0B012

(1) Rādījuma diapazons

PIEZĪME
Ja atpakaļskata kamerā iekļūst
ūdens, tā var izraisīt kļūmi vai aizdeg-
ties.
Neizmantojiet augstspiediena ūdens
strūklu kameras tuvumā.

PIEZĪME
Šī lēca ir pārklāta ar cietu pārklājumu,
lai izvairītos no bojājumiem vai krā-
sas izbalēšanas. Lēcas bojājumi vai
krāsas izbalēšana var aizklāt attēlu.
• Neizmantojiet lēcas tīrīšanai suku.
• Neizmantojiet alkoholu, benzīnu vai

šķīdinātāju lēcas tīrīšanai.
• Neizmantojiet uz kameras lēcas

vasku.

(1)

PIEMĒRS

(1)
PIEMĒRS
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PIEZĪME:
• Atpakaļskata kameras rādītais attēls ir

apvērsts (spoguļattēls).
• Priekšmetu atpakaļskata kamerā krāsas

var atšķirties no reālo priekšmetu krā-
sām.

• Atpakaļskata kameras rādījums var būt
grūti saskatāms sekojošās situācijās, bet
tā nav sistēmas kļūme.
– Tumšās vietās lietainā dienā vai naktī.
– Kad temperatūra lēcas tuvumā ir

pārāk augsta/zema vai kamera ir
mitra, piemēram, lietainā dienā vai
augsta mitruma periodos (uz kameras
lēcas var kondensēties rasa).

– Ja pie kameras lēcas ir pieķēries sve-
šķermenis, piemēram, dubļi vai ūdens
piliens.

– Kad intensīva gaisma iekļūst kamerā
(ekrānā parādās vertikālas līnijas).

– Fluoroscējošā apgaismojumā. (Ekrāns
var mirgot.)

– Kad āra temperatūra ir zema (attēls
ekrānā var būt aptumšots).

Atapkaļskata kameras ekrāna indikāci-
jas piemērs
Atpakaļskata kamerā redzamais attālums
var atšķirties no reālā attāluma saskaņā ar
ceļa stāvokli vai automobiļa kravu.

Slīpums uz augšu aiz automobiļa

61MM0A016

(1) Objekts
(2) Reālais attālums
(3) Attālums ekrānā

Ja aiz automobiļa ir slīpums uz augšu,
ekrānā redzamais priekšmets izskatās
tālāk par reālo attālumu.

Slīpums uz leju aiz automobiļa

61MM0A017

(1) Objekts
(2) Reālais attālums
(3) Attālums ekrānā

Ja aiz automobiļa ir slīpums uz leju, ekrānā
redzamais priekšmets izskatās tuvāk par
reālo attālumu. 

(1)

(2)

(3)

PIEMĒRS

(1)

(3)

(2)

PIEMĒRS
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Ja atapkaļskata kameras skats uz aiz-
muguri netiek parādīts vai attēls ir slik-
tas kvalitātes
• Ja atpakaļskata kameras skats uz aiz-

muguri netiek parādīts.
– Pārbaudiet, vai aizdedzes slēdzis ir

pozīcijā ON vai aizdedzes režīms ir
ON.

– Pārliecinieties, ka pārslēga svira ir
ieslēgta pozīcijā R.

• Ja attēla kvalitāte no atpakaļskata kame-
ras ir slikta.
– Pārbaudiet, vai kameras lēca nav

netīra.
– Pārliecinieties, ka saule vai stars no

aizmugurē braucoša transportlīdzekļa
nespīdina tieši lēcā.

Ja pēc augstāk aprakstīto punktu pārbau-
dīšanas atpakaļskata kameras sistēma vēl
arvien nedarbojas pareizi, sistēma pēc
iespējas drīzāk jāpārbauda pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificēta autoser-
visa.

Elektroniskā stabilitātes 
programma (ESP®)
ESP® ir reģistrēta Daimler AG
tirdzniecības zīme.

Elektroniskā stabilitātes programma
(ESP®) palīdz kontrolēt automobili līku-
mos, ja kāds no riteņiem izslīd. Tā arī
palīdz paātrinājumam uz mitras va nenotu-
rīgas ceļa virsmas. Tā regulē motora
atdevi un dažos gadījos izmanto bremzes.
Papildus tam, ESP® palīdz izvairīties no
sānslīdes, kontrolējot bremžu spiedienu.

ESP® ietver šādas trīs sistēmas:

Stabilitātes kontroles sistēma
Automobiļa stabilitātes sistēma palīdz
nodrošināt tādu sistēmu kā bremžu
pretbloķēšanās sistēmas, vilces kontroles
un motora kontroles sistēmas u.t.t. Šī sis-
tēma automātiski kontrolē bremžu jaudu
vai dzinēju, lai pasargātu automašīnu no
slīdēšanas, kad notiek pagrieziena veik-
šana uz slidenas ceļa virsmas vai parādās
negaidīta stūres darbība.

Vilces kontroles sistēma
Vilces kontroles sistēma automātiski palīdz
kontrolēt riteņu izslīdēšanu, kas var parā-
dīties paātrinot gaitu uz slidena ceļa. Sis-
tēma darbojas tikai tad, ja tā konstatē kāda
riteņa buksēšanu vai saķeres zaudēšanu.
Kad tā notiek, sistēma darbina priekšējās
vai aizmugures bremzēs un samazina
motora jaudu, tādējādi ierobežojot riteņu
buksēšanu.

Bremžu pretbloķēšanās sistēma 
(ABS)
ABS palīdz novērst riteņu slīdēšanu, elek-
troniski kontrolējot bremžu spiedienu. Tā
palīdzēs saglabāt stūres vadāmību, brem-
zējot uz slidena ceļa. ABS darbojas auto-
mātiski, tādēļ nav nepieciešams apgūt
īpašu bremzēšanas tehniku. Vienkārši pie-
spiediet bremžu pedāli, “nepumpējot” to.

BRĪDINĀJUMS
ESP® nespēju uzlabot automobiļa
vadāmības stabilitāti it visās situāci-
jās, tā nekontrolē visu automobiļa
bremžu sistēmu. ESP® nespēj
novērst negadījumus, tostarp tādus,
ko izraisa nepiemērots ātrums līku-
mos vai hidroplanēšana. Tikai droša
un uzmanīga automobiļa vadīšanas
var novērst negadījumus. Ar ESP®-
aprīkot automobiļa s spējas nekad
nespēj aizstāt uzmanīgu vadīšanu.
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ABS darbojas, kad sistēma konstatē riteņu
bloķēšanos. ABS darbības laikā varat
sajust pulsāciju bremžu pedālī.
(Plašāku informāciju par ABS skatiet
tematā “Bremzēšana” šajā sadaļā.)

PIEZĪME:
• Ja ESP® sistēma tiek aktivizēta, var dzir-

dēt klikšķošu troksni un/vai sajust
bremžu pedāļa vibrāciju. Tas ir normāli
un norāda, ka bremžu sistēmas spie-
diens tiek kontrolēts pareizi.

• Kad iedarbināt motoru vai, kad automo-
bilis sāk kustēties, var dzirdēt benzīnmo-
tora (vai pilnā hibrīda sistēmas) darbības
skaņu. Tas nozīmē, ka iepriekš minētās
sistēmas ir pašpārbaudes režīmā. Šī
skaņa nenozīmē, ka ir kļūme.

ESP® indikators ir aprakstīts tālāk:

ESP® brīdinājuma lampiņa

52KM133

Kad ir aktivizēta kāda no šīm ESP® sistē-
mām, kas nav ABS, lampiņa mirgo 5 reizes
sekundē. Ja tas mirgo, brauciet uzmanīgi.
Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
lampiņa īslaicīgi iedegas, lai var pārbaudīt,
vai tā darbojas.

BRĪDINĀJUMS
• ESP® var pareizi nedarboties, ja

uzstādītas no oriģinālajām atšķirī-
gas riepas vai riteņi. Kad maināt
riteņus vai riepas, izmantojiet tikai
šajā rokasgrāmatā norādītā izmēra
un tipa.

• ESP® var nedarboties pareizi, ja
riepās ir pazemināts spiediens.

• ESP® var nedarboties, ja ir uzstādī-
tas sniega ķēdes.

• ESP® var nedarboties, ja riepas ir
ļoti nodilušas. Mainiet riepas, kad
kļūst redzami nodiluma marķējumi
riepas protektorā.

• ESP® sistēma neaizvieto ziemas
riepas vai sniega ķēdes braukšanai
pa sniega klātu ceļu.

BRĪDINĀJUMS
• ESP® var nedarboties pareizi, ja ar

motoru saistītas detaļas, piem.,
trokšņa slāpētājs, atšķiras no stan-
dartā uzstādītajām vai ir ļoti nolie-
tojušās.

• Nepārveidojiet automobiļa piekari,
jo tādā gadījumā ESP® var nedar-
boties pareizi.

PIEZĪME
Ja ESP® brīdinājuma signāls izgais-
mojas un nenodziest kustības laikā,
var būt problēma ESP® sistēmās (ne
ABS). Uzticiet sistēmu pārbaudi piln-
varotam SUZUKI pārstāvim vai kvali-
ficētam autoservisam.
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PIEZĪME:
Kad ESP® brīdinājuma lampiņa iedegas un
nenodziest kustības laikā, tas norāda uz
ESP® sistēmu (ne ABS) atteici, tomēr sis-
tēma darbosies ar ABS kā parasti, tikai bez
papildu ESP® funkcijām.

ESP® OFF indikators

57L30045

Ikdienas braucieniem ESP® jābūt ieslēgtai,
lai gūtu visu labo, ko sniedz ESP® sistē-
mas.
Var būt nepieciešams izslēgt ESP® sistē-
mas (ne ABS), ja automobilis iestidzis
smiltīs, dubļos vai sniegā, kad riteņu buk-
sēšana var būt nepieciešama.

ESP® OFF slēdzis

A tips

61MM0A197

(1) ESP® OFF slēdzis

B tips

65T50530

(1) ESP® OFF slēdzis

Kad slēdzis ESP® OFF mērinstrumentu
panelī piespiests un turēts ar nolūku izslēgt
ESP® sistēmas (ne ABS), ESP® OFF indi-
kators mērinstrumentu panelī izgaismojas.
Kad izslēdzat ESP® sistēmas (ne ABS),
pirms atsākat parastu braucienu, ieslēdziet
tās.
Kad piespiežat ESP® OFF slēdzi vēlreiz,
ESP® OFF indikators nodzisīs un visas
ESP® sistēmas tiks aktivētas.

65T50670

Ja augstāk redzamajā attēlā parādītais
paziņojums parādās informācijas ekrānā,
tad var būt problēma ESP® sistēmā. Nogā-
dājiet automobili pārbaudei pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoser-
visā.

PIEZĪME:
ESP® sistēma neaktivēsies un tiks parādīt
šis ziņojums.

(1)

(1)
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PIEZĪME:
Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar radara
bremžu atbalsta sistēmu, kad ESP® sis-
tēma ir izslēgta, radara bremžu atbalsta
sistēma tiks izslēgta.

ABS brīdinājuma lampiņa / bremžu 
sistēmas brīdinājuma lampiņa
Skatiet tematu “Bremzēšana” šajā sadaļā.

Turēšanas slīpumā kontroles sis-
tēma 
Turēšanas slīpumā kontroles sistēma ir
paredzēta, lai palīdzētu jums uzsākt kus-
tību stāvos vai slidenos kalnos. Kad sākat
kustību pret kalnu, sistēma palīdz novērst
automobiļa ripošanu atpakaļ (apmēram 2
sekundes), kamēr pārliekat pēdu no
bremžu pedāļa uz akseleratora pedāli.

BRĪDINĀJUMS
• Pārmērīgi nepaļaujieties uz turēša-

nas slīpumā kontroles sistēmu.
Turēšanas slīpumā kontroles sis-
tēma nevar pasargāt transportlī-
dzekli no ripošana atpakaļ visos
slodzes vai ceļa apstākļos. Vienmēr
esat gatavs piespiest bremžu
pedāli, lai pasargātu automobili no
ripošanas atpakaļ. Zaudējot uzma-
nību un nekontrolējot automobiļa
ātrumu ar bremžu palīdzību, var
zaudēt kontroli pār automobili un
iekļūt negadījumā.

• Turēšanas slīpumā kontroles sis-
tēma nav paredzēta automobiļa
ilgstošai noturēšanai slīpumā.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Kad noņemat kāju no bremžu

pedāļa, nekavējoties sāciet auto-
mobiļa kustību kalnā. Ja noņemat
kāju no bremžu pedāļa un nespie-
žat akseleratora pedāli 2 sekunžu
laikā, turēšanas slīpumā kontroles
sistēma tiks izslēgta. Ja tas notiek,
automobilis var ripot atpakaļ atka-
rībā no slīpuma; tas var izraisīt
negadījumu. Motors var noslāpt,
stūres un bremžu pastiprinātāji var
nedarboties, tādējādi stūrēšana un
bremzēšana būs daudz grūtāka
nekā parasti, kā rezultātā var iekļūt
negadījumā vai sabojāt automobili.

• Ja vadāt automobili slīpumā, pa
grantētu, apsnigušu vai dubļainu
ceļu un turēšanas slīpumā kontro-
les sistēma ir aktivizēta, riteņi var
bloķēties, un varat zaudēt kontroli
pār automobili.
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Turēšanas slīpumā kontroles sistēma akti-
vizējas maksimāli uz apmēram 2 sekun-
dēm, kad kāja noņemta no bremžu pedāļa
un ir izpildīti sekojošie nosacījumi.
1) Pārnesumu pārslēga svira iestatīta pār-

nesumā kustībai uz priekšu vai atpakaļ-
gaitā

2) Stāvbremzes atlaistas.
3) Modeļiem ar manuālo pārnesumkār-

bas-ass mezglu tiek nospiests sajūga
pedālis.

4) Automobilis atrodas slīpumā.

Modeļiem, kas ir aprīkoti ar ENG A-STOP
sistēmu, turēšanas slīpumā kontroles sis-
tēma tiek aktivizēta, kad benzīnmotors vai
pilnā hibrīda sistēma tiek restartēta pēc
automātiskās izslēgšanas, pat ja iepriekšē-
jie nosacījumi nav izpildīti.

PIEZĪME:
Kad turēšanas slīpumā kontroles sistēma
aktivēta, var notikt šādi, bet tas nenorāda
uz bojājumu.
• Motora nodalījumā var būt dzirdams

troksnis.
• Bremžu pedālis var būs smagāks, var

būt grūti to piespiest.

65T50680

Ja augstāk redzamajā attēlā parādītais
paziņojums parādās informācijas ekrānā,
tad var būt problēma ar turēšanas slīpumā
kontroles sistēmu. Nogādājiet automobili
pārbaudei pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja
vai kvalificētā autoservisā.
PIEZĪME:
Turēšanas slīpumā kontroles sistēma
neaktivēsies un tiks parādīt šis ziņojums.

Bremzēšana

60G165S

Jo lielāks automobiļa ātrums, jo lielā dis-
tance nepieciešama tā apturēšanai. Pie-
mēram, ja automobilis pārvietojas ar 60
km/h, bremzēšanas ceļš būs apmēram 4
reizes garāk nekā pie ātruma 30 km/h.
Sāciet bremzēt automobili, kamēr vēl ir
pietiekama distance starp jūsu automobili
un apstāšanās punktu, samaziniet ātrumu
pakāpeniski.
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Bremžu pastiprinātājs
Jūsu automobilis aprīkots ar bremžu
pastiprinātāju. Ja bremžu pastiprinātājs
nedarbojas dēļ motora noslāpšanas vai
cita bojājuma, bremžu sistēma darbosies
ar rezerves jaudu un automobili varēs
apturēt stipri spiežot bremžu pedāli. Rezer-
ves jauda tiek izmantota katru reizi pie-
spiežot bremžu pedāli un ar katru
spiedienu samazinās. Spiediet pedāli vien-
mērīgi un neatlaidiet. “Nepumpējiet”
bremžu pedāli.

Bremžu palīgsistēma
Strauji nospiežot bremzes, bremžu palīg-
sistēma darbojas kā avārijas apstāšanās
un nodrošina spēcīgāku bremzēšanu vadī-
tājam, kas nevar nospiest bremžu pedāli
pietiekošo spēcīgi.

PIEZĪME:
Ja ātri un spēcīgi nospiedīsit bremzes, var
būt dzirdama klikšķoša skaņa bremžu
pedālī. Tas ir normāli un norāda, ka
bremžu palīgsistēma ir aktivizēta pareizi.

Bremžu pretbloķēšanās sistēma 
(ABS)
ABS palīdz novērst riteņu slīdēšanu, elek-
troniski kontrolējot bremžu spiedienu. Tā
palīdzēs saglabāt stūres vadāmību, brem-
zējot uz slidena ceļa.
ABS darbojas automātiski, tādēļ nav
nepieciešams apgūt īpašu bremzēšanas
tehniku. Vienkārši piespiediet bremžu
pedāli, “nepumpējot” to. ABS darbojas,
kad sistēma konstatē riteņu bloķēšanos.

ABS darbības laikā varat sajust pulsāciju
bremžu pedālī.

PIEZĪME:
• ABS nedarbosies, ja automobiļa ātrums

ir zemāks par 9 km/h.
• Ja ABS sistēma tiek aktivēta, varat dzir-

dēt klikšķošu troksni un/vai sajust
bremžu pedāļa vibrācija. Tas ir normāli
un norāda, ka bremžu sistēmas spie-
diens tiek kontrolēts pareizi.

• Kad iedarbināt motoru vai, kad automo-
bilis sāk kustēties, var dzirdēt benzīnmo-
tora (vai pilnā hibrīda sistēmas) darbības
skaņu. Tas nozīmē, ka iepriekš minētās
sistēmas ir pašpārbaudes režīmā. Šī
skaņa nenozīmē, ka ir kļūme.

BRĪDINĀJUMS
Ja bremžu sistēmā iekļūst ūdens, to
sniegums var krasi samazināties un
bremzēšanai var būt neparedzamas
sekas. Pēc brauciena caur ūdeni vai
automobiļa apakšpuses mazgāšanas
pārbaudiet bremžu darbību, lēni
braucot un pārbaudot bremžu efekti-
vitāti. Ja bremzēšana nenotiek kā
parasti, nožāvējiet bremzes, lēni
braucot un spiežot bremžu pedāli,
līdz bremžu efektivitāte atjaunojas. 

BRĪDINĀJUMS
Arī tad, ja sistēma nav atlikusi rezer-
ves jauda, automobili tik un tā varēs
apturēt, spiežot bremžu pedāli stip-
rāk nekā parasti. Tomēr apstāšanās
distance būs garāka.

BRĪDINĀJUMS
• Uz dažu tipu ceļa seguma (piem,

grantētiem, apsnigušiem utt.
ceļiem) ar ABS aprīkotiem automo-
biļiem bremzēšanas ceļš ir
nedaudz garāks kā automobiļiem ar
parasto bremžu sistēmu. Ar
parasto bremžu sistēmu slīdošas
riepas spēj iespiesties grants vai
sniega slānī, saīsinot bremzēšanas
ceļu. ABS samazina pretestības
efektu. Kad braucat pa nestabila
seguma ceļu, ievērojiet lielāku dis-
tanci.

(Turpinājums)
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63J081

(1) ABS brīdinājuma lampiņa
(2) Bremžu sistēmas brīdinājuma lam-

piņa

Kā ABS darbojas
Dators nepārtraukti uzrauga riteņu grieša-
nās ātrumu. Dators bremzēšanas laikā
salīdzina izmaiņas riteņu griešanās
ātrumā. Ja riteņi strauji samazina grieša-
nās ātrumu, tas norādu uz to slīdēšanu,
dators vairākas reizes sekundē izmainīs
bremžu spiedienu, tādējādi neļaujot rite-
ņiem bloķēties. Kad uzsākat kustību vai
paātrinieties pēc straujas bremzēšanas,
var būt dzirdama motoriska vai knikšķoša
skaņa, jo sistēma atiestatās vai veic paš-
pārbaudi.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Uz cietā seguma ceļiem ar ABS

aprīkotiem automobiļiem bremzē-
šanas ceļš var būt nedaudz īsāks,
nekā automobiļiem ar parastajām
bremzēm.

• Abos gadījumos ABS tik un tā
palīdz uzturēt stūrēšanas virzienu.
Tomēr atcerieties, ka ABS nekom-
pensē sliktu ceļa segumu, laika
apstākļus vai nepareizus vadītāja
lēmumus. Saprātīti izvērtējiet situā-
ciju un nebrauciet ātrāk, kā to atļauj
apstākļi.

(1) (2)

BRĪDINĀJUMS
• Ja ABS brīdinājuma signāls (1)

mērinstrumentu panelī iedegas un
nenodziest kustības laikā, var būt
problēmas ar ABS sistēmu. Neka-
vējoties nogādājiet automobili ABS
sistēmas pārbaudei pie sava piln-
varotā SUZUKI pārstāvja vai kvalifi-
cētā autoservisā. Ja ABS sistēma
nedarbojas, bremžu sistēmas funk-
cijas saglabāsies arī bez ABS.

• Ja ABS sistēmas brīdinājuma lam-
piņa (1) un bremžu sistēmas brīdi-
nājuma lampiņa (2) vienlaicīgi
iedegas mērinstrumentu panelī
kustības laikā, bremžu pretbloķēša-
nās funkcija un ABS sistēmas aiz-
mugures bremžu spēka kontroles
funkcijā (proporcionālā vārsta
funkcija) var būt atteice. Ja tā
notiek, aizmugures riteņi var viegli
izslīdēt vai sliktākajā gadījumā
automobilis var sagriezties, ja
bremzējat uz slidena ceļa vai pat uz
sausa ceļa ar cietu segumu. Neka-
vējoties nogādājiet automobili ABS
sistēmas pārbaudei pie sava piln-
varotā SUZUKI pārstāvja vai kvalifi-
cētā autoservisā. Vadiet automobili
uzmanīgi, pēc iespējas izvairieties
no straujas bremzēšanas.

BRĪDINĀJUMS
ABS var nedarboties pareizi, ja ir
uzstādītas no oriģinālajām atšķirīgas
riepas vai riteņi. Tas notiek tādēļ, ka
ABS salīdzina izmaiņas riteņu rotāci-
jas ātrumos. Kad maināt riteņus vai
riepas, izmantojiet tikai šajā rokas-
grāmatā norādītā izmēra un tipa.
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Bremžu pretbloķēšanās 
sistēma (ABS)
ABS palīdz novērst riteņu slīdēšanu, elek-
troniski kontrolējot bremžu spiedienu. Tā
palīdzēs saglabāt stūres vadāmību, brem-
zējot uz slidena ceļa.
ABS darbojas automātiski, tādēļ nav
nepieciešams apgūt īpašu bremzēšanas
tehniku. Vienkārši piespiediet bremžu
pedāli, “nepumpējot” to. ABS darbojas,
kad sistēma konstatē riteņu bloķēšanos.
ABS darbības laikā varat sajust pulsāciju
bremžu pedālī.

PIEZĪME:
• Ja ABS sistēma tiek aktivēta, varat dzir-

dēt klikšķošu troksni un/vai sajust
bremžu pedāļa vibrācija. Tas ir normāli
un norāda, ka bremžu sistēmas spie-
diens tiek kontrolēts pareizi.

• Kad iedarbināt motoru vai kad automobi-
lis sāk kustēties, var dzirdēt benzīnmo-
tora (vai pilnā hibrīda sistēmas) darbības
skaņu. Tas nozīmē, ka iepriekš minētās
sistēmas ir pašpārbaudes režīmā. Šī
skaņa nenozīmē, ka ir kļūme.

Bremzēšanas ceļš
ABS ir paredzēts bremzēšanas ceļa sama-
zināšanai.

PIEZĪME:
• Kad pēkšņi bremzējat vai bremzējat uz

slidena ceļiem, bremzēšanas ceļš, kas
nepieciešams automobilim ar ABS, ir
gandrīz tāds pats kā automobilim bez
ABS.

• Ja vēlaties strauji nospiest bremzes,
vienkārši stingri nospiediet bremžu
pedāli bez pumpēšanas. Citādi būs
nepieciešams garāks bremzēšanas ceļš.

• ABS nedarbosies, ja automobiļa ātrums
ir zemāks par 9 km/h. Tas ir atkarīgs no
ceļa stāvokļa.

Vibrācija un skaņa ABS darbības 
laikā
Kad spēcīgi nospiežat bremžu pedāli,
varat sajust bremžu pedāļa, stūres un
automobiļa virsbūves vibrāciju. Tas ir ABS
darbības dēļ un neliecina par kļūmi; turpi-
niet spēcīgi spiest bremzes pedāli.

PIEZĪME:
Uzreiz pēc motora (vai pilnā hibrīda sistē-
mas) iedarbināšanas un braukšanas
uzsākšanas, īslaicīgi var būt dzirdama
elektromotora skaņa. Tas nozīmē, ka sistē-
mas ir pašpārbaudes režīmā. Šī skaņa
nenozīmē, ka ir kļūme.

BRĪDINĀJUMS
• Vienmēr apskatiet apkārtni automo-

biļa tuvumā un brauciet droši, jo ir
robežas, ciktāl automobili var kon-
trolēt ABS, un sistēma var nedarbo-
ties pareizi atkarībā no apkārtējiem
apstākļiem.

• Ja saķeres sniegums pārsniedz
robežu vai sākas hidroplanēšana,
ABS nevar darboties pareizi.

BRĪDINĀJUMS
• Sekojošās situācijās bremzēšanas

ceļš, kas nepieciešams automobi-
lim ar ABS, var būt mazliet lielāks
kā automobilim bez ABS, kas var
izraisīt negadījumu. Brauciet ar
automobili lēnām un saglabājiet
pietiekamu distanci starp savu
automobili un priekšā esošo trans-
portlīdzekli.
– Kad braucat pa nelīdzeniem

ceļiem, kā neasfaltētiem vai bru-
ģētiem ceļiem

– Kad braucat pa grants ceļiem vai
svaigi apsnigušiem ceļiem

– Kad braucat pāri ceļa nelīdzenu-
miem, piemēram, seguma šuvēm

– Kad braucat pāri metāla plāks-
nēm, piemēram, kanalizācijas
lūkām

– Kad tiek izmantotas sniega ķēdes
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Riepas Situācijas, kad ABS var nostrādāt 
nejauši, darbinot bremzes
• Braucot pa slideniem ceļiem

69RHS150

– Kanalizācijas lūkas

69RHS151

– Metāla plāksnes būvobjektos

69RHS152

– Grants ceļi

BRĪDINĀJUMS
ABS atpazīst katra riteņa rotācijas
ātrumu, izmantojot sensorus. Ja tiek
izmantotas riepas vai riteņi, kas atšķi-
ras no automobiļa rokasgrāmatā
norādītajiem, izmērs, tips, protektora
raksts vai nodiluma apstākļi atšķiras,
tādēļ riteņu rotācijas ātrumu nevar
pareizi atpazīt, un ABS nedarbosies
pareizi. Tas var novest pie nelaimes
gadījuma.
Kad nomaināt riepas, izmantojat tāda
paša izmēra, tipa un protektora raksta
riepas, kādas ir norādītas šajā auto-
mobiļa rokasgrāmatā.
Kā arī neizmantojiet pārlieku nodilu-
šas riepas.
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• Kad braucat pāri ceļa šuvēm un citām
augstuma atšķirībām

69RHS153

– Ceļa šuves

69RHS154

– Ceļu augstuma starpības

• Braukšana pa nelīdzeniem ceļiem

69RHS155

– Nelīdzeni ceļi

69RHS156

– Bruģis

ABS brīdinājuma lampiņa

65T50540

Ja radusies problēma ABS sistēmā, kamēr
motora slēdzis ir ON režīmā, šī lampiņa
iedegsies.

Bremžu palīgsistēma
Šī funkcija palīdz pielikt lielāku spēku, kad
darbināt bremzes. Kad tiek bremzēts
strauji, laiks, līdz ABS sāk pilnībā darbo-
ties, tiek saīsināts.
• Ja nespiežat bremžu pedāli stingri,

bremžu palīgsistēma nenostrādās.
• Bremžu palīgsistēma nav ierīce, kas

sniedz kontroli papildus oriģinālo bremžu
sniegumam.

PIEMĒRS
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Avārijas bremžu signāls (ja aprīkots)
ESS ir funkcija, kas brīdina aizmugurē braucošo transportlīdzekļu vadītājus ar visu
pagriezienu signālu mirgošanu, ja ir atbilstība šādiem nosacījumiem. Vienlaicīgi mirgos
arī pagriezienu signāli indikatori mērinstrumentu panelī.
• Kad strauji bremzējat pie ātruma 55 km/h vai lielāka
• Kad ABS ir aktivizēta vai, kad strauji bremzējat, kas ir līdzīgi apstākļi ABS aktivizācijai

54P000339

ESS darbība tiks pārtraukta šādās situācijās:
• Kad automobiļa ātrums vairs netiek strauji pazemināts
• Kad atlaižat bremžu pedāli
• Kad ABS vairs nav aktivēta
• Kad piespiežat avārijas signālu slēdzi

PIEZĪME:
• ESS funkcijas nav iespējams deaktivi-

zēt.
• ESS ir prioritāra pār avārijas signālu slē-

dža izmantošanu.
• Kad braucat po ceļiem ar šādiem segu-

miem un ABS ieslēdzas. ESS var nedar-
boties.
– Braucot pa slidenu ceļu
– Kad braucat pāri ceļa nelīdzenumiem,

piemēram, seguma šuvēm

BRĪDINĀJUMS
Kaut arī ESS ir konstruēta, lai samazi-
nātu sadursmes no aizmugures, ko
izraisa strauja bremzēšana, brīdinot
aizmugurē braucošo transportlī-
dzekļu vadītājus, un tādējādi novēr-
šot sadursmi. Tomēr centieties vadīt
automobili droši un izvairieties no
straujas bremzēšanas un paātrinā-
juma.
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Riepu spiediena uzraudzības 
sistēma (TPMS) (ja aprīkots)
Riepu spiediena uzraudzības sistēmas
uzdevums ir brīdināt vadītāju, ja vienā vai
vairākās riepās ievērojami samazinās
gaisa spiediens. Riepu spiediena uzrau-
dzības sistēmas (TPMS) sensoram ir uni-
kāls identifikācijas kods katram ritenim.
TPMS sensori raida spiediena signālus
uztvērējam riepu spiediena uzraudzības
sistēmas regulatorā. Kad vienā vai vairā-
kās riepās spiediens ievērojami samazi-
nās, iedegas zemāk parādītā brīdinājuma
lampiņa.

Brīdinājuma signāls par zemu gaisa 
spiedienu riepā

52D305

Katru riepu, tostarp rezerves (ja aprīkots),
jāpārbauda reizi mēnesī, kad tā ir auksta,
un spiedienu riepās jānoregulē saskaņā ar
automobiļa izgatavotāja ieteikumiem, kas
redzams automobiļa nominālu plāksnītē
vai riepu spiediena uzlīmē. (Ja jūsu auto-
mobiļa riepu izmērs atšķiras no automobiļa
nominālu plāksnītē vai riepu spiediena
uzlīmē norādītā, jāuzzina šo riepu parei-
zais spiediens.)
Ka degvielas ekonomijas papildu funkciju
jūsu automobilis ir aprīkots ar riepu spie-
diena uzraudzības sistēmu (TPMS), kas
iededz zema spiediena riepās brīdinājuma
lampiņu, ja kādā no riepām spiediens ir
ievērojami par mazu.
Attiecīgi, ja iedegas zema riepu spiediena
brīdinājuma lampiņa, jums jāapstājas
drošā vietā ceļa malā un jānoregulē riepā
pareizais spiediens.
Ja braucat ar bojātu riepu, kurā samazinā-
jies spiediens, riepa var pārkarst un izraisīt
plašākus bojājumus. Spiediena samazinā-
šanās riepā arī samazina riepas efektivitāti

un protektora kalpošanas laiku, kas var
iespaidot automobiļa vadāmību un apstā-
šanās spējas.
Ņemiet vērā, ka TPMS nevar aizstāt
pareizi riepu apkopi, vadītājs ir atbildīgs, lai
riepās vienmēr būtu pareizais spiediens, jo
TPMS nespēj konstatēt nelielu spiediena
zudumu riepā, un brīdinājuma lampiņa
neiedegsies.

BRĪDINĀJUMS
Paļaujoties tikai uz riepu spiediena
uzraudzības sistēmu, lai noteiktu,
kad jāuzpilda gaiss riepās, varat zau-
dēt kontroli pār automobili vai iekļūt
negadījumā. 
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās ik
mēnesi, kamēr tās ir aukstas, un, ja
nepieciešams, palieliniet spiedienu
riepās līdz ieteiktajam, kas norādīt
automobiļa informācijas plāksnītē un
šajā rokasgrāmatā. Plašāku informā-
ciju skatiet sadaļas „PĀRBAUDE UN
APKOPE” tēmā “Riepas”.
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BRĪDINĀJUMS
Neveicot nepieciešamās darbības,
kad riepu spiediena brīdinājuma lam-
piņa nedarbojas vai kad tā iedegas
un mirgo kustības laikā, var iekļūt
negadījumā.
Ja riepu spiediena brīdinājuma lam-
piņa neiedegas 2 sekundes pēc aiz-
dedzes slēdža pagriešanas pozīcijā
ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
vai iedegas un mirgo kustības laikā,
nogādājiet automobili pārbaudei pie
pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai kva-
lificētā autoservisā. Arī tad, ja lam-
piņa pēc mirgošanas nodziest,
norādot, ka uzraudzības sistēma dar-
bojas, nogādājiet automobili pārbau-
dei pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja
vai kvalificētā autoservisā.

BRĪDINĀJUMS
Riepu celtspēja samazinās, ja tajās ir
pazemināts spiediens. Ja spiediens
riepās samazinājies nedaudz, tik un
tā to celtspēja ir samazinājusies, un
slodze uz tām var izraisīt riepu bojā-
jumus. Riepu spiediena brīdinājuma
lampiņa šādās situācijās jūs nebrīdi-
nās, jo tā iedegas tikai tad, ja spie-
diens riepā samazinājies ievērojami.
Pārbaudiet un noregulējiet spiedienu
riepās vismaz reizi mēnesī. Plašāku
informāciju skatiet sadaļas „PĀR-
BAUDE UN APKOPE” tēmā “Riepas”.

BRĪDINĀJUMS
Turpinot braucienu ar degošu riepu
spiediena brīdinājuma lampiņu, var
iekļūt negadījumā un gūt smagus vai
nāvējošus ievainojumus.
Ja zema riepu spiediena brīdinājuma
lampiņa iedegas un nenodziest,
samaziniet ātrumu, izvairieties no
krasiem manevriem ar stūri un strau-
jas bremzēšanas. Nevadiet automo-
bili, ja spiediens riepā samazinājies
ievērojami, jo riepa var pārkarst un
sadalīties, kas var ietekmēt stūrēša-
nas un bremzēšanas efektivitāti. Pēc
iespējas ātrāk apstājieties drošā vietā
un pārbaudiet riepas.
• Ja riepa ir pārdurta, nomainiet to ar

rezerves riteni (ja aprīkots). Infor-
māciju par riteņu maiņu skatiet
sadaļā “ĀRKĀRTAS PASĀKUMI”
tēmā “Domkrata izmantošana”.
Informāciju par to, kā atjaunot
TPMS darbību pēc riepas pārdurša-
nas, skatiet tematā “Riepu un/vai
riteņu maiņa”.

(Turpinājums)
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Riepu spiediena brīdinājuma lampiņa var
iedegties arī dabisku iemeslu dēļ, piem.,
dabiskas gaisa noplūdes, temperatūras vai
laika apstākļu maiņas izraisītas izmaiņas
spiedienā. Ja paaugstināt spiedienu riepās
līdz informācijas plāksnītē norādītajam,
riepu spiediena brīdinājuma lampiņai
jānodziest. 
Lai liktu riepu spiediena brīdinājuma lampi-
ņai nodzist, regulējiet spiedienu riepās,
kad tās ir aukstas, tad brauciet apmēram
10 minūtes.
Kad sistēma ir atpazinusi noregulēto spie-
dienu riepās, riepu spiediena brīdinājuma
lampiņa nodzisīs, un informācijas ekrānā
parādīsies patreizējais spiediens riepās
(kad izvēlaties TPMS uzraudzību).

Ja lampiņa atkal iedegas pēc riepu spie-
diena atjaunošanas, riepā var būt bojā-
jums. Ja riepa ir pārdurta, nomainiet to ar
rezerves riteni (ja aprīkots). Skatiet sada-
ļas “ĀRKĀRTAS PASĀKUMI” tēmu “Cel-
šana ar domkratu”. Informāciju par to, kā
atjaunot riepu spiediena uzraudzības sistē-
mas darbību pēc riepas pārduršanas, ska-
tiet tematā “Riepu un/vai riteņu maiņa”.

53SB3040

PIEZĪME:
• Informācijas ekrāns rāda augstāk aprak-

stīto brīdinājuma un indikāciju paziņo-
jumu, kad iedegas šī lampiņa.

• Ja riepu spiediens tiek regulēts augstu
virs jūras līmeņa, zema spiediena riepā
brīdinājuma paziņojums var neizslēgties
arī pēc spiediena regulēšanas. Šādā
gadījumā iestatiet riepās nedaudz
augstāku spiedienu, nekā parādīts auto-
mobiļa informācijas plāksnītē.

• Zema spiediena riepās brīdinājuma lam-
piņa var īslaicīgi nodzist pēc iedegšanās.
Tas var notikt dēļ virsmas temperatūras
paaugstināšanās pēc ilgas braukšanas
vai braukšanas vietās ar augstu gaisa
temperatūru. Arī tad, ja zema spiediena
riepās brīdinājuma lampiņa nodziest pēc
iedegšanās, pārbaudiet spiedienu visās
automobiļa riepās.

• Lai samazinātu iespēju, ka zema spie-
diena riepās brīdinājuma lampiņa iede-
gas dabisku temperatūras un
atmosfēras spiediena izmaiņu dēļ, ir
svarīgi pārbaudīt un regulēt spiedienu

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar

caurdurtas riepas remonta kom-
plektu, nevis rezerves riteni, skatiet
sadaļas “ĀRKĀRTAS PASĀKUMI”
tēmu “Caurdurtas riepas remonta
komplekts)” par to, ka veikt caur-
durtas riepas ārkārtas remontu.

• Ja spiediens krities vairāk nekā
vienā riepā, pēc iespējas ātrāk
atjaunojiet ieteikto spiedienu visās
automobiļa riepās.

PIEZĪME
Ja riepu spiediena brīdinājuma lam-
piņa nenodziest arī pēc 10 minūšu
brauciena pēc aukstu riepu spiediena
regulēšanas, var būt TPMS problēma.
Nogādājiet automobili pārbaudei pie
pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai kva-
lificētā autoservisā.
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riepās, kad tās ir aukstas. Riepām, kuras
šķiet sasniedzam norādīto spiedienu,
kad to pārbaude pēc braukšanas, kad
tās ir siltas, spiediens var būt zem norā-
dītā, kad riepas atdziest. Ja spiediens
riepās tiek regulēts siltā garāžā, spie-
diens tajās var nokristies zemāk par
rekomendēto, kad izbraucat ārā ļoti auk-
stā laikā. Ja regulējat spiedienu riepās
garāžā, kur ir siltāk nekā ārā, palieliniet
spiedienu riepās par 1 kPa virs reko-
mendētā spiedien aukstai riepai pie kat-
riem 0,8°C no starpības starp
temperatūru garāžā un ārā.

TPMS kļūmes indikators
Jūsu automobilis aprīkots arī ar TPMS
atteices indikatoru, kas izgaismojas, ja sis-
tēmā rodas problēmas.
TPMS atteices indikators ir apvienots ar
zema spiediena riepās brīdinājuma lam-
piņu. Kad sistēma konstatē kļūmi, zema
spiediena riepās brīdinājuma lampiņa mir-
gos apmēram 75 sekundes un pēc tam
paliks degam. Tas atkārtosies pēc katras
automobiļa ieslēgšanas tik ilgi, kamēr
problēma netiks novērsta.
TPMS kļūmes indikators neatiestatās arī
pēc benzīnmotora vai pilnā hibrīda sistē-
mas izslēgšanas; tas paliek ieslēgts, līdz
atjaunojas parastie apstākļi.
Kad atteices indikators izgaismots, sis-
tēma var nespēt noteikt spiediena samazi-
nāšanos riepās un brīdinājuma indikators
neizgaismosies. TPMS atteice var notikt
dažādu iemeslu dēļ, tostarp uzstādot citas
riepas vai mainot automobiļa riteņus, kas
neļaujat TPMS darboties pareizi. Vienmēr
pārbaudiet zema spiediena riepās brīdinā-
juma lampiņu pēc vienas vai vairāku riepu
vai riteņu maiņas, lai nodrošinātu, ka mai-
ņas riepas un riteņi ļauj TPMS darboties
pareizi.

PIEZĪME
Riepu spiediena sensorus var sabo-
jāt, ja neievērojat attiecīgos piesar-
dzības pasākumus.
• Iesakām riepu maiņu uzticēt pilnva-

rotam SUZUKI pārstāvim vai kvalifi-
cētam autoservisam. Spiediena
sensorus var sabojāt, uzstādot vai
noņemot riepu.

• Neizmantojiet šķidros sīlantus
bojātai riepai, ja automobilis nav
aprīkots ar bojātas riepas remonta
komplektu rezerves riteņa vietā.

PIEZĪME
Ja zema riepu spiediena brīdinājuma
lampiņa iedegas bieži, var būt prob-
lēma vienā vai vairākās riepās, spie-
diena sensoros vai uzraudzības
sistēmā. 
Ja zema riepu spiediena brīdinājuma
lampiņa iedegas bieži, nogādājiet
automobili pārbaudei pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētam
autoservisam
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53SB3041

PIEZĪME:
Informācijas ekrāns rāda augstāk aprak-
stīto brīdinājuma un indikāciju paziņojumu,
kad iedegas šī lampiņa.

TPMS ierobežojumi
Šādos apstākļos riepu spiediena uzraudzī-
bas sistēma var nedarboties pareizi.
Šādās situācijās zema spiediena riepās
brīdinājuma lampiņa var iedegties un neiz-
slēgties vai mirgot.
• Ja bojāto riepu aizstājat ar rezerves

riteni.
• Ja riepu rotācijā iekļaujat rezerves riteni.
• Kad TPMS sensors ir bojāts riepas mai-
ņas laikā vai bojātas riepas labošanai
izmantots šķidrais sīlants.

• Kad TPMS sensoru elektronisko signālu
traucē kāds no šiem:
– Ja tuvumā darbojas radioiekārtas, kas

izmanto tādu pašu radio frekvenci.
– Ja logiem pielīmēta metalizēta plēve,

tā var izraisīt radio signālu traucēju-
mus.

– Ja automobili sedz sniegs, it sevišķi
riteņu arkās.

– Ir uzstādītas ziemas riepas, kurām nav
TPMS sensoru, vai izmantojat sniega
ķēdes.

• Kad izmantojat ne oriģinālos SUZUKI
riteņus vai riepas.

• Kad spiediens kādā no riepām ir pārāk
augsts.

• Kad ir problēma ar TPMS regulatora
uztvērēju.

TPMS iestatījumi
• Pašreizējo spiedienu riepās var pārbau-

dīt informācijas ekrānā.

• Iespējams iestatīt vienu no sākotnējām
riepas spiediena vērtībām, kas ir
zemāka par automobiļa informācijas
plāksnītē norādīto.
– Comfort Mode (Komforta režīms)
– Eco Mode (Eco režīms)
– Load Mode (Slodzes režīms)

BRĪDINĀJUMS
Kad noslogojuma svars mainās,
noregulējiet spiedienu riepās
saskaņā ar riepu informāciju automo-
biļa infomācijas plāksnītē un informā-
cija ekrānā iestatiet sākotnējo
vērtību. Ja noslogojuma svars, spie-
diens riepās un sākotnējā vērtība
nesakrīt, riepu spiediena uzraudzības
sistēma nedarbosies pareizi.
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Lai pārbaudītu patreizējo gaisa spie-
dienu riepā

65T40041

1) Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts pozī-
cijā ON vai aizdedzes slēdzis ir ON un
automobilis stāv, turiet indikācijas
selektoru (1) mērinstrumentu blokā
nospiestu ilgāk par 3 sekundēm, lai pār-
slēgtu informācijas ekrānu iestatījumu
režīmā.

65T50690

2) Pagrieziet indikatoru selektoru (1) pa
labi, lai atlasītu TPMS, tad nospiediet
indikatoru selektoru.

PIEZĪME:
Ja izejat no iestatījumu režīma, atlasiet
“Back” (Atpakaļ) un nospiediet indikatoru
selektoru (1).

65T50700

3) Pagrieziet indikatoru selektoru (1) pa
kreisi vai pa labi, lai atlasītu “Tyre
Press” (Riepu spiediens), tad nospie-
diet indikatoru selektoru.

65T50710

4) Ekrānā redzams patreizējais spiediens riepās.

(1)

PIEMĒRS
PIEMĒRS PIEMĒRS

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
• Ja iedegas zema spiediena riepās brīdi-

nājuma lampiņa, informācijas ekrāns
pārslēgsies uz “Tyre Press” (Spiediens
riepās) rādījumu, un attiecīga riepu spie-
diena indikācija mirgos, lai brīdinātu par
riepu(-ām) ar pazeminātu spiedienu.

• Spiediens riepās var neparādīties
ekrānā apmēram 10 minūtes, kopš auto-
mobilis ir uzsācis kustību. Tas tāpēc, ka
TPMS sistēma mēra spiedienu riepās
apmēram 10 minūtes. Kad paiet 10
minūtes, ekrānā parādās spiediens rie-
pās.

• Ja apturat automobili un pagriežat aizde-
dzes slēdzi pozīcijā LOCK vai pārslēdzat
aizdedzes režīmu uz LOCK (OFF) un
pagaidāt 20 vai vairāk minūtes, riepu
spiediens tiks atiestatīts, un pēc benzīn-
motora vai pilnā hibrīda sistēmas iedar-
bināšanas rādīs 0 kPa. Šādā gadījumā
spiediena riepās indikācija atjaunināsies
pēc neliela brauciena. Tomēr, ja pirms
benzīnmotora vai pilnā hibrīda sistēmas
izslēgšanas kādā riepā ir konstatēts
pazemināts spiediens, riepu spiediena
indikācija var neatjaunināties un rādīt “---
”.

Lai iestatītu riepu spiediena sākotnējo
vērtību

65T40041

1) Kad aizdedzes slēdzis ir pagriezts pozī-
cijā ON vai aizdedzes slēdzis ir ON un
automobilis stāv, turiet indikācijas
selektoru (1) mērinstrumentu blokā
nospiestu ilgāk par 3 sekundēm, lai pār-
slēgtu informācijas ekrānu iestatījumu
režīmā.

65T50690

2) Pagrieziet indikatoru selektoru (1) pa
labi, lai atlasītu TPMS, tad nospiediet
indikatoru selektoru.

PIEZĪME:
Ja izejat no iestatījumu režīma, atlasiet
“Back” (Atpakaļ) un nospiediet indikatoru
selektoru (1).

(1)

PIEMĒRS
PIEMĒRS
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65T50700

3) Pagrieziet indikatoru selektoru (1) pa
labi, lai atlasītu “TPMS Mode” (TPMS
režīms), tad nospiediet indikatoru
selektoru.

65T50720

4) Pagrieziet indikatoru selektora slēdzi
(1) pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu
sākotnējo lielumu, tad piespiediet indi-
katoru selektora slēdzi.

65T50730

5) Kad ekrānā parādās iepriekš redzamais
ziņojums, iestatīšana ir pabeigta.

Riteņu un/vai riepu maiņa
Ja riepa ir bojāta un aizstāta ar rezerves
riteni, SUZUKI iesaka doties pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificēta autoser-
visa un nomainīt bojāto riepu pret jaunu.
TPMS iestatīta atpazīt oriģinālo riteņi ID
kodus, atjaunosies normāla TPMS dar-
bība.
Ja ir nepieciešams mainīt automobiļa rite-
ņus, iesakām uzticēt savam pārstāvim pār-
baudīt, vai TPMS sensori ir uzstādīti
jaunajos riteņos, un iestatīt TPMS atpazīt
jaunos sensorus.

PIEZĪME:
TPMS sensors nav uzstādīts rezerves
ritenī. Rezerves riteni izmantojiet tikai
ārkārtas situācijā un aizstājiet to ar parastu
TPMS riteni pēc iespējas ātrāk.

PIEMĒRS

PIEMĒRS
BRĪDINĀJUMS

Ja izmantojat no SUZUKI oriģināla-
jiem atšķirīgus riteņus vai riepas, tas
var izraisīt TPMS atteici.
Kad maināt riepas un riteņus, izman-
tojiet tikai riepas un riteņus, ko
SUZUKI iesaka kā jūsu automobiļa
standarta vai papildaprīkojumu. Pla-
šāku informāciju skatiet sadaļas
“PĀRBAUDE UN APKOPE” tēmā
“Riepas”.
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eCall (ja aprīkots)

78RB21002

(1) Tiek saņemta informācija par atraša-
nās vietu.

(2) Automobiļa informācija tiek pārsūtīta
avārijas kontaktcentrālei.

(3) Avārijas kontaktcentrāle informē
reģionālo ārkārtas kontaktcentrāli
(112 dienestu) par ārkārtas situācijas
apstākļiem.

(4) Tiek izsūtīti avārijas dienesti.

eCall ir automobilī uzstādīta sistēma. Šī
sistēma automātiski sūta informāciju avāri-
jas kontaktcentrālei sadursmes gadījumā
un sazvana eCall operatoru, lai pieprasītu
palīdzību.

PIEZĪME:
• Automobiļa eCall sistēmas pareiza funk-

cionēšana ir tieši atkarīga no eCall ope-
ratora esības attiecīgajā valstī un tā
pakalpojumu pieejamību.

• Atbildību par eCall sistēmas komponen-
tiem (izņemot automobilī uzstādīto aprī-
kojumu) nes eCall sistēmas operators.

• Par eCall Krievijas un citu valstu mode-
ļiem skatiet tēmu “Krievijai un citām val-
stīm, kuras ir ieviesušas ERA-
GLONASS” sadaļā “PAPILDINĀJUMS”.

Kā izmantot eCall
eCall ir 2 režīmi: automātiskās darbības
režīms un manuālās darbības režīms.
Automobiļi ar kreisās puses vadību

65T50551

Automobiļi ar labās puses vadību

65T50840

(1)

(2)

(4)

(3)

UZMANĪBU
• eCall ir pieejama tikai tur, kur ir

iespējams izmantot mobilās teleko-
munikācijas. Šo sistēmu nevar
izmantot zonās ar atmosfēras trau-
cējumiem, nomaļās vietās un citur,
kur nav iespējams saņemt signālu.

• Ja mikrofonam, skaļrunim vai
“SOS” pogai radušās kļūmes, eCall
nevar darboties pareizi. 
Funkcijas pārbaudi iesakām veikt
pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai
kvalificētā autoservisā.

• Lai eCall varētu darboties normāli,
izmantojiet SUZUKI oriģinālo
audiosistēmu.

(3) (4)

(1)
(5)

(2)

(3) (4)

(1)
(5)

(2)
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(1) Poga “SOS” (Karte)
(2) eCall mikrofons 
(3) Zaļais indikators
(4) Sarkanais indikators
(5) Pārsegs

Automātiskās darbības režīms
eCall sistēma darbojas, kad aizdedzes slē-
dzis tiek pagriezts pozīcijā ON vai motora
slēdzis tiek nospiests, lai pārslēgtu aizde-
dzes režīmu uz ON. Negadījumā, kurā
nostrādā drošības spilvens, uz avārijas
kontaktcentrāli automātiski tiek nosūtīta
dažāda informācija par jūsu automobili, kā
automobiļa atrašanās vieta.
Zaļais indikators (3) pārslēgsies no mirgo-
joša režīma uz ieslēgtu, un jūs varat
piezvanīt ārkārtas kontaktcentrāles opera-
toram, izmantojot mikrofonu (2).

Manuālais darbības režīms
Atveriet vāku, lai izmantotu sistēmu manu-
āli.
Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, vai-
rāk nekā 1 sekundi turiet nospiestu “SOS”
pogu (1) un atlaidiet to.
Zaļais indikators (3) pārslēgsies no mirgo-
joša režīma uz ieslēgtu, un jūs varat
piezvanīt ārkārtas kontaktcentrāles opera-
toram, izmantojot mikrofonu (2).

PIEZĪME:
(Tikai manuālajam darbības režīmam)
Neizmantojiet manuālo režīmu, lai pārbau-
dītu darbību.
Ja sistēma nejauši nostrādā, atceliet dar-
bību. Plašāku informāciju skatiet šīs sada-
ļas tēmā “eCall atcelšana” .

PIEZĪME:
(Gan automātiskajam, gan manuālajam
darbības režīmam)
• Kad manuālās darbības atcelšanas

periods un ārkārtas zvans nostrādā,
atskan skaņas signāls.

• Kad nostrādā eCall, automobiļa informā-
cija (piemēram, automobiļa atrašanās
vieta, virziens, VIN, negadījuma laiks
utt.) tiek nosūtīts avārijas kontaktcentrā-
lei. Šī informācija netiks sūtīta, izņemot,
kad tiek veikts ārkārtas zvans.

• Šīs saziņas laikā notikušās sarunas
neieraksta automobilis, bet gan avārijas
kontaktcentrālei.

• Saziņu no ārkārtas kontaktcentra opera-
tora var dzirdēt no skaļruņa, kas atrodas
mērinstrumentu paneļa labajā pusē. Ja
tiek izmantota audiosistēma, saziņai ar
ārkārtas kontaktcentra operatoru būs
prioritāte, tādēļ visi citi audiosignāli tiks
apklusināti.

• eCall ir aprīkota ar iebūvēto bateriju, kas
ir rezerves enerģijas avots gadījumam,
ja borta akumulators negadījumā tiek
bojāts. Iebūvētās baterijas kalpošanas
laiks ir apmēram 3 gadi, ja temperatūras
režīms ir no -40 °C līdz 85 °C.

• Ja tiek izmantota saziņa ar ārkārtas kon-
taktcentru automātiskās darbības
režīmā, drošībai nomainiet iebūvēto
bateriju. Iesakām sazināties ar savu
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoser-
visu par akumulatora maiņu.

• Kad uzstādāt elektroaprīkojumu, kā navi-
gācijas termināli, konsultējaties ar
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoser-
visu. Citādi pastāv draudi traucēt eCall
komponentu darbību, radīt kļūmes utt.
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PIEZĪME:
• Ja sarkanais indikators mirgo ik pēc 1

sekundēm un vienlaikus informācijas
ekrānā parādās eCall brīdinājuma pazi-
ņojums, ir ticis konstatēts, ka iebūvētā
baterija ir gandrīz izlādējusies vai sis-
tēmā ir kļūda. Drīz nogādājiet automobili
pārbaudei pie pilnvarota SUZUKI pār-
stāvja vai kvalificētā autoservisā. Kad
iebūvētā baterija ir gandrīz izlādējusies,
pēc iespējas drīzāk aizstājiet bateriju,
pat tad, ja atlikušais enerģijas daudzums
baterijā būtu pietiekams apmēram 10
minūšu zvanam ar ārkārtas kontaktcen-
tra operatoru. Šī iebūvētā baterija ir
paredzēta tikai eCall.
Tādēļ, kad nomaināt bateriju, konsultē-
jieties ar SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu

PIEZĪME:
Izlietotās baterijas jāutilizē pareizā veidā
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem,
tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

80JM133

(1) Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols (1)
norāda, ka bateriju/akumulatoru nedrīkst
utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Nodrošinot baterijas/akumulatora pareizu
utilizāciju, jūs palīdzat novērst potenciāli
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku vese-
lību, kas tomēr var notikt, ja neievērosiet
baterijas/akumulatora utilizācijas noteiku-
mus. Materiālu pārstrāde palīdz taupīt
dabas resursus. Lai uzzinātu vairāk par
bateriju/akumulatoru utilizāciju un
pārstrādi, iesakām sazināties ar savu piln-
varoto SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu.

(1)
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Indikators
Atbilstoši eCall darba statusam un komunikācijas statusam “SOS” pogas indikators darbojas sekojoši.

(#1) "eCall" sistēma tiek aktivizēta 30 sekundes pēc tam, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā ON vai tiek nospiests motora slē-
dzis, lai mainītu aizdedzes režīmu uz ON gan automātiskās darbības režīmam, gan manuālās darbības režīmam. Ja 30 sekundēs
pēc aizdedzes slēdža pagriešanas pozīcijā ON tiek nospiesta “SOS” poga vai tiek nospiests motora slēdzis, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu pozīcijā ON, eCall sistēma tiek aktivizēta 30 sekundes pēc tam, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā ON vai motora
slēdzis tiek nospiests, lai mainītu aizdedzes režīmu uz ON.

(#2) Varat pielāgot sistēmu, lai apturētu zaļā indikatora mirgošanu. Lūdziet detalizētu informāciju pilnvarotam SUZUKI pārstāvim vai kva-
lificētā autoservisā.

Zaļais indikators Sarkanais indika-
tors

Stāvoklis

Izslēgts Izslēgts Normāla darbība. (#1)

Ieslēgts Ieslēgts Aptuveni 5 sekundes, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā ON vai motora slē-
dzis tiek nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON. (#1) 

Mirgo 
(aptuveni ik pēc 3
sekundēm)

Izslēgts Nav eCall, GPS, GALILEO savienojuma vai modema tīkla. (#2)
“eCall” ierīce ir ārpus saziņas zonas.

Mirgo 
(aptuveni ik pēc 1
sekundes)

Izslēgts Sākas “eCall” darbība.

Ieslēgts Izslēgts “eCall” sakari ir nodibināti.

Mirgo 
(aptuveni ik pēc 0,6
sekundēm)

Izslēgts Uz ārkārtas kontaktu centru tiek nogādās datu minimums (automobiļa šasijas numurs
(VIN) vai automobiļa atrašanās vieta)
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(#3) Kad zvans ir noslēgts, atkarībā no avārijas kontaktcentrāles reakcijas var mirgot zaļais indikators vai sarkanais indikators.

Zaļais indikators Sarkanais indika-
tors

Stāvoklis

Mirgo 
(aptuveni ik pēc 0,3
sekundēm)

Izslēgts “eCall” sakari ir noslēgušies normāli.(# 3)

Izslēgts Mirgo 
(aptuveni ik pēc 1
sekundes)

Iebūvētā baterija eCall sistēmā ir izlādējusies vai sistēmā ir kļūda. 

Izslēgts Mirgo 
(aptuveni ik pēc 0,3
sekundēm)

eCall sakari ir noslēgušies anomāli vai ir radusies sakaru atteice.
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eCall brīdinājuma paziņojums

65T50750

Ja augstāk redzamajā attēlā parādītais paziņo-
jums parādās informācijas ekrānā, tad var būt
problēma eCall sistēmā.
Nogādājiet automobili pārbaudei pie piln-
varota SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā.

eCall kontrolleris un sarkanais indikators
Šai sistēmai ir eCall kontrolleris. Šim kon-
trollerim ir derīguma termiņš. Ja derīguma
termiņš iztek, kontrolleri ir jānomaina.

Ja paiet seši mēneši pirms eCall kontrol-
lera derīguma termiņa beigām, mirgo sar-
kanais indikators, un informācijas ekrānā
parādās arī paziņojums "Service eCall"
(eCall nepieciešams serviss), kā parādīts
ilustrācijā augstāk. Ja sarkanais indikators
mirgo un šis paziņojums parādās vienlai-
kus, konsultējieties ar SUZUKI pārstāvi vai
kvalificētu autoservisu par kontrollera
nomaiņu.

eCall atcelšana
Darbību var atcelt tikai, kad saziņa notiek,
izmantojot manuālo režīmu. Darbību var
atcelt, ja “SOS” poga tiek nospiesta, pirms
tiek uzsākta saziņa ar eCall operatoru.

PIEZĪME:
• Saziņu nevar atcelt automātiskās darbī-

bas režīmā.
• Saziņas atcelšana ir pieejama līdz 10

sekundēm pēc “SOS” pogas pirmās
nospiešanas.

• Saziņu nevar atcelt no automobiļa pēc
tam, kad ar eCall operatoru ir uzsākta
saziņa. Palūdziet avārijas kontaktcentrā-
lei atcelt saziņu.
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Regulas 2017/78 1. pielikuma 3. daļas ieviešana

 O = šis apraksts attiecas uz regulu un ir realizēts jūsu automobilī.
 N/A = šis apraksts neattiecas uz jūsu automobili.

1.AUTOMOBILĪ IEBŪVĒTĀS ECALL SISTĒMAS APRAKSTS Atbilstība

1,1.
Pārskats par automobilī iebūvēto un uz 112 balstīto eCall sistēmu, tās 
darbību un funkcijām.
Skatiet “eCall (ja aprīkots).”

O

1,2. 112 balstītais eCall pakalpojums ir publisks pakalpojums, kas kalpo 
sabiedriskām interesēm un ir pieejams bez maksas

O

1,3.

Numuram 112 piesaistītā eCall automobiļa sistēma pēc noklusējuma ir 
aktivizēta. Tas tiek automātiski aktivizēts, izmantojot automobiļa senso-
rus smaga negadījuma laikā.
Skatiet tēmu “Automātiskās darbības režīms”.

O

Tas tiks automātiski aktivizēts arī tad, ja automobilis ir aprīkots ar TPMS 
sistēmu, kas smaga negadījuma apstākļos nedarbojas. Nav piemērojams

1,4.
112 balstīto eCall sistēmu vajadzības gadījumā var aktivizēt arī manuāli. 
Sistēmas manuālās aktivizācijas norādījumi.
Skatiet tēmu “Manuālais darbības režīms”.

O

1,5.
Kritiska sistēma bojājuma situācijā, kas var atspējot 112 balstīto eCall 
sistēmu automobilī, vadītājam un pasažieriem tiks dots šāds brīdinājums.
Skatiet tēmu “eCall brīdinājuma paziņojums”.

O
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 O = šis apraksts attiecas uz regulu un ir realizēts jūsu automobilī.
 

2.INFORMĀCIJA PAR DATU APSTRĀDI Atbilstība

2.1.

Jebkādai datu apstrādei 112 balstītajā iebūvētajā sistēmā jābūt saskaņā 
ar personas datu aizsardzības noteikumiem, ko nosaka Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK un 2002/58/EK, it īpaši 
jānodrošina personas vitālo interešu aizsardzība saskaņā ar Direktīvas 
95/46/EK paragrāfu 7(d).

O

2,2. Šādu datu apstrāde ir stingri ierobežota to izmantošanai ārkārtas eCall 
vienotajam Eiropas ārkārtas tālruņa numuram 112.

O

2,3. Datu tipi un to saņēmēji

1.3.2.

112 balstītā eCall sistēma automobilī var apkopot un apstrādāt tikai 
šādus datus: Automobiļa identifikācijas numuru, automobiļa tipu (pasa-
žieru vai komerciālais automobilis), automobiļa degvielas tipu (benzīns/
dīzeļdegviela/CNG/LPG/elektrība/ūdeņradis), pēdējās trīs automobiļa 
atrašanās vietas un kustības virziens, reģistrācijas datne, kas izmantota 
automātiskajai sistēmas aktivācijai, un laika zīmogs.

O

2.3.2.

Datu, kurus apstrādā 112 balstītā eCall automobiļa sistēma, saņēmēji ir 
atbildīgo avārijas dienestu centrāles, kurus savā teritorijā nozīmē valsts 
iestādes, lai tie pirmie saņemtu un apstrādātu eCalls uz vienoto Eiropas 
ārkārtas numuru 112.

O
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 O = šis apraksts attiecas uz regulu un ir realizēts jūsu automobilī.
 

2.INFORMĀCIJA PAR DATU APSTRĀDI Atbilstība

2,4. Priekšnoteikumi datu apstrādei

1.4.2.
112 balstītā eCall sistēma automobilī paredzēta datu apkopošanas 
nodrošināšanai sistēmas atmiņā un nav pieejama ārpus sistēmas pirms 
eCall aktivizācijas.

O

2.4.2.
112 balstītā automobilī iebūvētā eCall sistēma ir veidota tā, ka to nevar 
izmantot izsekošanai, un tā nav paredzēta nekāda veida izsekošanai tās 
normālā darba režīmā.

O

3.4.2. 112 balstītā eCall sistēma automobilī ir izstrādā tā, lai dati sistēmas 
atmiņā tiktu automātiski un pastāvīgi dzēsti. O

2.4.3.1.
Automobiļa atrašanās vieta tiek nemitīgi atjaunināta sistēmas iekšējā 
atmiņā, lai saglabātu maksimāli trīs pēdējās automobiļa atrašanās vietas, 
kas nepieciešams sistēmas normālai darbībai.

O

2.4.3.2.
Darbības datu žurnāls 112 balstītajā eCall sistēmā automobilī tiek 
saglabāts tikai tik ilgi, cik nepieciešams ārkārtas eCall darbībai, jebkurā 
gadījumā ne ilgāk kā 13 stundas pēc ārkārtas eCall izsaukuma. 

O
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 O = šis apraksts attiecas uz regulu un ir realizēts jūsu automobilī.
 N/A = šis apraksts neattiecas uz jūsu automobili.

2.INFORMĀCIJA PAR DATU APSTRĀDI Atbilstība

2,5. Datu subjektu tiesību izmantošanas kārtība 

1.5.2.

Datu subjektam (transportlīdzekļa īpašniekam) ir tiesības piekļūt datiem 
un vajadzības gadījumā pieprasīt tos labot, dzēst vai bloķēt, ja datu 
apstrāde neatbilst Direktīvai 95/46/EK. Jebkurai trešajai personai, kurai 
dati ir izpausti, ir jāpaziņo par to labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu, kas 
veikta saskaņā ar šo Direktīvu, ja vien tas nav neiespējami vai ietver 
neproporcionālas pūles.

O

2.5.2.
Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzī-
bas iestādei, ja viņš/viņa uzskata, ka viņa vai viņas personas datu apstrā-
des rezultātā ir pārkāptas viņa/viņas tiesības.

O

3.5.2. Sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju, kas atbildīgs par piekļuves piepra-
sījumu apstrādi (ja tāds ir): Nav piemērojams
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 N/A = šis apraksts neattiecas uz jūsu automobili.

3.INFORMĀCIJA PAR TREŠO PERSONU PAKALPOJUMIEM UN CITIEM PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS 
PAKALPOJUMIEM 

(JA APRĪKOTS)
Atbilstība

3,1. TPS sistēmas / pievienotās vērtības pakalpojumu darbības apraksts: Nav piemērojams

3,2.
Jebkādai personas datu apstrādei ar TPS sistēmu / citu pievienotās 
vērtības pakalpojumu jāatbilst Direktīvā 95/46/EK un 2002/58/EK 
paredzētajiem personas datu aizsardzības noteikumiem.

Nav piemērojams

3.2.1. Juridiskais pamats TPS sistēmas un/vai pievienotās vērtības pakalpo-
jumu izmantošanai un datu apstrādei caur tiem 

Nav piemērojams

3,3.
TPS sistēma un/vai citi pievienotās vērtības pakalpojumi apstrādā perso-
nas datus tikai, pamatojoties uz datu subjekta (transportlīdzekļa īpaš-
nieka vai īpašnieku) nepārprotamu piekrišanu.

Nav piemērojams

3,4.
Datu apstrādes kārtība, izmantojot TPS sistēmu un/vai citus pievienotās 
vērtības pakalpojumus, tostarp visa nepieciešamā papildu informācija 
par personas datu izsekojamību, izsekošanu un apstrādi: 

Nav piemērojams

3,5.

Ar TPS eCall sistēmu un/vai citu pievienotās vērtības pakalpojumu aprī-
kota automobiļa, kas papildus aprīkots ar 112 automatizēto eCall sistēmu 
automobilī, īpašniekam ir tiesības izvēlēties, izmantojot automašīnu112 
balstīto eCall sistēmu vai TPS eCall sistēmu un citus pievienotās vērtības 
pakalpojumus. 

Nav piemērojams

3.5.1. Kontaktinformācija TPS eCall sistēmas deaktivizācijas pieprasījumu 
apstrādei: Nav piemērojams
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Pievienotais pakalpojums (paredzēts, ka palaidīs 2022. gada otrajā pusē visās Eiropas valstīs, 
izņemot dažas)

 N/A = šis apraksts neattiecas uz jūsu automobili.
Automobilī uzstādītā sakaru ierīce ietver bezmaksas / atvērtā koda programmatūru.
Informācija par licencēm un/vai bezmaksas / atvērtā koda programmatūras avota kods ir pieejams šajā vietnē: 
https://www.denso-ten.com/support/source/oem/sg1/

3.INFORMĀCIJA PAR TREŠO PERSONU PAKALPOJUMIEM UN CITIEM PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS 
PAKALPOJUMIEM (JA APRĪKOTS)

Atbilstība (Ar pievienoto 
pakalpojumu)

3.1. TPS sistēmas / pievienotās vērtības pakalpojumu darbības apraksts: skatiet nākamo lapu

3.2.
Jebkādai personas datu apstrādei ar TPS sistēmu / citu pievienotās vērtības 
pakalpojumu jāatbilst Direktīvā 95/46/EK un 2002/58/EK paredzētajiem personas 
datu aizsardzības noteikumiem.

O

3.2.1. Juridiskais pamats TPS sistēmas un/vai pievienotās vērtības pakalpojumu 
izmantošanai un datu apstrādei caur tiem 

GDPR

3,3.
TPS sistēma un/vai citi pievienotās vērtības pakalpojumi apstrādā personas 
datus tikai, pamatojoties uz datu subjekta (transportlīdzekļa īpašnieka vai īpaš-
nieku) nepārprotamu piekrišanu.

O

3,4.
Datu apstrādes kārtība, izmantojot TPS sistēmu un/vai citus pievienotās vērtības 
pakalpojumus, tostarp visa nepieciešamā papildu informācija par personas datu 
izsekojamību, izsekošanu un apstrādi: 

skatiet nākamo lapu

3,5.
Ar TPS eCall sistēmu un/vai citu pievienotās vērtības pakalpojumu aprīkota auto-
mobiļa, kas papildus aprīkots ar 112 automatizēto eCall sistēmu automobilī, īpaš-
niekam ir tiesības izvēlēties, izmantojot automašīnu112 balstīto eCall sistēmu vai 
TPS eCall sistēmu un citus pievienotās vērtības pakalpojumus. 

O

3.5.1. Kontaktinformācija TPS eCall sistēmas deaktivizācijas pieprasījumu apstrādei: Nav piemērojams
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Pievienotās vērtības pakalpojumu sistēmas pārskats

• Datu apstrādes plūsma

65T50850

A: Serveris
B: Glabāšana
C: Apstrāde
D: DCM

D

A

B C

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)(5)

(7)

(1) Klients aktivizē pakalpojumu Suzuki
tīmekļa vietnē un piekrīt pakalpojuma
noteikumiem saskaņā ar GDPR.

(2) Serveris aktivizē pakalpojumu DCM
un definē, kurus automobiļa datus
ievākt.

(3) Definētos automobiļa datus ievāc
DCM.

(4) Dati tiek kopīgoti ar serveri.
(5) Dati tiek uzglabāti serverī.
(6) Dati serverī tiek apstrādāti, lai atbilstu

pakalpojumam.
(7) Apstrādātie dati tiek parādīti klientam.

Pēc pievienotās vērtības pakalpojumu
palaišanas apmeklējiet Suzuki vietni, kurā
būs pieejams pieejamo pakalpojumu
saraksts.
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KARSTAS DETAĻAS! SPRĀ-
DZIENS!

Nepareiza apiešanās ar iebūvēto bateriju, kas ir iekļauta eCall aprīkojumā, var izraisīt siltuma ražošanu, sprādzienu vai aizdegšanos,
kas var radīt apdegumu traumas vai fizisku kaitējumu. Lai gādātu par drošību un izvairītos no potenciāliem negadījumiem, lūdzu, ievēro-
jiet sekojošos drošības pasākumus.

– Nekarsējiet augstā temperatūrā lietošanas, glabāšanas vai transportēšanas laikā. Ja baterijas sasniedz ļoti augstu temperatūru, tiek
bojāti gumijas un līdzīgu materiālu komponenti, kā starplika, separators utt. Bojājumi var izraisīt aizdegšanos, plīsumus un uzliesmo-
joša šķidruma vai gāzes noplūdi. Papildus, ja baterijas utilizācijas nolūkā tiek iemestas ugunī vai karstā krāsnī, tās var uzsprāgt vai
intensīvi degt.

– Neizjauciet un nedeformējiet. Ja baterijas tiek izjauktas, var izplūst kairinošas gāzes, un atsegtais litija sakausējums var reaģēt, izrai-
sot aizdegšanos. Ja baterijas deformē spiediens vai trieciens, var tikt bojāti blīvējumi, kas var izraisīt noplūdi vai bojāt iekšējo izolāciju,
kas izraisa iekšējo īssavienojumu. Iekšējais īssavienojums izraisīs siltuma ražošanu, kas var radīt plīsumus vai aizdegšanos.
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Braukšanas laikā

65D231

Sāciet braukšanu pēc tam, kad esat 
uzmanīgi pārbaudījis apkārtējos 
apstākļus
Pirms uzsākt braukšanu vienmēr pilnībā
pārbaudiet apkārtējās situācijas drošību.

69RHS176

Nedarbiniet motoru ar lieliem 
apgriezieniem un izvairieties no 
straujas iedarbināšanas un straujas 
paātrināšanās uzreiz pēc iedarbinā-
šanas
Skatiet tēmu “Nedarbiniet motoru ar lie-
liem apgriezieniem, strauju paātrināša-
nos un spēcīgu bremzēšanu” un
“Nedarbiniet motoru ar lieliem apgriezie-
niem” sadaļā “Degvielas ekonomijas
uzlabošana”.

BRĪDINĀJUMS
• Drošības jostām vienmēr jābūt pie-

sprādzētām. Arī tad, ja priekšējās
sēdvietas aprīkotas ar drošības
spilveniem, vadītājam un visiem
pasažieriem jābūt pareizi piesprā-
dzētiem ar viņu sēdvietām paredzē-
tajām drošības jostām. Plašāku
informāciju par pareizu drošības
jostu izmantošanu skatiet sadaļā
“Drošības jostas un bērnu sēdek-
līši”.

• Nekad nesēdieties pie stūres alko-
hola vai narkotisko vielu reibumā.
Alkohols un narkotikas var ievēro-
jami ietekmēt jūsu spēju vadīt auto-
mobili droši, ievērojami palielinot
risku gūt ievainojumus un savai-
not citus. Izvairieties no automobiļa
vadīšanas, ja esat noguris, sasli-
mis, aizkaitināts vai stresains.

UZMANĪBU
Nav iespējams pārliecināties par
apkārtnes drošību tikai ar 360 skata
kameru, aizmugures parkošanās sen-
soriem un centrālo atpakaļskata spo-
guli. Kad braucat ar automobili
turpgaitā un atpakaļgaitā, sekojiet
apkārtējo apstākļu drošībai ar tiešu
vizuālo kontroli.



6-2

BRAUKŠANAS IETEIKUMI

63TB3-01E

Nekoncentrējieties uz mobilā tāl-
ruņa vai navigācijas sistēmas

83SH06030

Nesniedzieties cauri stūrei

69RHS178

Brauciena laikā nebalstiet kāju uz 
bremžu pedāļa

Kad nospiežat akseleratora pedāli 
un bremžu pedāli vienlaikus

PIEZĪME:
Ja braukšanas laikā nospiežat bremžu un
akseleratora pedāļus vienlaicīgi, motora
atdevi var samazināt.

BRĪDINĀJUMS
• Nedarbiniet mobilo tālruni utt.

braukšanas laikā. Ja tālruņa izman-
tošana novērš uzmanību, tas var
izraisīt negadījumu.

• Nedarbiniet navigācijas/audioaprī-
kojumu utt. braukšanas laikā.
Citādi pastāv negadījuma draudi
uzmanības novēršanas dēļ.

BRĪDINĀJUMS
Sniegšanās cauri stūrei var traucēt
stūrēšanai un izraisīt negadījumu.

UZMANĪBU
Kājas balstīšana uz bremžu pedāļa
braukšanas laikā var izraisīt bremžu
sistēmas daļu paātrinātu nodilšanu
vai izraisīt to pārkaršanu, mazinot to
efektivitāti.
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Braukšanas laikā nepārslēdziet pār-
slēga sviru pozīcijā N (Neitrāls)

69RHS180

Ko darīt atteices vai ārkārtas gadī-
jumā?

• Iedegas brīdinājuma lampiņa
Nekavējoties apstājaties drošā vietā un
veiciet koriģējošas darbības.
Plašāku informācijai skatiet tēmā “Brīdi-
nājuma lampiņas un indikatori” sadaļā
“ĀTRĀ PAMĀCĪBA” vai tēmā “Brīdinā-
juma un indikatoru paziņojumi” sadaļā
“MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

• Zem grīdas ir jūtams spēcīgs trie-
ciens
Nekavējoties apstājieties drošā vietā un
pārbaudiet, vai nav bremžu šķidruma vai
degvielas noplūdes, kā arī pārbaudiet,
vai nav izplūdes caurules anomāliju utt.
Ja anomālijas tiek konstatētas, konsultē-
jieties ar SUZUKI pārstāvi vai citu kvalifi-
cētu autoservisu.

• Pēkšņa riepas caurduršana
Stingri satveriet stūri, uzmanīgi darbiniet
bremzes, lēnām samaziniet ātrumu un
apstājieties drošā vietā.

• Ir sajūta, ka bremžu pedālis spiežas
smagi
Izmantojot benzīnmotora vakuuma
spiedienu, automobilis izmanto
bremžu pastiprinātāju, lai samazinātu
spēku, kāds nepieciešams bremžu
pedāļa nospiešanai. Ja šis motora
vakuuma spiediens samazinās, var
rasties sajūta, ka bremžu pedāļa spie-
šanai nepieciešamas vairāk spēka kā
parasti, bet tā nav anomālija. Nospie-
diet bremžu pedāli tik spēcīgi, cik
varat.

• No bremzēm ir dzirdama metāliska
čīkstēšanas skaņa
Nekavējoties konsultējieties ar SUZUKI
pārstāvi vai citu kvalificētu autoservisu.
Diska bremžu uzlikas (SUZUKI oriģinā-
lās daļas) ir paredzētas, lai radītu čīk-
stošu skaņu, brīdinot par savu nodilumu,
kad tās ir gandrīz sasniegušas savu lie-
tojamības robežu un ir nepieciešama
maiņa.

UZMANĪBU
Nepārslēdziet pārslēga sviru pozīcijā
“N” (Neitrāls) braukšanas laikā, izņe-
mot ārkārtas situācijas, jo tas atvieno
bremzēšanu ar motoru, kā rezultātā
var rasties negadījums.

BRĪDINĀJUMS
Bremzes var sākt zaudēt savu
spēju darboties normāli, kas var
izraisīt negadījumu.
Ja dzirdat metālisku čīkstošu
skaņu, neturpiniet braukšanu. 
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Garā slīpumā no kalna izmantojiet 
bremzēšanu ar motoru

80J1003a

Izmantojiet bremzēšanu ar motoru(*) kopā ar
parasto bremzēšanu, braucot pa garu slīpumu
no kalna. Atlaidiet akseleratora pedāli un ieslē-
dziet zemāku pārnesumu atbilstoši automobiļa
ātrumam, izmantojiet manuālo režīmu, pārslē-
dziet pārslēga sviru pozīcijā “L” (automātiskais
pārnesumkārbas-ass mezgls) vai ieslēdziet
zemāku pārnesumu (manuālais pārnesumkār-
bas-ass mezgls).

*: Bremzēšana ar motoru ir bremzēšanas
efekts, kas rodas, kad braukšanas laikā
atlaižat kāju no akseleratora pedāļa. Jo
zemāks ir pārnesums, jo lielāks ir brem-
zēšanas ar motoru efekts.

Spēcīgā sānvējā

72J20330

Izbraucot no tuneļa, uz tilta vai tad, kad
garām pabrauc liels kravas auto, vējš var
papūst jūsu automobili mazliet sāņus.
Nekrītiet panikā. Stingri satveriet stūri,
pakāpeniski samazinot ātrumu, un atjau-
nojiet vajadzīgo kursu.

Brauciet pa slidenu ceļu lēnām

59RN06030

BRĪDINĀJUMS
Nepārtraukti spiežot bremzes pedāli,
var pārkarsēt bremzes, potenciāli
padarot tās neefektīvas.

Pārslēga 
sviras 
lejup

UZMANĪBU
Kad braucat pa slapju, apledojušu vai
sniegotu ceļu u.tml., izvairieties no
straujām kustībām, kā pēkšņas kustī-
bas uzsākšanas, paātrināšanās,
bremzēšanas, pagriešanās vai strau-
jas bremzēšanas ar motoru. Citādi
pastāv negadījuma draudi vilces
zuduma dēļ.
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Nebrauciet pa peļķēm lielā ātrumā

69RHS182

Pārbaudiet bremžu efektivitāti pēc 
braukšana pa peļķēm vai automo-
biļa mazgāšanas

72J20360

• Pēc pārliecināšanās par apkārtnes dro-
šību vairākas reizes nospiediet bremžu
pedāli, braucot mazā ātrumā, lai pārbau-
dītu bremžu efektivitāti.

• Ja bremžu efektivitāte vēl arvien ir
nepietiekama, maigi un vairākas reizes
nospiediet bremžu pedāli, braucot mazā
ātrumā, līdz bremžu efektivitāte ir pilnībā
atgūta, lai nožāvētu bremžu sistēmu.

Kad ceļš ir applūdis

61M0075

UZMANĪBU
Kad braucat pa peļķēm vai mitru ceļu
lielā ātrumā, starp riteņiem un ceļa
virsmu izveidojas plāna ūdens kār-
tiņa, un riteņi var planēt. To dēvē par
hidroplanēšanu, kas izraisa kontroles
ar stūri un bremzēm zudumu, kas
izraisa negadījumu.
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Izvairieties no braukšanas pa applūdušām
vietām un dziļām peļķēm. Ja no braukša-
nas pa applūdušām vietām nav iespējams
izvairīties, brauciet lēnām un ar zemāko
pārnesumu. Kad applūdusī zona šķērsota,
apstājieties drošā vietā un pārbaudiet
bremžu efektivitāti. Pēc tam nogādājiet
automobili pārbaudei pie pilnvarot SUZUKI
pārstāvja vai citā uzticamā autoservisā un
pārbaudiet šādus vienumus,
• Bremžu darbība
• Elektrisko komponenšu darbība
• Izmaiņas motora, pārnesumkārbas-ass

mezgla un diferenciāļa eļļas līmenī un
kvalitātē. Ja eļļa kļuvusi bālgana, ūdens ir
sajaucies ar eļļu un tā jānomaina.

• Gultņu, piekares detaļu utt. eļļošana.

Braukšana pa autostrādi
Kad lielā ātrumā braucat pa ātrgaitas cēlu,
pievērsiet uzmanību šim:
• Jo lielāks automobiļa ātrums, jo garāks

bremzēšanas ceļš. Piespiediet bremžu
pedāli savlaicīgi, pietiekamā attālumā no
paredzamās apstāšanās vietas.

• Lietainā laikā var atgadīties hidroplanē-
šana. Hidroplanēšana ir saķeres zaudē-
šana starp riepu un ceļa virsmu, jo starp
tiem ir izveidojies ūdens slānis. Hidropla-
nēšanas laikā darbības ar stūri un
bremzi var būt ļoti apgrūtinātas, var zau-
dēt kontroli pār automobili. Kad ceļa
virsma ir mitra, samaziniet ātrumu.

• Lielā ātrumā automobili var ietekmēt
sānvējš. Tādēļ samaziniet ātrumu un
esiet gatavi sānvēja triecieniem, kas var
būt jūtami tuneļu izejās, kad pabrauca
garām kalnam vai pretī braucošam kra-
vas automobilim.

Braukšana pa kalniem

Manuālais pārnesumkārbas-ass mezgls

61MM706

Automātiskais pārnesumkārbas-ass
mezgls vai automātiskā pārnesumkārba

83RM015

• Kas braucat stāvos kalnos, automobiļa
ātrums var samazināties un uzrādīt jau-
das zudumu. Ja tā notiek, pārslēdziet uz
zemāku pārnesumu, lai motors varētu
darboties ar normālu jaudu. Pārslēgšanu
veiciet ātri, lai automobilis nezaudē kus-
tību.

• Kad braucat lejup no kalna, izmantojiet
bremzēšanu ar motoru, ieslēdzot nākošo
zemāko pārnesumu.

PIEZĪME
Izvairieties no braukšanas pa applū-
dušām vietām un dziļām peļķēm.
Motors var noslāpt, var rasties elek-
trisko sistēmu īssavienojums, pārne-
sumkārbas-ass mezgla bojājumi utt.
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Braukšanas apvidū

Nebrauciet pa zālainu lauku

69RHS181

Ja braucat pa zālainu lauku, var notikt
negadījums vai automobiļa bojājums, jo
ķēdēs var saķerties zāle.

Degvielas ekonomijas 
uzlabošana
Šie norādījumi var palīdzēt uzlabot degvie-
las ekonomiju.

Uzturiet riepās pareizo spiedienu
Riepas ar pazeminātu spiedienu patērē
nevajadzīgi daudz degvielas, jo palielina
riepu rites pretestību. Uzturiet riepās
pareizu spiedienu, kāds norādīts uzlīmē uz
vadītāja durvīm vai vidējā statņa vadītāja
pusē.

Uzturiet minimālu svaru
Jo smagāka bagāža jo vairāk automobilis
patērē degvielu. Izņemiet nevajadzīgo
bagāžu.

Izvairieties no ilgstošas tukšgaitas
Ja apturat automobili stāvēšanai uz ilgāk
par 1 minūti, izslēdziet benzīnmotoru (vai
pilnā hibrīda sistēmu) un ieslēdziet to
vēlāk. Kad iesildāt aukstu motoru, neļaujiet
motoram darboties ar lieliem apgriezie-
niem līdz tas nav sasniedzis darba tempe-
ratūru. Ļaujiet motoram iesilt kustības
laikā.

BRĪDINĀJUMS
Kad braucat lejup no kalna, centieties
nespiest bremžu pedāli pārāk ilgi vai
pārāk bieži. Tas vara radīt bremžu
pārkaršanu, kas samazina bremzēša-
nas efektivitāti. Neievērojot šos brīdi-
nājumus, var zaudēt kontroli pār
automobili.

PIEZĪME
Kad braucat lejup no no kalna,
NEKAD nepagrieziet aizdedzes
atslēgu pozīcijā LOCK un nenospie-
diet motora slēdzi, lai pārslēgtu aiz-
dedzes režīmu uz LOCK (OFF). Var
sabojāt izmešu kontroles sistēmu un
automātisko pārnesumkārbas-ass
mezglu (ja aprīkots). 

BRĪDINĀJUMS
Ja zāle utt. iepinas transmisijas daļās
vai ap izplūdes caurulēm, transmisi-
jas komponenti var tikt bojāti vai var
rasties ugunsgrēks.
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Nedarbiniet motoru ar lieliem 
apgriezieniem, strauju paātrināša-
nos un spēcīgu bremzēšanu

Izvairieties no straujas braukšanas
uzsākšanas
Strauja kustības uzsākšana pie krustoju-
miem vai apstāšanās zīmēm patērē daudz
degvielas un saīsina motora kalpošanas
laiku. Izkustieties no vietas lēnām.
Izvairieties no nevajadzīgas apstāšanās
Izvairieties no nevajadzīgas ātruma sama-
zināšanas apstāšanās. Kad vien tas iespē-
jams, centieties uzturēt mērenu ātrumu.
Samazinot un palielinot ātrumu, tiek patē-
rēts daudz degvielas.
Uzturiet nemainīgu ātrumu
Vadiet automobili ar nemainīgu ātrumu,
kādu stāvoklis uz ceļa un satiksme pieļauj.

Nedarbiniet motoru ar lieliem 
apgriezieniem

69RHS060

Motora darbināšana ar augstiem apgrie-
zieniem tikai patērē vairāk degvielas, bet
nedod nekādu labumu.

Brauciet ar automobiļa ātrumam 
atbilstošu pārnesumu
Braucot ar automobili ar lieliem motora
apgriezieniem un mazu pārnesumu, izrai-
sīs sliktu degvielas ekonomiju. Izmantojiet
pareizo pārnesumu atbilstoši automobiļa
ātrumam.
Uzturiet gaisa filtru tīru

59RN06050

Ja gaisa filtrs piesārņots ar putekļiem, gais
plūsmai būs lielāka pretestība, kā rezultātā
samazinās motora atdeve un palielināsies
degvielas patēriņš.

PIEZĪME
Uzreiz pēc iedarbināšanas motors
parasti nav pilnībā uzsilis. Tādēļ
motora darbināšana ar augstiem
apgriezieniem, pēkšņa kustības
uzsākšana vai strauja paātrināšanās
var izraisīt motora atteici.
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Sniega ķēdes
Sniega ķēdes drīkst izmantot tikai tad, kad
tās patiešām vajadzīgas un saskaņā ar
normatīvajiem aktiem. Pārliecinieties, vai
izmantotās ķēdes atbilst automobiļa riepu
izmēram. Tāpat pārliecinieties, vai starp
riepām un spārniem paliek pietiekami
daudz vietas pēc ķēžu uzstādīšanas.
Pieguļoši uzstādiet ķēdes uz priekšējiem
riteņiem, sekojiet ķēžu izgatavotāja norādī-
jumiem. Vajadzība gadījumā pievelciet
ķēde pēc apmēram 1 km brauciena. Kad
uzstādītas ķēdes, brauciet lēnāk.

Automobilis iestidzis
Ja automobilis iestieg sniegā, dubļos vai
smiltīs, rīkojieties šādi.
1) Pārslēdziet pārnesumu pārslēgu pamī-

šus kustībai uz priekšu (pirmajā pārne-
sumā automobiļiem ar manuālo
pārnesumkārbas-ass mezglu) un atpa-
kaļgaitā. Tā tiks radītā šūpošanās kus-
tība, kas var palīdzēt atbrīvot
automobili. Spiediet akseleratora pedāli
uzmanīgi, lai pēc iespējas izvairītos no
riteņu buksēšanas. Kad pārslēdzat pār-
nesumus, noņemiet kāju no akselera-
tora pedāļa. 
Nedarbiniet motoru ar lieliem apgriezie-
niem. Ja riteņi buksē, tie iegrims vēl
dziļāk, un automobili būs grūtāk atbrī-
vot.

PIEZĪME:
Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar ESP®,
iespējams, ka nāksies izslēgt ESP® sis-
tēmu, lai riteņi izgrieztos.

2) Ja automobilis vēl arvien ir iestrēdzis
pēc vairākām šūpošanas minūtēm,
mēs iesakām konsultēties ar savu
SUZUKI pārstāvi, citu kvalificētu auto-
servisu vai palīdzības ceļā dienestu. Ja
ārkārtas situācijā nav pieejami evakuā-
cijas pakalpojumi, jūsu automobili nelie-
los attālumos var vilkt ar trosi vai ķēdi,
kas piestiprināta pie sakabes āķa auto-
mobiļa priekšpusē vai aizmugurē. Ska-

tiet tēmu “Rāmja āķi” sadaļā “CITI
VADĪBAS ELEMENTI UN APRĪKO-
JUMS”.

PIEZĪME
• Ja dzirdat, ka ķēdes saskaras ar

virsbūvi vai piekari, apstājieties un
pievelciet tās.

• Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar
pilnajām riteņu uzlikām, noņemiet
riteņu uzlikas, pirms uzstādīt
ķēdes; citādi ķēžu lentes var bojāt
riteņu uzlikas.

BRĪDINĀJUMS
Šūpošanas laikā neļaujiet nevienam
atrasties automobiļa tuvumā un
neļaujiet riteņiem griezties ātrāk par
40 km/h, ko rāda spidometrs. Ja riteņi
griežas pārāk ātri, var gūt ievainoju-
mus un sabojāt automobili.

PIEZĪME
Nešūpojiet automobili ilgāk par pāris
minūtēm. Ilgstoša šūpināšana var
izraisīt motora pārkaršanu vai pārne-
sumkārbas-ass mezgla bojājumus.
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Piesardzības pasākumi, 
apejoties ar automobili

Nepielieciet ārējām daļām lielu 
spēku

Uzmanieties no nelīdzenām ceļa 
virsmām

Neveiciet nelikumīgas modifikācijas

69RHS184

PIEZĪME
Nepielieciet lielu spēku spoilerim,
priekšējam buferim, aizmugures
buferim, sānu vadvirsmām utt.. Šāda
rīcība var bojāt šīs ārējās daļas.

PIEZĪME
Sekojošos gadījumos var tikt bojāts
automobiļa apakšdaļas buferis.
Nodrošiniet atbilstošu aprūpi.
• Braucot vietā ar nelīdzenu ceļa

virsmu, piemēram, ceļa apmali
• Braucot pa ceļu ar risēm, izciļņiem

un bedrēm

BRĪDINĀJUMS
• Ja veicat nelikumīgas modifikāci-

jas, pastāv aizdegšanās vai negadī-
juma risks. Nelikumīgas
modifikācijas var negatīvi ietekmēt
vadāmību, sniegumu vai izturību.
Kā arī var pat pārkāpt likumus un
noteikumus.
Neuzstādiet automobilī nepiemēro-
tas daļas, kā arī neveiciet patvaļī-
gus elektroinstalācijas
pielāgojumus.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Neizmantojiet riteņus vai riteņu

uzgriežņus, kas nav norādītie
SUZUKI oriģinālās daļas. Šāda
rīcība var izraisīt negadījumus, pie-
mēram, uzgriežņu atskrūvēšanos
un riteņu nokrišanu braukšanas
laikā. Kā arī degvielas patēriņš un
braukšanas stabilitāte var paslikti-
nāties, kā arī var izraisīt citas kļū-
mes.

PIEZĪME
• Automobiļiem, kas ir aprīkoti ar

LED priekšējiem lukturiem, ja vei-
cat zemāk aprakstītās modifikāci-
jas, automātiskās līmeņošanas
funkcija (funkcija luktura ass auto-
mātiskai regulēšanai) nedarbosies
pareizi.
– Balstiekārtas modifikācijas (mai-

niet automobiļa augstumu un bal-
stiekārtas cietību)

– Izmantojot riepas vai riteņus, kas
nav norādītās

(Turpinājums)
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Uzstādot, demontējot un remontē-
jot daļas

Uzmanieties, kad novietojat piede-
rumus

69RHS185

PIEZĪME
(Turpinājums)
• Kad uzstādāt vai demontējat elek-

troaprīkojumu, piemēram, radioie-
kārtas, navigācijas,
audioaprīkojumu vai elektrisko
maksas par ceļu aprīkojumu, kon-
sultējieties ar SUZUKI pārstāvi vai
citu kvalificētu autoservisu. Kā arī
nedarbiniet elektroaprīkojumu tieši
no akumulatora spailēm un nepie-
vienojiet zemējuma vadus tieši.
Citādi pastāv draudi traucēt elek-
tronisko komponentu darbību,
izraisīt ugunsgrēku, radīt kļūmes,
izraisīt akumulatora izlādēšanos
utt.

• Automobiļa borta diagnostikas sis-
tēmai drīkst pievienot tikai prob-
lēmnovēršanas ierīci, kas ir
paredzēta šī modeļa apskatei un
apkopei. Ja tiek pievienota cita
ierīce, kas nav norādīta, tas var
traucēt elektronisko komponentu
darbību un izraisīt akumulatora
izlādēšanos utt.

BRĪDINĀJUMS
SRS drošības spilvena sistēma un
drošības jostu spriegotāju sistēma
var negaidīti nostrādāt vai kļūt
neefektīva, ja tiek regulētas vai pār-
kārtotas daļas, kas ietekmē to dar-
bību. Sekojošos gadījumos šīs
sistēmas tiks negatīvi ietekmētas.
Iepriekš konsultējieties ar SUZUKI
pārstāvi vai citu kvalificētu autoser-
visu.
• Kad demontējat stūri un veicat

remontdarbus stūres tuvumā utt.
• Kad veicat remontdarbus centrālās

konsoles vai mērinstrumentu
paneļa tuvumā, zem priekšējiem
sēdekļiem vai elektroinstalācijas

• Kad uzstādāt audioaprīkojumu utt.
• Kad veicat metāla lokšņu krāso-

šanu vai remontu priekšējā paneļa
tuvumā

• Kad nomaināt priekšējos sēdekļus
vai veicat remontdarbus sēdekļu
tuvumā

• Remonts priekšējā statņa, aizmu-
gures statņa vai jumta malas
tuvumā

• Kad veicat remontdarbus ap cen-
trālo statni

BRĪDINĀJUMS
Nepiestipriniet pie logu stikliem pie-
derumus. Piederumi un piesūcekņi
var ierobežot redzamību, kā arī piesū-
cekņi var darboties kā lēca un izraisīt
aizdegšanos. Kā arī, ja drošības spil-
vens nostrādā, šādi piederumi var
tikt sviesti uz priekšu automobiļa
iekšpusē, potenciāli radot traumas.
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Ja izlejat dzērienus vai šķidrumus Iebraukšana Katalizators

80G106

Katalizatora uzdevums ir samazināt auto-
mobiļa izplūdes sistēmas radīto kaitīgo
izmešu daudzumu. Automobiļos ar katali-
zatoru aizliegts izmantot svinu saturošu
benzīnu, jo svins deaktivē izmešu samazi-
nāšanas komponentes katalizatora sis-
tēmā.
Katalizators paredzēt kalpošanai visā
automobiļa izmantošanas ciklā, ja tiek
izmantota bezsvina degviela. Katalizato-
ram nav nepieciešama nekāda īpaša
apkope. Tomēr nepieciešams uzturēt
motoru pareizi regulētu. Motora aizdedzes
momenta kļūdas var izraisīt nepareizi
regulēts motors, rezultātā katalizators pār-
karst. Tā var neatgriezeniski sabojāt katali-
zatoru un citas automobiļa detaļas.

BRĪDINĀJUMS
Neļaujiet šķidrumiem izlīt, izšļakstī-
ties vai izsmidzināties automobilī.
Sekojošiem priekšmetiem var rasties
kļūmes vai tikt izraisīta aizdegšanās.
Ja tiek izlieti dzērieni utt., savlaicīgi
konsultējieties ar SUZUKI pārstāvi
vai citu kvalificētu autoservisu.
• SRS drošības spilvenu sistēma
• Audioaprīkojums
• Elektriskās daļas, tādas kā slēdži

un elektroinstalācija
• Kustīgās daļas, kā pārslēga sviras

vai drošības jostu sprādzes

PIEZĪME
Drošības jostas atgādinājuma sen-
sors ir iebūvēts priekšējā pasažiera
sēdekļa sēžamdaļu.
Ja izlejat šķidrumus, kā gāzētos dzē-
rienus vai sulu, tas var bojāt drošības
jostas atgādinātāja sensoru.
Ja izlejat šķidrumu uz sēdekļa
sēžamdaļas, nekavējoties noslaukiet
to ar mīkstu drānu. 

PIEZĪME
Motora sniegums un uzticamība
nākotnē ir atkarīga no rīcības ar auto-
mobili tā ekspluatācijas sākumā.
Ārkārtīgi svarīgi ir ievērot šos norādī-
jumus automobiļa ekspluatācijas pir-
majos 960 km.
• Pēc ieslēgšanas nedarbiniet

motoru ar augstiem apgriezieniem.
Iesildiet pakāpeniski.

• Izvairieties no ilgstošas automobiļa
izmantošanas nemainīgā ātrumā.
Kustīgās detaļas labāk iestrādā-
sies, ja braucat dažādos ātrumos.

• Kustību uzsāciet lēnām. Izvairieties
no kustības uzsākšanas “kūpošām
riepām”

• Izvairieties no straujas bremzēša-
nas, it īpaši pirmajos 320 km.

• Nebrauciet lēni, ja ir ieslēgts augsts
pārnesums.

• Vadiet automobili ar mēreniem
motora apgriezieniem.

• Pirmajos 960 km nekad nevelciet
piekabi.
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54G584S

PIEZĪME
Lai samazinātu katalizatora vai citu
automobiļa daļu bojājumu iespēja-
mību:
• Uzturiet motoru labā darba stā-

voklī.
• Motora bojājuma gadījumā, it

sevišķi, ja ir problēmas ar aizdedzi
vai manāt snieguma pasliktināša-
nos, nodrošiniet automobilim
pareizi apkalpošanu.

• Neiedarbiniet motoru vai nepārtrau-
ciet aizdedzi, kad pārnesumkārba ir
ieslēgta pārnesumā un automobi-
lis kustas.

• Nemēģiniet ieslēgt motoru stumjot
vai velkot automobili, vai ripinot no
kalna.

• Nedarbiniet motoru tukšgaitā, ja
aizdedzes sveču kabeļi atvienoti
vai noņemti, piem., diagnostika
pārbaudei.

• Nedarbiniet automobili tukšgaitā
ilgstoši, ja tukšgaita šķiet citādāka
vai ir citas atteices.

• Neļaujiet degvielas līmenim tvertnē
nokristies līdz gandrīz nulles līme-
nim.

BRĪDINĀJUMS
Kad novietojat automobili stāvēšanai
atcerieties, ka katalizators un citas
izplūdes sistēmas daļas var būt ļoti
karstas. Tāpat kā citus transportlī-
dzekļos, nedarbiniet šo automobili
vietās, kur viegli uzliesmojoši mate-
riāli, piem., sausa zāle vai lapas var
nonākt saskarē ar izplūdes sistēmu.
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Degvielas ielietnes atvēršana

65T70010

65T70020

Degvielas tvertnes vāciņš atrodas automo-
biļa kreisajā pusē. Degvielas uzpildes dur-
tiņas var atvērt, pavelkot atvēršanas sviru,
kas atrodas vadītājas sēdekļa ārmalā; dur-
tiņas aizver, vienkārši piespiežot ar roku.

57L51093

Lai noņemtu degvielas tvertnes vāciņu:
1) Atveriet degvielas uzpildes durtiņas.
2) Griežot pretēji pulksteņa rādītājam,

noņemiet eļļas tvertnes vāciņu.

65T70310

PIEZĪME:
Uzpildes laikā ievietojiet iepildes vāciņu (2)
turētāja (1) padziļinājumā (3).

Lai uzliktu degvielas iepildes vāciņu atpa-
kaļ:
1) Grieziet vāciņu pulksteniski, līdz atskan

klikšķis.
2) Aizveriet degvielas iepildes lūciņu.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Ja strauji atverat degvielas tvertnes
vāciņu, degviela var būt zem spie-
diena un izšļakstīties. Palaidiet vaļīgi
degvielas tvertnes vāciņu lēnām. Pēc
tam, kad apstājas gaisa izplūšanas
skaņa, atveriet degvielas tvertnes
vāciņu.

Atver Aizver

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Degviela ir viegli uzliesmojoša. Deg-
vielas uzpildes laikā nesmēķējiet un
pārliecinieties, vai tuvumā nav atklā-
tas liesmas vai dzirksteļu.

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

PIEMĒRS
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Degvielas uzpilde

Uzmanieties no liesmām

69RHS186

Kad uzpildāt degvielu pašapkalpo-
šanās degvielas stacijā

BRĪDINĀJUMS
Ja nepieciešamas nomainīt degvielas
uzpildes vāciņu, iesakām izmantot
oriģinālo SUZUKI vāciņu. Nepareizs
degvielas iepildes vāciņš var izraisīt
degvielas sistēmas vai izmešu sistē-
mas bojājumus. Tas var arī izraisīt
degvielas noplūdi negadījumā.

BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka uzpildes gaitā tiek
ievēroti sekojošie punkti. Citādi ben-
zīns var aizdegties no degvielas, un
tas var izraisīt ugunsgrēku.
• Vienmēr sākumā apturiet motoru

vai pilnā hibrīda sistēmu.
• Kad uzpildāt degvielu, aizveriet

visas durvis un logus.
• Tā kā benzīns ir ļoti viegli uzlies-

mojošs, atklātas dzirksteles, kā
no degošām cigaretēm, ir stingri
aizliegtas.

BRĪDINĀJUMS
Kad uzpildāt degvielu pašapkalpoša-
nās degvielas stacijā, noteikti ievēro-
jiet sekojošos punktus.
• Ja jūsu ķermenī uzkrājas ievēro-

jama statiskā elektrība, dzirkstele
var aizdedzināt degvielas tvaikus
un potenciāli izraisīt apdegumus.
Pirms atvērt degvielas tvertnes
vāciņu, izlādējiet visu statisko elek-
trību*, kas var būt uzkrājusies jūsu
ķermenī, pieskaroties automobiļa
virsbūves metāla daļām vai degvie-
las uzpildes stacijas aparātam.
Papildus neiekāpiet automobilī
degvielas uzpildes laikā, jo ķerme-
nis var atkal uzlādēties ar statisko
elektrību.

• Neļaujiet citiem, kas nav izlādējuši
savu statisko elektrību, pietuvinā-
ties degvielas uzpildes atverei.
*Ievērojiet īpašus aizsardzības
pasākumus, kad gaiss ir sauss, jo
tas var atvieglot jūsu ķermeņa
uzlādēšanos ar statisko elektrību.
Papildus vairāku apģērba slāņu
valkāšana var ģenerēt statisko
elektrību šķiedru berzes dēļ.

(Turpinājums)
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BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja strauji atverat degvielas tvertnes

vāciņu, degviela var būt zem spie-
diena un izšļakstīties. Palaidiet
vaļīgi degvielas tvertnes vāciņu
lēnām. Pēc tam, kad apstājas gaisa
izplūšanas skaņa, atveriet degvie-
las tvertnes vāciņu.

• Ja neievietojat degvielas uzpildes
pistoli kārtīgi degvielas ielietnē,
degviela var izlīt. Ievietojiet degvie-
las uzpildes pistoli kārtīgi degvie-
las ielietnē, līdz tā apstājas.

• Nospiediet degvielas uzpildes pis-
toles sviru, līdz tā apstājas.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)

69RHS070

• Ja turpināt uzpildi pēc automātis-
kās apstāšanās, lai uzpildītu tvertni
līdz galam, degviela var pārplūst.
Kad nostrādā degvielas uzpildes
pistoles automātiskās apturēšanas
funkcija, apturiet degvielas uzpildi.
*Atkarībā no izmantotā degvielas
uzpildes aparāta, automātiskās
apturēšanas funkcija var nostrā-
dāt priekšlaicīgi, un degvielas
uzpilde var nebūt iespējama.
Lūdzu, ievērojiet degvielas uzpil-
des stacijas darbinieku norādes.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja degviela izlīst, var rasties nega-

dījums, kā aizdegšanās. Kā arī, ja
atstājat izlijušu degvielu, tā var
izraisīt krāsu pleķus, krāsas
zudumu vai ieplaisāšanu. Uzmanie-
ties un neizlejiet degvielu. Ja tā
izlīst, noslaukiet to ar mīkstu lupa-
tiņu.

• Ja degvielas tvertnes vāciņš netiek
kārtīgi aizvērts, tas var izraistīt deg-
vielas noplūdi vai aizdegšanos. Pēc
degvielas uzpildes atgrieziet deg-
vielas uzpildes pistoli tās sākotnējā
pozīcijā un aizveriet degvielas
tvertnes vāciņu, līdz ir dzirdami vai-
rāk nekā 2 klikšķi.

• Degviela satur vielas, kas ir kaitī-
gas cilvēka ķermenim. Neieelpojiet
degvielas tvaikus.

• Papildus noteikti ievērojiet visus
brīdinājumus, kas ir uzstādīti deg-
vielas uzpildes stacijā.
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Motorpārsegs

65T70031

Lai atvērtu motorpārsegu:
1) Pavelciet motora pārsega atbrīvoša-

nas rokturi, kas atrodas mērinstru-
mentu paneļa ārmalā vadītāja pusē.
Motorpārsegs tiks atbloķēts daļēji.

65T70042

2) Ar pirkstiem spiediet otro (zempārsega)
motorpārsega atbrīvošanas sviru uz
sāniem, kā parādīts attēlā. Spiežot slē-
dzi, paceliet motorpārsegu.

BRĪDINĀJUMS
• Tā kā pārsegs ir smags, ja to

mēģina atvērt vai aizvērt bērns, tas
var būt traumas. Neļaujiet bērniem
atvērt vai aizvērt motorpārsegu.

• Tā kā motora nodalījums sakarst,
tas var radīt apdegumus. Kad atve-
rat motorpārsegu, neļaujiet bērnam
atrasties tā tuvumā.

• Ja atstājat kādu instrumentu vai
audumu motora nodalījumā, tas var
izraisīt kļūmi. Tāpat arī tā kā motora
nodalījums sakarst, tas var izraisīt
automobiļa ugunsgrēku. Pēc pār-
baudes vai tīrīšanas neatstājiet ins-
trumentus vai audumu motora
nodalījumā.

UZMANĪBU
Ja tuvojaties kustīgai dzensiksnai vai
dzesēšanas ventilatoram (radiatora
ventilatoram), var tikt ierautas rokas,
mati, apģērbs utt., un jūs varat gūt
ievainojumus. Kamēr iekšdedzes
motors vai pilnā hibrīda sistēma dar-
bojas, turieties atstatus no dzensiks-
nas vai dzesēšanas ventilatora
(radiatora ventilatora).

PIEMĒRS

UZMANĪBU
Atbrīvošanas svira zem motorpār-
sega var sakarst pietiekami, lai apde-
dzinātu jūsu pirkstus, kamēr motors
(vai pilnā hibrīda sistēma) darbojas
vai uzreiz pēc to apturēšanas. Ja
mēģināt atvērt motorpārsegu, kamēr
iekšdedzes motors (vai pilnā hibrīda
sistēma) darbojas vai uzreiz pēc to
apturēšanas, pieskarieties otru (zem-
pārsega) atbrīvošanas svirai pēc tam,
kad tā ir pietiekami atdzisusi.

PIEMĒRS
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65T70052

3) Turot motorpārsegu paceltu, izvelciet
balsta stienīti un ievietojiet tā galu attie-
cīgā atverē motorpārsegā.

Lai aizvērtu motorpārsegu:
1) Nedaudz paceliet motorpārsegu un

izņemiet balststienīti no atveres. Ievie-
tojiet balststienīti atpakaļ turētājā.

65T70060

2) Nolaidiet motorpārsegu apmēram 20
cm no fiksatora un ļaujiet tam aizkrist.
Pēc aizvēršanas pārliecinieties, ka
motorpārsegs ir kārtīgi nofiksēts.

PIEZĪME
Ja paceļat motorpārsegu, kad tīrītāju
sviras ir paceltas, tā var bojāt tīrītāju
sviras un motorpārsegu. 
Nepaceliet motorpārsegu, kamēr tīrī-
tāju sviras ir paceltas.

PIEMĒRS

UZMANĪBU
• Balststienītis var sakarst pietie-

kami, lai apdedzinātu jūsu pirkstus,
kamēr motors (vai pilnā hibrīda sis-
tēma) darbojas vai uzreiz pēc to
apturēšanas. Ja mēģināt izmantot
balststienīti, kamēr iekšdedzes
motors (vai pilnā hibrīda sistēma)
darbojas vai uzreiz pēc to apturēša-
nas, pieskarieties balststienītim
pēc tam, kad tas ir pietiekami atdzi-
sis.

• Ja balststienīša gals izslīd, motor-
pārsegs var nokrist un iespiest jūs.
Ievietojiet balststienīša galu atverē
kārtīgi.

• Balststienītis var izslīdēt arī spē-
cīgā vējā. Ja tā notiek, motorpār-
segs var nokrist un iespiest jūs.
Esiet ļoti uzmanīgs, kad atverat
motorpārsegu vējainā laikā.

PIEZĪME
Turiet daļu, kas ir marķēta ar *, kad
noņemat kronšteinu no turētāja.

BRĪDINĀJUMS
Ja motorpārsegs nav pilnībā aizvērts,
tas var negaidīti atvērties braukšanas
laikā, samazinot redzamību un izrai-
sot negadījumu. Pirms braukšanas
pārbaudiet, vai motorpārsegs ir kār-
tīgi aizvērts un fiksēts.

PIEMĒRS
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Saulsargs

79J161

Saulsargus var nolaist un bloķēt spožu
gaismu no vējstikla puses, tos var atkabi-
nāt un pagriezt uz sāniem un bloķēt spožu
gaismu no sānu logiem.

Karšu turētājs (ja aprīkots)

80JM152

(1) Spoguļa pārsegs
(2) Kartes turētājs

Karti var ievietot karšu turētājā (2) saul-
sarga aizmugurē.

UZMANĪBU
Kad aizverat motorpārsegu, zem tā
var tikt iespiestas kāda ķermeņa
daļas, piemēram, rokas, un viņš var
gūt traumas. Tāpat arī, spiežot motor-
pārsegu no augšas, to var sabojāt.
Kad aizverat motorpārsegu, pirms tā
aizvēršanas pārbaudiet, vai tā ceļā
nav kāda ķermeņa daļu, piemēram
roku.

PIEZĪME
Spiežot motorpārsegu no augšas, to
var bojāt.

PIEZĪME
Saulsarga atkabināšanas laikā turiet
to aiz cietās plastmasas daļas, jo
citādi saulsargu var sabojāt.

PIEZĪME
Kad novietojat automobili ārā tiešos
saules staros vai karstās laikā, neat-
stājiet plastmasas kartes turētājā.
Tas var uzkarst un sabojāties.

(1)

(2)

PIEMĒRS
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Kosmētikas spogulīši (ja aprīkots)

61MM0B018

(3) Kosmētikas spogulītis
(4) Kosmētikas spogulīša apgaismojums

(ja aprīkots)

Lai izmantotu kosmētikas spogulīti, nolai-
diet saulessargu un nobīdiet spogulīša
vāciņu (1).

Kosmētikas spogulīša apgaismojums (4)
iedegas, kad tiek atvērts spogulīša pār-
segs (1).

Salona apgaismojums

65T70070

(1) Cimdu nodalījuma apgaismojums (ja
aprīkots)

(2) Kāju nišas apgaismojums (ja aprī-
kots)

(3) Mērinstrumentu kabatas apgaismo-
jums 
(ja aprīkots)

(3)

(4)

PIEMĒRS BRĪDINĀJUMS
• Neizmantojiet spogulīti kustības

laikā, jo varat zaudēt kontroli pār
automobili.

• Kad izmantojat kosmētikas spogu-
līti, nepārvietojieties pārāk tuvu
priekšējam drošības spilvena atra-
šanās vietai vai nebalstieties pret
to. Ja priekšējais drošības spilvens
atveras, tas var jūs savainot.

PIEZĪME
Ja kosmētikas spogulītim ir apgais-
mojums, neatstājiet spogulīša pār-
segu atvērtu ilgu laiku; citādi
akumulators izlādēsies.

(1)

(2)(3)(2)

PIEMĒRS
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61MM0B020

(4) Priekšējais apgaismojums (bez aug-
šējās konsoles)

(5) Priekšējais apgaismojums (ar aug-
šējo konsoli)

(6) Centrālais apgaismojums (bez jumta
lūkas)

(7) Centrālais apgaismojums (ar jumta
lūku)

(8) Bagāžas nodalījuma apgaismojums
(ja aprīkots)

Cimdu nodalījuma apgaismojums 
(ja aprīkots) (1)
Skatiet tēmu “Cimdu nodalījums” šajā
sadaļā.

Kāju nišas apgaismojums (ja aprī-
kots) (2)
Kāju nišas apgaismojums atrodas kāju
nišā abu priekšējo sēdekļu priekšā. Kad
tiek atvērtas kādas no durvīm (ieskaitot
bagāžas nodalījuma durvis), kāju nodalī-
juma apgaismojums abās pusēs iedegsies
automātiski.
PIEZĪME:
Jūs varat mainīt kāju nišas apgaismojuma
darbību, izmantojot informācijas displeju.
Skatiet tēmu “Informācijas ekrāns” sadaļā
“MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

Mērinstrumentu kabatas apgaismo-
jums (ja aprīkots) (3)
Šis apgaismojums iedegas, kamēr deg
gabarītu lukturi, aizmugures lukturi un/vai
priekšējie lukturi.

Priekšējais apgaismojums
(bez augšējās konsoles) (4)

61MM0A205

NospIediet slēdzi, lai ieslēgtu lampiņu, un 
nospiediet to vēlreiz, lai to izslēgtu.

(4) / (5)

(6)

(7) (7)

(8)

PIEMĒRS
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Priekšējais apgaismojums
(ar augšējo konsoli) (5)

61MM0A106

Centrālais apgaismojums (bez 
jumta lūkas) (6)

61MM0A107

Centrālais apgaismojums (ar jumta 
lūku) (7)

61MM0B022

Šiem gaismas slēdžiem ir trīs vai četras
pozīcijas, kas darbojas sekojoši:
ON (a)
• Apgaismojums ieslēdzas un paliek

ieslēgts neatkarīgi no durvju pozīcijas.
• Lai taupītu akumulatora uzlādi, šis

apgaismojums automātiski izslēgsies,
kad paiet 15 minūtes pēc apgaismojuma
ieslēgšanās un nav veiktas nekādas
citas darbības.

DURVIS (b)
• Šis apgaismojums ieslēdzas, atverot

jebkuras durvis. Pēc durvju aizslēgšanas
apgaismojums paliks ieslēgts apmēram
15 sekundes, tad pakāpeniski nodzisīs.

Ja šajā laikā ievietojat atslēgu vai spie-
žat motora slēdzi, lai mainītu aizdedzes
slēdža režīmu uz ACC vai ON, apgais-
mojums nodzisīs nekavējoties. Pēc
atslēgas izņemšanas no aizdedzes slē-
dža vai motora slēdža nospiešanas, lai
pārslēgtu aizdedzes režīmu uz “LOCK”
(OFF), apgaismojums degs apmēram 15
sekundes, tad pakāpeniski nodzisīs.

• Lai taupītu akumulatora uzlādi, šis
apgaismojums automātiski izslēgsies,
kad paiet 15 minūtes pēc durvju atvērša-
nas un nav veiktas nekādas citas darbī-
bas.

NEDEG (c)
Apgaismojums ir izslēgts neatkarīgi no
durvju pozīcijas.
PRECĪZAIS APGAISMOJUMS (d)
Kad apgaismojuma slēdzis ir pozīcijā
DOOR (Durvis) vai OFF (Izslēgts), nospie-
diet šo slēdzi, lai ieslēgtu gaismu, un
nospiediet to vēlreiz, lai izslēgtu gaismu.

OPEN

PUSH
TILT

CLOSE

(d) (c) (b) (a) (d)

PIEMĒRS

(a)(b)(c)
PIEMĒRS

(b)

(c)

(a)
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Bagāžas nodalījuma apgaismojums 
(ja aprīkots) (8)

61MM0B023

Ja atverat bagāžas nodalījuma durvis,
kamēr bagāžas nodalījuma apgaismo-
juma slēdzis ir pozīcijā ON (1), gaisma
iedegas un paliek degam, kamēr bagāžas
nodalījuma durvis paliek atvērtas.
• Lai taupītu akumulatora uzlādi, šis

apgaismojums automātiski izslēgsies,
kad paiet 15 minūtes pēc bagāžas noda-
lījuma durvju atvēršanas un nav veiktas
nekādas citas darbības.

Kad bagāžas nodalījuma apgaismojuma
slēdzis ir pozīcijā OFF (2), apgaismojums
paliek izslēgts neatkarīgi no tā, vai bagā-
žas nodalījuma durvis ir atvērtas vai aiz-
vērtas.

65T70080

PIEZĪME:
Durvju skaits, kas iesaistīts salona apgais-
mojuma darbībā, atkarīgs no automobiļa
specifikācijām. Ja durvju nišā atrodas slē-
dzis (gumijas izvirzījums), durvis ir iesaistī-
tas apgaismojuma darbībā. Aizmugures
durvis arī ir iesaistītas šajā darbībā, kaut arī
nav aprīkotas ar gumijas izvirzījumu.

Piederumu ligzda

Priekšējais rokas balsts ar konsoles nodalījumu

65T70300

Bagāžas nodalījumā

65T70100

(1)(2)

PIEZĪME
Neatstājiet bagāžas nodalījuma dur-
vis atvērtas ilgu laiku, kad bagāžas
nodalījuma apgaismojuma slēdzis ir
pozīcijā ON, jo tā var izlādēties aku-
mulators.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS



7-11

CITI VADĪBAS ELEMENTI UN APRĪKOJUMS

63TB3-01E

Piederumu ligzda darbosies, kad aizde-
dzes slēdzis ir pozīcijā ACC vai ON vai aiz-
dedzes režīms ir ACC vai ON.
Katru ligzdu var izmantot, lai nodrošinātu
12 voltu / 120 vatu / 10 ampēru stāvu elek-
triskajiem piederumiem, ja tās izmanto pa
vienai. Kad ligzda netiek izmantota, neaiz-
mirstiet nosegt to ar gumijas pārsegu.

USB ligzda

Centrālā konsole

65T70090

Pieslēdziet digitālu mūzikas atskaņotāju
utt. šai pieslēgvietai, lai baudītu mūziku
automobiļa audio sistēmā. Skatiet tēmu
“Audio funkcija” šajā sadaļā.

BRĪDINĀJUMS
Kad piederumu ligzda netiek izman-
tota, nosedziet to ar gumijas pārsegu.
Ja piederumu ligzdā iekļūst svešķer-
meņi, tas var izraisīt kļūmi vai var ras-
ties īssavienojums.

PIEZĪME
• Lai nepieļautu drošinātāja izdeg-

šanu, kad izmantojat vairākas ligz-
das vienlaicīgi, nepārsniedziet 12
voltu / 120 vatu / 10 ampēru kopīgo
elektroenerģijas patēriņu.

• Izmantojot nepiemērotus piederu-
mus, var sabojāt automobiļa elek-
trosistēmu. Pārliecinieties, vai
izmantotie elektriskie piederumi ir
piemēroti automobiļa ligzdai.

• Kad piederumu ligzdas izmantoša-
nas laikā aizdedzes slēdzis ir pozī-
cijā LOCK vai aizdedzes režīms ir
LOCK (OFF), var notikt šādi negadī-
jumi:
– audio vai navigācijas sistēma

neizslēdzas.
– bezatslēgas iekļuves sistēma

nedarbojas utt.
Ja tā notiek, atvienojiet vienumu no
piederumu pieslēgvietas un pār-
baudiet vai elektriskais aprīkojums
darbojas pareizi. Ja problēma
saglabājas, nogādājiet automobili
pārbaudei pie pilnvarota SUZUKI
pārstāvja vai kvalificētā autoser-
visā.

BRĪDINĀJUMS
Ja USB ligzā iekļūst svešķermeņi, var
rasties kļūme vai īssavienojums.
Vienmēr uzlieciet vāciņu, kad USB
ligzda netiek lietota.

PIEMĒRS
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Jumt lūka (ja aprīkots)
Varat sagāzt vai bīdīt jumta lūku, darbinot
jumta lūkas slēdzi pēc motora slēdža
nospiešanas, lai mainītu aizdedzes režīmu
uz ON.

65D612

PIEZĪME:
• Kad atstājat automobili bez pieskatīša-

nas, noteikti aizveriet jumta lūku.
• Periodiski pārbaudiet vadsliedi, vai tajā nav

netīrumu, un vajadzības gadījumā tos iztīriet.
Lai sagāztu jumta lūku

65T70110

Lai sagāztu jumta lūku uz augšu no aiz-
vērta stāvokļa, nospiediet jumta lūkas slē-
dža daļu PUSH TILT (1). Jumta lūka
pilnībā atvērsies uz augšu.
PIEZĪME:
Ja saulsargs sagāšanas uz augšu laikā ir
aizvērts, tas automātiski atvērsies.
Lai sagāztu jumta lūku uz leju no uz augšu
sagāzta stāvokļa, vēlreiz nospiediet jumta
lūkas slēdža daļu PUSH TILT (1). Jumta
lūka sasvērsies uz leju. Ja turat saulsarga
slēdža PUSH TILT daļu (1) ilgāk par vienu
sekundi, jumta lūka un saulsargs pilnībā
aizvērsies.

BRĪDINĀJUMS
• Nekādā gadījumā nedrīkst izbāzt pa

jumta lūku nekādas ķermeņa daļas,
kā roku vai galvu, kamēr automobi-
lis kustas.

• Uzlieciet savas drošības jostas un
vienmēr izmantojiet bērnu ierobe-
žotājsistēmas. Negadījumā jūs
varat tikt izmests no automašīnas
caur atvērtu jumta lūku.

• Kad aizverat jumta lūku, pārlieci-
nieties, lai tās ceļā nebūtu roku vai
citu šķēršļu.

• Kad atstājat automobili, kaut tikai
uz īsu brīdi, vienmēr izslēdziet
iedarbināšanas slēdzi un ņemiet
līdzi bezatslēgas iedarbināšanas
sistēmas tālvadības pulti. Neatstā-
jiet bērnus automobilī bez uzrau-
dzības. Pretējā gadījumā
nepieskatīti bērni var darbināt
jumta lūkas slēdžus un tikt iespiesti
jumta lūkā.

PIEZĪME
• Nepielieciet ķermeņa svaru uz

jumta zonās, kas atrodas jumta
lūkas tuvumā, piemēram, sēžot uz
tām.

• Pirms atvērt, notīriet no jumta lūkas
ūdens lāses, sniegu, ledu vai smil-
tis.

OPEN

PUSH
T I L T

CLOSE

(1)
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Lai atvērtu jumta lūku

65T70120

Jumta lūku var atvērt manuāli, spiežot
jumta lūkas slēdzi pozīcijā OPEN (2). Saul-
sargs un jumta lūka atvērsies.
Kad nospiežat jumta lūkas slēdzi pozīcijā
FULL OPEN (3), saulsargs pilnībā atvēr-
sies. Kad nospiežat jumta lūkas slēdzi
pozīcijā FULL OPEN (3) vēlreiz, jumta lūka
pilnībā atvērsies.
Ja turpināt spiest jumta lūkas slēdzi pozī-
cijā FULL OPEN (3) vairāk par vienu
sekundi, pilnībā atvērsies saulsargs un
jumta lūka.
Lai apturētu saulsargu un jumta lūku darbī-
bas laikā, īslaicīgi iespiediet slēdzi.

Lai aizvērtu jumta lūku
Jumta lūku var aizvērt manuāli, spiežot
jumta lūkas slēdzi pozīcijā CLOSE (4). Aiz-
vērsiet jumta lūka, un pēc tam aizvērsies
saulsargs.
Kad nospiežat jumta lūkas slēdzi pozīcijā
FULL CLOSE (5), jumta lūka pilnībā aizve-
ras. Kad nospiežat jumta lūkas slēdzi pozī-
cijā FULL CLOSE (5) vēlreiz, saulsargs be
pilnībā aizveras.
Ja turpināt spiest jumta lūkas slēdzi pozī-
cijā FULL CLOSE (5) vairāk par vienu
sekundi, pilnībā aizvērsies jumta lūka un
saulsargs.
Lai apturētu jumta lūku vai saulsargu dar-
bības laikā, īslaicīgi iespiediet slēdzi.

Ir uzstādīta sistēma, kas pasargā no
iespiešanas jumta lūkā.
Kad sistēma atpazīst, ka jumta lūkas bīdī-
šanās uz priekšu vai nolaišanās laikā kaut
kas tiek iespiests, jumta lūka automātiski
mainīs kustības virzienu uz atpakaļu vai
pacelsies uz augšu. Šī sistēma nostrādā,
kad jumta lūka aizveras vai nolaižas auto-
mātiski.
Kad aizverat jumta lūku, uzmanieties, lai
tās ceļā nebūtu roku vai citu šķēršļu, kaut
pastāv sistēma, kas pasargā no iespieša-
nas jumta lūkā.

Ja pasargāšanas no iespiešanas jumta
lūkā sistēma nedarbojas pareizi, pilnībā
aizveriet jumta lūku, izmantojot jumta lūkas
slēdzi, un uzticiet savam pārstāvim pār-
baudīt sistēmu.

OPEN

PUSH
T I L T

CLOSE

(3)
(2)

(4)

(5)

BRĪDINĀJUMS
Pasargāšanas no iespiešanas jumta
lūkā sistēmā var nenostrādāt, ja aku-
mulators nav pietiekami uzlādēts.

UZMANĪBU
Pasargāšanas no iespiešanas jumta
lūkā sistēma vairs nedarbojas pozī-
cijā, kad jumta lūka ir gandrīz pilnībā
aizvērta.
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Krūzīšu turētāji un glabātavas

61MM0B028

(1) Mērinstrumentu paneļa kabata (2) Priekšējie krūzīšu turētāji
(3) Priekšējie pudeļu turētāji (4) Priekšējais rokas balsts ar konsoles

nodalījumu (ja aprīkots) 
(5) Priekšējā pasažiera aizmugurējā

kabata (ja aprīkots)
(6) Aizmugures pudeļu turētāji

(7) Aizmugures elkoņu balsts ar krūzīšu
turētājiem (ja aprīkots)

(8) Bagāžas nodalījuma kabatas

(1) (2) (3)

(3)

(5)

(4)

(6)

(6)

(7) (8)

(8)

PIEMĒRS

Mērinstrumentu paneļa kabata (1)

BRĪDINĀJUMS
Glabātavā nelieciet nekādus priekš-
metus, kas kustības laikā var izkrist.
To neievērojot, objekti var traucēt
darboties ar pedāļiem, kā rezultātā
var zaudēt kontroli pār automobili un
iekļūt negadījumā.
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Priekšējie krūzīšu turētāji (2) Priekšējais pudeļu turētājs (3) / 
Aizmugures pudeļu turētājs (6)
Turētājā jāliek pudeli ar korķi.

Priekšējais rokas balsts ar konso-
les nodalījumu (ja aprīkots) (4)

61MM0B029

Rokas balstu var bīdīt uz priekšu.

BRĪDINĀJUMS
Neievērojot tālāk sniegtos brīdināju-
mus, var gūt traumas vai sabojāt
automobili.
• Uzmanieties, kad krūzīšu turētājos

ievietojat traukus ar šķidrumu.
Šķidruma izlīšana var radīt apdegu-
mus. 
Litija jonu akumulators (ja aprīkots)
un DCDC pārveidotājs (ja aprīkots)
atrodas zem priekšējā sēdekļa. Ja
uz litija jonu akumulators un DCDC
pārveidotāja tiek izliets šķidrums
modeļos, kas aprīkoti ar ENG A-
STOP sistēmu vai SHVS (Smart
Hybrid Vehicle no Suzuki), vai pilnā
hibrīda automobiļos, tas var izraisīt
ugunsgrēku vai bojāt akumulatoru
un DCDC pārveidotāju.
Papildus, ja šķidrums izlīst uz
sekojošām daļām, tas var izraisīt
ugunsgrēku vai kļūmi, un var
pareizi nedarboties drošības spil-
venu sistēma.
– Navigācijas sistēma, audiosis-

tēma vai attiecīgie slēdži
– Elektroinstalācija vai elektriskie

komponenti zem grīdas
– Pārslēga sviras kustīga daļa vai

drošības jostas sprādze
(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Krūzīšu turētājos nelieciet asus,

cietus vai plīstošus priekšmetus.
Strauja apstāšanās vai negadījums
var būt par iemeslu šādu priekš-
metu izkrišanai, varat gūt ievainoju-
mus.

• Uzmanieties un neizšļakstiet šķid-
rumus vai citus materiālus, kas var
iekļūt pārslēga sviras mehānismā
vai elektriskajās komponentēs.
Šķidrumi vai citi materiāli var sabo-
jāt šīs detaļas.

• Ja nejauši izlīst šķidrums vai šajās
detaļās iekrīt citi materiāli, nogādā-
jiet automobili pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai cita kvalifi-
cēta autoservisa.

PIEZĪME
Lai izvairītos no rokas balsta bojāša-
nas, neatspiedieties uz tā un neļaujiet
bērniem uz tā sēdēt.

PIEMĒRS
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Konsoles nodalījums
Izmantojiet šo glabātuvi mazu priekšmetu
glabāšanai.
Atveriet nodalījumu, paceļot augšējo vāku
un vienlaikus turot sviru (1) uz augšu.

61MM0B029

PIEZĪME:
Vienmēr aizveriet vāku pēc tam, kad kaut
ko ievietojat vai izņemat no nodalījuma.

Piederumu ligzda konsoles nodalījumā
Skatiet tēmu “Piederumu ligzda” šajā
sadaļā.

Kabata priekšējā sēdekļa atzveltnē 
(ja aprīkots) (5)

61MM0B032

Šī kabata paredzēta mīkstiem priekšme-
tiem - cimdiem, laikrakstiem vai žurnāliem.

Aizmugures elkoņu balsts ar krū-
zīšu turētājiem (ja aprīkots) (7)

61MM0B033

(1) Krūzīšu turētāji
Aizmugures elkoņu balsts ir iegremdēts
aizmugures sēdekļa vidū. Nolieciet to uz
priekšu lejā, lai varētu izmantot.

(1)
PIEMĒRS

UZMANĪBU
Nelieciet atzveltnes kabatās cietus
vai plīstošus priekšmetus. Negadī-
jumā tādi priekšmeti kā pudeles,
skārdenes utt. var ievainot aizmugu-
res sēdeklī sēdošos.

PIEMĒRS
(1)

PIEMĒRS
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Bagāžas nodalījuma kabata (8)

61MM0B034

Lai atvērtu vāku, bīdiet sviru (1) un velciet
vāku.

Turekļi (ja aprīkots)

54G249

Turekļi ir uzstādīti jūsu ērtībai.

BRĪDINĀJUMS
• Ja drošības jostai, kad tā piesprā-

dzēta, traucē kāda no elkoņa balsta
daļām, josta nespēs pildīt savu
funkciju. Pēc drošības jostas pie-
sprādzēšanas vienmēr pārliecinie-
ties, ka elkoņa balsts netraucē
jostai.

• Negadījumā vai pēkšņas apstāša-
nās situācijā aizmugurējais elkoņu
balsts var atkrist uz priekšu. Ja aiz-
mugures vidējā sēdeklī uz aizmu-
guri vērstā bērnu
ierobežotājsistēmā atrodas bērns,
krītošs elkoņa balsts var traumēt
bērnu. Neuzstādiet uz aizmuguri
vērstu bērnu ierobežotājsistēmu
aizmugures sēdekļa centrālajā
daļā.

(1)

PIEMĒRS

PIEZĪME
Lai nesabojātu turekļus un to stipri-
nājuma vietas, nepakļaujiet tos pār-
liekam svaram.
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Mēteļu āķi (ja aprīkots)

61MM0B025

Cimdu nodalījums

65T70130

Lai atvērtu cimdu nodalījumus, velciet sviru
Lai aizvērtu, spiediet vāku, līdz slēdzis blo-
ķējas.

65T70140

Cimdu nodalījuma apgaismojums (ja aprī-
kots) paliek degam, kamēr vāks ir atvērts.

BRĪDINĀJUMS
Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar dro-
šības aizkariem, nekariniet uz mēteļu
āķa asus priekšmetus, kā pakaramos.
Kad karināt drēbes, kariniet tās uz
āķa, neizmantojot pakaramo.

PIEZĪME
Uz mēteļu āķiem var pakarināt drē-
bes. Šie āķi nav paredzēti lieliem vai
smagiem priekšmetiem.

BRĪDINĀJUMS
Kustības laikā cimdu nodalījums
nedrīkst būt atvērts. Negadījuma
laikā tas var būt par iemeslu trau-
mām.

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Neatstājiet cimdu nodalījumā šķilta-
vas vai aerosolus. Ja šķiltavas vai
aerosols atrodas cimdu nodalījumā,
ievietojot tajā citus priekšmetus, no
tiem var izplūst saturs un aizdegties,

PIEMĒRS
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Augšējā konsole 
(ja aprīkots)

65T70150

Izmantojiet šo glabātuvi mazu priekšmetu
glabāšanai.
Vāku (1) var atvērt, nospiežot tā izvirzīto
daļu.

Kājas balsts

68LM543

Kājas balsts (1) ir paredzēts kreisās pēdas
atbalstīšanai.

(1)

BRĪDINĀJUMS
• Nebrauciet, kamēr augšējās konso-

les vāks ir atvērts; citādi tur glabā-
tie priekšmeti bremzēšanas,
paātrināšanās vai negadījumā laikā
var izkrist. Vienmēr aizveriet vāku
pēc tam, kad kaut ko ievietojat vai
izņemat no konsoles.

• Ja noparkojat automobili ārā tiešā
saulesgaismā vai karstā laikā, aug-
šējā konsole var ļoti sarakst, jo
atrodas tuvu jumtam. Tādēļ, kad
parkojaties šādos apstākļos:
– Neatstājiet augšējā konsolē bril-

les, plastmasas kartes utt. Kar-
stums ar deformēt plastmasas
lēcas vai rāmjus.

– Neievietojiet augšējā konsolē
uzliesmojošus priekšmetus, pie-
mēram, šķiltavas. Karstums var
izraisīt aizdegšanos.

PIEZĪME
• Nepielieciet vākam pārlieku spēku,

kad to aizverat. Šāda rīcība var
salaust vāku un tajā esošos priekš-
metus.

• Ja glabājat brilles augšējā kon-
solē, ielieciet tās futrālī, citādi var
tikt bojātas lēcas.

(1)

PIEMĒRS
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Bagāžas nodalījuma āķi

Iepirkumu maisu āķis

65T70160

Uz iepirkumu maisu āķa var pakarināt
iepirkumu maisus vai citus piemērotus
priekšmetus.
Šis āķis nav paredzēts lieliem vai smagiem
priekšmetiem.

Bagāžas tīkla āķi (ja aprīkots)

65T70170

Aiz šiem āķiem var aizāķēt papildaprīko-
juma tīklu.
Šie āķi nav paredzēti lieliem vai smagiem
priekšmetiem.

Bagāžas nodalījuma pārsegs 
(ja aprīkots)

61MM0B109

Bagāžu vai citu kravu, kas novietota bagā-
žas nodalījumā, no skata slēpj bagāžas
nodalījuma pārsegs.

PIEZĪME
Lai izvairītos no āķa salaušanas,
nekariniet tajā priekšmetus, kas sma-
gāki par sekojošām masām.
Iepirkumu maisu āķis: 2 kg

PIEMĒRS

PIEZĪME
Lai izvairītos no āķu salaušanas,
nekariniet uz tiem lielus vai smagus
priekšmetus.

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Nepārvadājiet nekādus priekšmetus
uz bagāžas nodalījuma pārsega, pat
ja tie ir mazi un viegli. Priekšmeti, kas
atrodas uz pārsega, var tikt sviesti pa
gaisu negadījumā, radot traumas, vai
var aizsegt vadītāja skatu uz aizmu-
guri.

PIEMĒRS
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Bagāžas nodalījuma panelis 
(ja aprīkots)

61MM0B035

Jūsu automobilis ir aprīkots ar bagāžas
nodalījuma paneli bagāžas nodalījumā.
Bagāžu vai citus priekšmetus varat novie-
tot virs vai zem bagāžas nodalījuma grīdas
paneļa. Var arī ievietot garu bagāžu, izņe-
mot paneli no bagāžas nodalījuma.

61MM0B036

Bagāžas paneli var nostiprināt paceltā stā-
voklī attēlā parādītajā veidā.PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
• Priekšmeti, kas stiepjas augstāk

par bagāžas nodalījuma pārsegu (ja
aprīkots), var aizsegt vadītāja skatu
uz aizmuguri, kas var izraisīt nega-
dījumu. Šos priekšmetus var bojāt
vai arī tie var bojāt bagāžas nodalī-
juma durvis.
Nepārvadājiet priekšmetus, kas
stiepjas augstāk par bagāžas noda-
lījuma pārsegu.

• Bagāžas zonas nav aprīkotas, lai
tur atrastos cilvēki. Neļaujiet bēr-
niem braukt šajās zonās. Citādi
pastāv negadījumu riski straujas
bremzēšanas utt. dēļ. Neļaujiet bēr-
nam rotaļāties bagāžas zonā, pat
kamēr automobilis ir apstādināts uz
ceļa.

UZMANĪBU
Ja neuzmanāties, veicot darbības ar
bagāžas paneli, varat gūt ievainoju-
mus.
Kad uzstādāt vai noņemt bagāžas
paneli, rīkojieties ar to uzmanīgi.

PIEZĪME
Ja braukšanas laikā bagāžas nodalī-
juma panelis tiek turēts atvērts, tas
var tikt bojāts.
Neturiet paneli atvērtu braukšanas
laikā.

PIEMĒRS
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Jumta sliedes vai jumta bagāžnieka 
stiprinājumi (ja aprīkots)

Jumta sliedes

65T70180

Jumta bagāžnieka stiprinājumi

65T70190

Varat izmantot jumta sliedes vai jumta bagāž-
nieka stiprinājumus, lai piestiprinātu papildaprī-
kojuma jumta bagāžnieku, kas ir pieejams pie
jūsu SUZUKI pārstāvja vai citā kvalificētā auto-
servisā. Ja izmantojat jumta bagāžnieku, ievē-
rojiet šajā sadaļā un jumta bagāžniekam līdzi
dotās instrukcijas un brīdinājumus.
• Pārbaudiet, vai jumta bagāžnieks ir kārtīgi

uzstādīts.
• Lai pareizi uzstādītu dažāda tipa kravas (kā

slēpes, divriteņus utt.), izmantojiet piemēro-
tus piederumus, kas ir pieejami pie jūsu
SUZUKI pārstāvja vai citā kvalificētā autoser-
visā. Noteikti uzstādiet piederumus pareizi un
droši atbilstoši sniegtajām instrukcijām.
Nelieciet bagāžu tieši uz jumta paneļa.
Bagāža var bojāt jumta paneli.

• Jumta bagāžnieka pilnā masa nedrīkst pār-
sniegt noslogošanas nestspēju.
–  Jumta sliedes: 75 kg
–  Jumta bagāžnieka stiprinājumi: 50 kg
Kā arī automobiļa pilnā masa (pilnībā noslo-
gots automobilis, ieskaitot vadītāju, pasažie-
rus, bagāžu, jumta noslodzi un slodzi uz
sakabi) nedrīkst pārsniegt automobiļa pilnās
masas klasi (GVWR), kas norādīta šīs rokas-
grāmatas sadaļā “SPECIFIKĀCIJAS”.

• Uzstādiet un piestipriniet kravu uz jumta
bagāžnieka pareizi atbilstoši sniegtajām ins-
trukcijām. Noteikti noglabājiet smagākos
priekšmetus apakšā un izkliedējiet kravu pēc
iespējas vienmērīgāk.

• Nepārvadājiet tik lielus priekšmetus, kas
sniedzas pāri buferiem vai automobiļa
malām, kā arī aizsedz jums skatu.

• Nostipriniet garu priekšmetu – kā koka
paneļu, sērfošanas dēļu utt. – priekšējo un
aizmugurējo galus gan automobiļa priekšpu-
sei, gan aizmugurei. Automobiļa krāsotās
virsmas jāpasargā no stropju radītajiem skrā-
pējumiem.

• Periodiski pārbaudiet, vai jumta bagāžnieks ir
kārtīgi uzstādīts un nav bojāts.

• Automobiļiem ar jumta bagāžnieka stiprināju-
miem gādājiet, lai stiprinājumi, kamēr tos
nelieto, ir nosegti ar pārsegiem.

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
• Pēkšņi manevri vai nepietiekama

kravas nostiprināšana var ļaut kra-
vai nokrist no automobiļa un trāpīt
citiem, radot traumas vai materi-
ālos zaudējumus. 

• Montējiet kravu droši un izvairieties
no straujiem manevriem, piemē-
ram, straujas kustības uzsākša-
nas, asiem pagriezieniem un
pēkšņas bremzēšanas. Periodiski
pārbaudiet, ka vai krava ir droši
piestiprināta.

• Lieli, apjomīgi, gari vai plakani
priekšmeti var ietekmēt automo-
biļa aerodinamiku vai tikt vēja
nesti, kas savukārt var mazināt
vadāmību, izraisot negadījumus un
traumas. Ja pārvadājat šāda tipa
kravu, brauciet uzmanīgi droši
samazinātā ātrumā.
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Apsildes un gaisa 
kondicionēšanas sistēma
Ir pieejamas trīs tipu apsildes un gaisa
kondicionēšanas sistēmas:
• Apsildes sistēma
• Manuālā apsildes un gaisa kondicionē-

šanas sistēma
• Automātiskā apsildes un gaisa kondicio-

nēšanas sistēma (klimata kontrole)

Gaisa pūtējs

65T70200

1. Vējstikla apsildes pūtējs
2. Sānu loga apsildes pūtējs
3. Sānu pūtējs
4. Centrālais pūtējs
5. Grīdas pūtējs

* ja aprīkots

1

2

3

5 5

44

1

2

3

5* 5*
PIEMĒRS
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Sānu pūtējs

61MM0B046

Pārvietojiet slēdzi (1) vertikāli vai horizon-
tāli, lai regulētu gaisa plūsmas virzienu.
Pagrieziet ripu (2), lai atvērtu vai aizvērtu
gaisa pūtēju.

(1) (2)

AIZVĒRT

ATVĒRT

Centrālais pūtējs

65T70210

Pārvietojiet slēdzi (1) vertikāli vai horizontāli, lai regulētu gaisa plūsmas virzienu.

UZMANĪBU
Ilgstoša karsta gaisa plūsma no gaisa kondicionētāja var radīt zemas temperatū-
ras apdegumus. Visiem braucējiem, irt īpaši bērniem, veciem cilvēkiem, perso-
nām ar īpašām vajadzībām, personām ar jutīgu ādu un aizmigušiem pasažieriem
jāturas pietiekamā attālumā no sprauslām, lai netiktu pakļauti ilgstošai karsta
gaisa iedarbībai.

(1) (1)
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Manuālā apsildes un gaisa 
kondicionēšanas sistēma

Vadības elementu apraksts

61MM0A018

Temperatūras selektors (1)
To izmanto, lai izvēlētos temperatūru, grie-
žot selektoru.

Ventilatora ātrums selektors (2)
Tiek izmantots ventilatora ieslēgšanai un
tā ātruma izvēlei, pagriežot selektoru.

Gaisa plūsmas selektors (3)

61MM0A019

To izmanto vienas no zemāk aprakstīto
funkciju izvēlei.
Ventilācija (a)

65T70220

No centrālās un sānu sprauslām tiek ieva-
dīts gaiss kontrolētā temperatūrā.

Divi līmeņi (b)

65T70230

Gaiss kontrolētā temperatūrā plūst no grī-
das sprauslām, bet vēsāks gaiss ieplūst pa
centrālo un sānu sprauslu. Kad temperatū-
ras regulators (1) atrodas pilnībā COLD
(Auksts) vai pilnībā HOT (Karsts) pozīcijā,
gaiss no grīdas pūtējiem un gaiss no cen-
trālā un sānu pūtējiem būs vienā tempera-
tūrā.
Apsilde (c)

65T70240

Kontrolētas temperatūras gaiss plūst no
grīdas sprauslām un sānu sprauslām,
tāpat gaiss plūst no vējstikla apsildes
sprauslām un zināms daudzums plūst arī
no sānu logu apsildes sprauslām.

A/C

0
1 2 3

4

(1) (4) (5) (3)

(2)

(a)

(b)

(e)

(d)

(c)
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Apsilde un atkausēšana (d)

65T70250

Gaiss kontrolētā temperatūrā plūst no grī-
das sprauslām, vējstikla apsildes spraus-
lām, sānu logu apsildes sprauslā un sānu
sprauslām.
Atkausēšana (e)

65T70260

Gaiss kontrolētā temperatūrā plūst no vējs-
tikla apsildes sprauslām, sānu logu apsil-
des sprauslā un sānu sprauslām.

83RM090

PIEZĪME:
Marķējums “USE WITH” (Izmantot ar)(A)
Lai ātri notīrītu vējstiklu un/vai sānu logus,
iestatiet gaisa plūsmas selektoru (3) pozī-
cijā “HEAT & DEFROST” vai “DEFROST”
un gaisa ieplūdes selektoru (4) pozīcijā
“FRESH AIR”. Šādā veidā vējstikls un/vai
sānu stikli tika attīrīti ātrāk nekā režīmā
“RECIRCULATED AIR”.

Gaisa ieplūdes selektors (4)

61MM0A020

Šo selektoru izmanto šādu režīmu izvēlei.

Svaigs gaiss (f)
Kad ir izvēlēts šīs režīms, indikators nodzi-
sīs, un tiks izmantots āra gaiss.
Recirkulēts gaiss (g)
Kad ir izvēlēts šīs režīms, iedegas indika-
tors, āra gaisa pievade tiek atslēgta, un
notiek salonā esošā gaisa recirkulācija. Šis
režīms ir piemērots, ja braucat pa putekļai-
nām vietām vai šķērsojat piesārņota gaisa
zonas, piem., tunelī, vai, kad vēlaties ātri
atdzesēt salonu.

Katru reizi nospiežot gaisa ieplūdes režīma
selektoru, tiks pamīšus ieslēgts FRESH
AIR vai RECIRCULATED AIR režīms.

PIEZĪME:
Ja RECIRCULATED AIR režīmu izmanto
ilgstoši, gaiss pasažieru salonā var
sasmakt. Tādēļ ik pa laikam jāizvēlas
FRESH AIR.

（A）
(f) (g)
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Gaisa kondicionētāja slēdzis (5)
Lai ieslēgtu gaisa kondicionēšanas sis-
tēmu, iestatiet ventilatora ātruma selektoru
pozīcijām, kas nav “OFF”, un piespiediet
slēdzi “A/C”. Pēc slēdža “A/C” nospieša-
nas iedegas indikators, un ieslēdzas gaisa
kondicionēšanas sistēma. Lai izslēgtu tikai
gaisa kondicionēšanu, nospiediet slēdzi
„A/C” vēlreiz.
Gaisa kondicionēšanas sistēmas darbības
laikā varat pamanīt nelielas izmaiņas
motora apgriezienos. Šīs izmaiņas neno-
rāda uz bojājumu, sistēmas darba laikā
kompresors ieslēdzas un izslēdzas, lai
uzturētu vajadzīgo temperatūru. 
Jo retāk kompresors ieslēdzas, jo mazāks
degvielas patēriņš.

Sistēmas izmantošanas norādījumi

Dabiskā ventilācija
Izvēlieties VENTILATION (Ventilācija) un
FRESH AIR (Svaigs gaiss), ar temperatūras
regulatoru iestatiet vajadzīgo temperatūra, bet
pūtēja ātruma regulatoru pārslēdziet pozīcijā
OFF (Izslēgts). Svaigais gaiss kustības laikā
ieplūdīs automobilī.
Piespiedu ventilācija
Vadības iestatījumi ir tādi paši kā dabiskas
ventilācijas režīmā, taču pūtēja ātruma
regulators jāiestata jebkurā citā pozīcijā,
izņemot OFF.
Normāla apsilde (izmantojot āra gaisu)
Izvēlieties HEAT (Sildīt) un FRESH AIR
(Svaigs gaiss), ar temperatūras regulatoru
iestatiet vajadzīgo temperatūra, bet pūtēja
ātruma regulatoru vajadzīgajā pūtēja
ātruma pozīcijā. Ventilatora ātruma regula-
tora iestatīšana augstāka ventilatora
ātruma pozīcijā paaugstinās apsildes efek-
tivitāti.
Ātrā apsilde (izmantojot recirkulēto
gaisu)
Vadības iestatījumi ir tādi paši kā normālas
apsildes laikā, izņemot to, ka jāizvēlas
režīms RECIRCULATED AIR. Ja šo apsil-
des režīmu izmantojat ilgstoši, gaiss pasa-
žieru salonā var sasmakt un logi var
aizsvīst. Tādēļ izmantojiet šo metodi tikai
ātrai apsildei un pēc iespējas ātrāk pārejiet
uz normālas apsildes režīmu.

Galvas līmenis vēsāk/Kāju līmenis sil-
tāk
Izvēlieties BI-LEVEL (Divi līmeņi) un
FRESH AIR (Svaigs gaiss), ar temperatū-
ras selektoru iestatiet vajadzīgo tempera-
tūra un ventilatora ātruma vajadzīgajā
pozīcijā. Neatkarīgi no tā, vai temperatūras
regulators ir iestatīts atrodas pilnībā COLD
(Auksts) vai pilnībā HOT (Karsts) pozīcijā,
no centrālā un sānu gaisa pūtējiem plūsto-
šais gaiss būs vēsāks nekā no grīdas
pūtējiem plūstošais.
Normāla dzesēšana
Iestatiet gaisa plūsmas regulatoru pozīcijā
VENTILATION (Ventilācija), ar temperatū-
ras regulatoru iestatiet vajadzīgo tempera-
tūru, bet pūtēja ātrumu vajadzīgā ātruma
pozīcijā, tad ieslēdziet A/C slēdzi. Ventila-
tora ātruma regulatora iestatīšana augstāka
ventilatora ātruma pozīcijā paaugstinās
dzesēšanas efektivitāti.
Gaisa ieplūdes regulatoru varat iestatīt pēc
izvēles pozīcijā FRESH AIR vai RECIRCU-
LATED AIR. Izvēloties režīmu RECIRCU-
LATED AIR, palielinās dzesēšanas
efektivitāte.
Ātrā dzesēšana (izmantojot recirkulēto
gaisu)
Vadības iestatījumi ir tādi paši kā normālas
dzesēšanas laikā, izņemot to, ka jāizvēlas
režīms RECIRCULATED AIR un augstā-
kais pūtēja ātrums.
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PIEZĪME:
• Ja RECIRCULATED AIR režīmu izmanto

ilgstoši, gaiss pasažieru salonā var
sasmakt. Tādēļ ik pa laikam jāizvēlas
FRESH AIR.

• Ja automobilis ir stāvējis saulē ar aizvēr-
tiem logiem, tas atdzisīs ātrāk, ja
nedaudz atvērsiet logus un ieslēgsiet
gaisa kondicionētāju ar gaisa ieplūdes
regulatoru pozīcijā FRESH AIR, bet
pūtēju iestatītu lielākajā ātrumā.

Mitruma samazināšana
Iestatiet gaisa plūsmas regulatoru vajadzī-
gajā pozīcijā, ar temperatūras regulatoru
iestatiet vajadzīgo temperatūru, bet pūtēja
ātruma regulatoru vajadzīgā ātruma pozī-
cijā. Izvēlieties arī FRESH AIR un ieslē-
dziet A/C slēdzi.

PIEZĪME:
Gaisa kondicionētājs samazina gaisa mit-
rumu, tādēļ, to ieslēdzot, logi neaizsvīdīs
arī tad, ja salonā tiek padots uzsildīts
gaiss, izmantojot funkcijas DEFROST vai
HEAT & DEFROST.

65T70270

PIEZĪME:
Ja nepieciešama maksimāla atkausēšana:
• izvēlieties DEFROST un FRESH AIR,
• iestatiet pūtēja darbību HIGH (Lielā)
ātrumā,

• noregulējiet temperatūras regulatoru
maksimāli HOT (Karstā) temperatūrā,

• ieslēdziet A/C slēdzi un
• pavērsiet sānu gaisa ieplūdes sprauslas

pret sānu logiem.

Apkope
Ja gaisa kondicionētāju ilgi neizmantojat, pie-
mēram, ziemā, tas var nedarboties pietiekošai
labi, kad atkal to izmantosiet. Lai palīdzētu
uzturēt gaisa kondicionētāja optimālu sniegumu
un ilgu kalpošanas laiku, to periodiski jādarbina.
Darbiniet gaisa kondicionētāju vismaz reizi
mēnesī vienu minūti, motoram darbojoties tukš-
gaitā. Tas nodrošina dzesējošā līdzekļa cirkulā-
ciju un kompresora eļļošanu, kas palīdz
aizsargāt kondicionētāja detaļas.
Ja gaisa kondicionētājs ir aprīkots ar filtriem,
tīriet vai mainiet tos, kā norādīts tematā “Apko-
pes grafiks” sadaļā “PĀRBAUDE UN
APKOPE”. 

(Modeļiem ar gaisa kondicionētāja dzesē-
jošo līdzekli R-1234yf) 
PIEZĪME:
• Jūs automobilī tiek izmantots gaisa kondicio-

nētāja dzesējošais līdzeklis HFO-1234yf, kas
parasti tiek saukts par R-1234yf. Automobiļu
iekārtās R-1234yf aizstāj R-134a. Pieejami
arī citi dzesējošie līdzekļi, bet jūsu automobilī
drīkst izmanto tikai R-1234yf.

(Singapūrai)
• Remontam un detaļu maiņai nogādājiet auto-

mobili remontam vai detaļu maiņai pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai kvalificēta
autoservisa, kas ir kvalificēts darbam ar SAE
J2845 gaisa kondicionētājiem, kuros izmanto
R-1234yf.

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
Par gaisa kondicionēšanas aukstu-
maģentu Krievijas tirgum paredzētajiem
modeļiem skatiet tēmu “Krievijai” sadaļā
“PAPILDINĀJUMS”.

PIEZĪME
Izmantojot nepareizu dzesēšanas
līdzekli, var sabojāt gaisa kondicionē-
šanas sistēmu. Izmantojiet tikai R-
1234yf. Neizmantojiet SR-1234yf
kopā ar citiem dzesēšanas līdzek-
ļiem.
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Automātiskā apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma 
(klimata kontrole)

Vadības elementu apraksts

61MM0A021

OFF AUTO

A/C

MODE

DUAL

FRONT REAR

(1)

(9) (6)

(11)

(4)

(2)

(5) (10)

(3)(8)

(7)

PIEMĒRS

(1) Automobiļi ar kreisās puses vadību: 
Vadītāja puses temperatūras regula-
tors
Automobiļi ar labās puses vadību: 
Pasažiera puses temperatūras regu-
lators

(2) Automobiļi ar kreisās puses vadību:
Pasažiera puses temperatūras regu-
lators
Automobiļi ar labās puses vadību: 
Vadītāja puses temperatūras regula-
tors

(3) Slēdzis “DUAL” (Režīms)
(4) Ventilatora ātrums selektors
(5) Gaisa ieplūdes slēdzis
(6) Slēdzis “MODE” (Režīms)
(7) Sildītāja slēdzis
(8) Gaisa kondicionētāja slēdzis
(9) Slēdzis “AUTO” (Režīms)

(10) Slēdzis “OFF” (Režīms)
(11) Rādījums
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Temperatūras regulators (1) / (2)

61MM0A022

Pagrieziet temperatūras regulatoru (1) /
(2), lai regulētu temperatūru. Displejā (11)
parādās izvēlētā temperatūra.
PIEZĪME:
Ja griežat temperatūras regulatoru (1) /
(2), līdz ekrānā parādās “HI” vai “LO”, sis-
tēma darbosies maksimālā sildīšanas vai
dzesēšanas režīmā. Kad ekrānā parādās
HI” vai “LO”, temperatūras gais ieplūdes
sprauslām var krasi mainīties, bet tas nav
nekas neparasts.

DUAL slēdzis (3)
Katru reizi, kad nospiežat slēdzi DUAL (3),
temperatūras kontroles režīms pārslēdzas
starp sekojošiem: 
Individuālās kontroles režīms (indikators

ON):
Vadītājs un pasažieris var regulēt tem-
peratūru neatkarīgi no saviem tempe-
ratūras regulatoriem.

Kombinētās kontroles režīms (indikators
OFF):
Ja temperatūras regulēšana notiek no
vadītāja puses temperatūras regulatora
(1) vai (2), tā pati regulēšana notiek
automātiski pasažiera pusē.

PIEZĪME:
Ja pasažiera puses temperatūras regula-
tors (1) vai (2) tiek pagriezts, esot kombi-
nētās kontroles režīmā, tiek automātiski
iestatīts individuālais kontroles režīms.

PIEZĪME:
Ja maināt temperatūras mērvienību infor-
mācijas ekrānā, automātiski tiks mainīti arī
automātiskās apsildes un gaisa kondicio-
nētāja sistēmas temperatūras mērvienība.
Skatiet plašāku informāciju tēmā “Informā-
cijas ekrāns” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU
BLOKS”.

Ventilatora ātrums selektors (4)

61MM0A023

Gaiss izplūst lielākā ātrumā, kad nospiežat
labo slēdzi, un zemākā ātrumā, kad
nospiežat kreiso slēdzi.
Ja tiek nospiests slēdzis AUTO (9), ventila-
tora ātrums mainīsies automātiski, jo kli-
mata kontrole uztur izvēlēto temperatūru.

(1) / (2)

AUTO M

(4)

(9)
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Gaisa ieplūdes selektors (5)

61MM0A024

Nospiediet gaisa ieplūdes selektoru (5), lai
pārslēgtos starp šādiem režīmiem.
Ja tiek nospiests slēdzis AUTO (9), gaisa
ieplūdes režīmi mainīsies automātiski, jo
klimata kontrole uztur izvēlēto tempera-
tūru.

RECIRCULATED AIR (Recirkulēts gaiss)
(a)
Kad izvēlēts šīs režīms, āra gaisa pievade
tiek atslēgta un notiek salonā esošā gaisa
recirkulācija. Šis režīms ir piemērots, ja
braucat pa putekļainām vietām vai šķērso-
jat piesārņota gaisa zonas, piem., tuneli,
vai, kad vēlaties ātri atdzesēt automobili.

FRESH AIR (Svaigs gaiss) (B)
Kad izvēlēts šīs režīms, tiek ievadīts āra
gaiss.

PIEZĪME:
Ja RECIRCULATED AIR režīmu izmanto
ilgstoši, gaiss pasažieru salonā var
sasmakt. Tādēļ ik pa laikam jāizvēlas
FRESH AIR.

MODE slēdzis (6)

61MM0A025

Nospiediet MODE slēdzi (6), lai mainītu
starp sekojošām funkcijām. Izvēlētā
režīma indikācija tiek parādīta ekrānā.
Ja tiek nospiests slēdzis AUTO (9), gaisa
plūsma mainīsies automātiski, jo klimata
kontrole uztur iestatīto temperatūru.

Ventilācija (c)

65T70220

No centrālā, sānu un aizmugures pūtējiem
izplūst gaiss kontrolētā temperatūrā.
Divi līmeņi (d)

65T70230

No grīdas, centrālā, sānu, aizmugures un
aizmugures grīdas pūtējiem ieplūst gaiss
kontrolētā temperatūrā.

(5)

(a) (b)

MODE

(6)

(c)

(d)

(e)

( f )
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Karsts (e)

65T70240

Kontrolētas temperatūras gaiss plūst no
grīdas un aizmugures grīdas pūtējiem,
tāpat gaiss plūst no vējstikla atkausēšanas
pūtējiem, un zināms daudzums plūst arī no
sānu logu atkausēšanas pūtējiem.

Sildīt un atkausēt (f)

65T70250

Gaiss kontrolētā temperatūrā plūst no grī-
das un aizmugures grīdas pūtējiem, vējs-
tikla atkausēšanas pūtējiem, sānu logu
atkausēšanas pūtējiem un sānu pūtējiem.

Atkausētāja slēdzis (7)

61MM0A026

Piespiediet atkausētāja slēdzi (7), lai
ieslēgtu atkausētāju.

Atkausēt

65T70260

Gaiss kontrolētā temperatūrā plūst no vējs-
tikla apsildes sprauslām, sānu logu apsil-
des sprauslā un sānu sprauslām.

PIEZĪME:
Kad nospiežat atkausēšanas slēdzi (7),
tiks automātiski izvēlēts FRESH AIR
režīms, un gaisa kondicionētāja slēdzis
ieslēgsies (displejā parādīsies “A/C”). Auk-
stos laika apstākļos gaiss plūst no atkau-
sēšanas pūtējiem, bet gaisa
kondicionēšana neieslēdzas, kaut A/C
indikators iedegas, tāpat kā atkausēšanas
indikators.

Gaisa kondicionētāja slēdzis (8)

61MM0A027

Gaisa kondicionētāja slēdzis (8) gaisa kon-
dicionētāja sistēmas ieslēgšanai un izslēg-
šanai tikai tad, kad ventilators izslēgts. Lai
ieslēgtu gaisa kondicionētāja sistēmu,
nospiediet slēdzi; ekrānā parādīsies “A/C”,
un iedegsies indikators slēdzī. Lai izslēgtu
gaisa kondicionētāja sistēmu, vēlreiz
nospiediet slēdzi; “A/C” un indikators
nodzisīs.

L

FRONT

(7)

OFF AU

A/C

(8)
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Varat izmantot gaisa kondicionēšanas slē-
dzi (8), lai manuāli ieslēgtu vai izslēgtu
gaisa kondicionētāju, atkarībā no savām
vēlmēm. Kad gaisa kondicionētāja slēdzi
izslēgts, pastāvīgas temperatūras uzturēša-
nas sistēma nespēj samazināt temperatūru
salonā zemāk nekā ārā.

Sistēmas izmantošanas norādījumi

Automātiskā darbība

61MM0A028

Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu var
iestatīt automātiskai darbībai. Lai iestatītu
sistēmu pilnībā automātiskai darbībai,
sekojiet tālāk sniegtajai informācijai.
1) Iedarbiniet motoru vai pilnā hibrīda sis-

tēmu.
2) Nospiediet AUTO slēdzi (9).

3) Groziet vadītāja temperatūras regula-
toru (1) vai (2) un iestatiet vajadzīgo
temperatūru.

Ventilatora ātrums, gaisa ieplūde un gaisa
plūsma tiks kontrolēti automātiski, lai uztu-
rētu iestatīto temperatūru. Tomēr gaisa
plūsma automātiski nepārslēgsies pozīcijā
“Defrost” (Atkausēt).
Ja individuālās kontroles ir izvēlēts ar DUAL
slēdzi (3), vadītājs un pasažieris var nore-
gulēt temperatūru atsevišķi, izmantojot
savus temperatūras regulatorus. Individu-
ālo kontroles režīmu izvēlas arī automātiski,
kad tiek pagriezts pasažiera temperatūras
regulators (1) vai (2).
Lai izslēgtu klimata kontroles sistēmu,
nospiediet slēdzi OFF (10).

PIEZĪME:
Ja indikators AUTO ekrānā mirgo, ir radu-
sies problēma apsildes sistēmā un/vai
gaisa kondicionētāja sistēmā. Uzticiet sis-
tēmas pārbaudi pilnvarotam SUZUKI pār-
stāvim vai kvalificētam autoservisam.

PIEZĪME:
• Lai atrastu viskomfortablāko tempera-

tūru, sāciet ar, piemēram, 22°C.
• Ja griežat temperatūras regulatoru (1) /

(2), līdz ekrānā parādās “HI” vai “LO”,
sistēma darbosies maksimālā sildīšanas
vai dzesēšanas režīmā.

• Lai izvairītos no auksta gaisa ievades
aukstā laikā vai karsta gaisa ievades
karstā laikā, sistēma aizkavēs ventila-
tora darbību, līdz attiecīgi būs pieejams
uzsildīts vai atdzesēts gaiss.

• Ja automobilis stāvējis saulē ar aizvēr-
tiem logiem, tas atdzisīs ātrāk, ja
nedaudz atvērsiet logus.

• Arī automātiskajā režīmā iespējams ies-
tatīt atsevišķus regulatorus manuāli.
Manuāli iestatītās funkcijas tiek uzturē-
tas un citas funkcijas saglabā automā-
tisko darbību.

• Ja vējstikls un/vai priekšējo durvju logi ir
aizsvīduši, nospiediet atkausēšanas slē-
dzi (7), lai ieslēgtu atkausētāju, vai
nospiediet slēdzi MODE (6), lai pārs-
lēgtu gaisa plūsmu pozīcijā “Heat &
defrost”, lai nožāvētu logus.

• Lai pūtēja regulatoru (4), gaisa ieplūdes
regulatoru (5) un MODE slēdzi (6) iesta-
tītu atpakaļ automātiskā režīmā, nospie-
diet slēdzi AUTO (9).

OFF AUTO

(9)(10)
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Uzmanieties un nenosedziet salona tem-
peratūras sensoru (12), kas atrodas starp
stūri un klimata kontroles paneli, vai solāro
sensoru (13), kas atrodas uz priekšējā
paneļa centrālās daļas augšējās virsmas.
Šos sensoru izmanto automātiskā sistēma
temperatūras regulēšanai.

Manuālā darbināšana
Pastāvīgas temperatūras uz.turēšanas sis-
tēmu var kontrolēt manuāli. Iestatiet selek-
torus vajadzīgajās pozīcijās.

65T70270

PIEZĪME:
Ja nepieciešama maksimāla atkausēšana:
• nospiediet atkausētāja slēdzi (7), lai

ieslēgtu atkausētāju (gaisa kondicionē-
tāja sistēma arī ieslēgsies un automā-
tiski ieslēgs FRESH AIR režīmu),

• iestatiet pūtēja darbību HIGH (Lielā)
ātrumā,

• Iestatiet temperatūras regulatoru, līdz
indikators HI parādās ekrānā, tad

• pavērsiet sānu gaisa ieplūdes sprauslas
pret sānu logiem.

Apkope
Ja gaisa kondicionētāju ilgi neizmantojat,
piemēram, ziemā, tas var nedarboties pie-
tiekošai labi, kad atkal to izmantosiet. Lai
palīdzētu uzturēt gaisa kondicionētāja opti-
mālu sniegumu un ilgu kalpošanas laiku, to
periodiski jādarbina. Darbiniet gaisa kondi-
cionētāju vismaz reizi mēnesī vienu minūti,
motoram darbojoties tukšgaitā. Tas nodro-
šina dzesējošā līdzekļa cirkulāciju un kom-
presora eļļošanu, kas palīdz aizsargāt
kondicionētāja detaļas.
Ja gaisa kondicionētājs ir aprīkots ar
filtriem, tīriet vai mainiet tos, kā norādīts
tematā “Apkopes grafiks” sadaļā “PĀR-
BAUDE UN APKOPE”.

(Modeļiem ar gaisa kondicionētāja dze-
sējošo līdzekli R-1234yf) 
PIEZĪME:
• Jūs automobilī tiek izmantots gaisa kon-

dicionētāja dzesējošais līdzeklis HFO-
1234yf, kas parasti tiek saukts par R-
1234yf. Automobiļu iekārtās R-1234yf
aizstāj R-134a. Pieejami arī citi dzesējo-
šie līdzekļi, bet jūsu automobilī drīkst
izmanto tikai R-1234yf.

(Singapūrai)
PIEZĪME:
• Remontam un detaļu maiņai nogādājiet auto-

mobili remontam vai detaļu maiņai pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai kvalificēta
autoservisa, kas ir kvalificēts darbam ar SAE

(12)

(13) PIEMĒRS

PIEMĒRS
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J2845 gaisa kondicionētājiem, kuros izmanto
R-1234yf.

PIEZĪME:
Par gaisa kondicionēšanas aukstu-
maģentu Krievijas tirgum paredzētajiem
modeļiem skatiet tēmu “Krievijai” sadaļā
“PAPILDINĀJUMS”.

Radio antena
A tips

63J055

B tips

61MM0A113

Radio antena atrodas uz jumta, to var
noņemt. Lai noņemtu antenu, grieziet to
pretpulksteniski. Lai antenu uzstādītu, grie-
ziet to pulksteniski.PIEZĪME

Izmantojot nepareizu dzesēšanas
līdzekli, var sabojāt gaisa kondicionē-
šanas sistēmu. Izmantojiet tikai R-
1234yf. Neizmantojiet SR-1234yf
kopā ar citiem dzesēšanas līdzek-
ļiem.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEZĪME
Lai nepieļautu radio antenas bojāju-
mus:
• Noņemiet antenu pirms iebraucat

automātiskā automazgātavā.
• Neņemiet antenu, ja tā atsitas pret

kaut ko, piem., daudzstāvu stāvlau-
kuma griestiem vai uzliekot auto-
mobilim pārsegu.
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Radio frekvenču raidītāju 
uzstādīšana

PIEZĪME:
Ja nepieciešams automobilī uzstādīt radio
frekvenču (RF) raidītāju, skatiet tematu
“Radio frekvenču (RF) raidītāju uzstādī-
šana” šīs rokasgrāmatas beigās.

Audio funkcija

Kad izmantojat audiosistēmu, ska-
ļumam jābūt atbilstošam, lai netrau-
cētu braukšanu
• Kad atskaņojat mūziku vai citu audio, ja

automobiļa iekšpusē vai tā tuvumā tiek
izmantots mobilais tālrunis, no skaļru-
ņiem var būt dzirdams troksnis. Tas
neliecina par kļūmi.

• Navigācija un audioaprīkojums var
nedarboties pareizi, ja tiem traucē neat-
ļauti radioviļņi.

• Plašāku informāciju par navigācijas vai
audioaprīkojuma funkcijām, skatiet ins-
trukciju rokasgrāmatas.

PIEZĪME
Nepareiza mobilā komunikāciju aprī-
kojuma uzstādīšana (piem., mobilie
tālruņi CB (Citizen’s Band) rācijas vai
citi bezvadu raidītāji) var izraisīt elek-
troniskus traucējumus automobiļa
aizdedzes sistēmā, kas savukārt var
izraisīt snieguma pasliktināšanos.
Lūdziet tehnisku palīdzību savam
pilnvarotajam SUZUKI pārstāvim.

BRĪDINĀJUMS
Ja darbināt navigācijas vai audioaprī-
kojumu, tas var novērst jūsu uzma-
nību, kas var izraisīt negadījumus.
Nedarbiniet navigācijas vai audioap-
rīkojumu braukšanas laikā. 

PIEZĪME
Kamēr motors vai pilnā hibrīda
sistēma ir apturēta, ilgstoša navigāci-
jas vai audioaprīkojuma lietošana var
izraisīt svina-skābes akumulatora
izlādēšanos.
Neizmantojiet navigācijas vai audio-
aprīkojumu ilgstoši, kamēr iekšde-
dzes motors vai pilnā hibrīda
sistēma ir apturēta.
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Audio tālvadības elementi

Dažas audio sistēmas pamat funkcijas var
regulēt ar slēdžiem uz stūres.
Tālvadības audio slēdži ir pieejami, kad
motora slēdzis atrodas režīmā ACC vai
ON.
• Lai izmantotu audiosistēmu vai navigāci-

jas sistēmu, skatiet to komplektācijā
iekļauto papildu rokasgrāmatu.

• Darbības procedūra var atšķirties atka-
rībā no audiosistēmas vai navigācijas
sistēmas.

65T70290

(1) Skaļuma slēdzis
(2) Apklusināšanas slēdzis
(3) Slēdzis “MODE” (Režīms)
(4) Izvēles slēdzis
(5) Brīvroku slēdzis

(6) Balss atpazīšanas slēdzis

Skaļuma slēdzis (1)
Jūs varat regulēt skaļumu ar šo slēdzi.
• Lai palielinātu temperatūru, spiediet “+”

pusi.
• Lai samazinātu temperatūru, spiediet “–”

pusi.
• Skaļums palielināsies vai samazināsies

tik ilgi, līdz atlaižat slēdzi.

Apklusināšanas slēdzis (2)
Lai apklusinātu skaņu, nospiediet slēdzi
(2).

MODE slēdzis (3)
Katru reizi, kad nospiežat slēdzi, secīgi tiks
pārslēgti audio režīmi, kā radio utt.
Atkarībā no navigācijas sistēmas vai
audiosistēmas var ieslēgt sistēmu, nospie-
žot šo slēdzi, pat ja pats aprīkojums ir
izslēgts.

Izvēles slēdzis (4)
Katru reizi, kad nospiežat šo slēdzi, varat
izvēlēties raidstaciju vai mūziku atkarībā
no vēlmēm izvēlētā režīma ietvaros.

Brīvroku slēdzis (5)
Šo slēdzi var izmantot aprīkojumam,
kuram ir brīvroku funkcija. Lai izmantotu šo
funkciju, nepieciešama aprīkojuma konfi-
gurācija. Plašāku informāciju skatiet infor-
mācijas un papildu rokasgrāmatā.

Balss atpazīšanas slēdzis (6)
To var izmantot ar ierīci, kurai ir balss atpa-
zīšanas funkcija. Lai izmantotu šo funkciju,
nepieciešams veikt attiecīgos iestatījumus
jūsu ierīcē. 
Lai izmantotu audiosistēmu vai navigācijas
sistēmu, skatiet to komplektācijā iekļauto
papildu rokasgrāmatu.

(4)

(2)

(1)

(3)

(6)

(5)
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Automobiļa noslogojums 
(automobilis ir aprīkots ar 
piekabes sakabi)
Jūsu automobilis ir projektēts noteiktam
svara noslogojumam. Jūsu automobiļa
celtspēja norādīta ar kopīgo masu
(GVWR) un pieļaujamo slodzi uz asi (PAW,
aizmugurē un priekšā). GVWR un PAW
(aizmugurē un priekšā) ir norādīta sadaļā
“SPECIFIKĀCIJAS”.
GVWR - Maksimālais pieļaujamais kopī-
gais svars pilnībā noslogotam automobilim
(visi pasažieri, piederumi un bagāža,
tostarp piekabes svars, ja velkat piekabi).
PAW – (aizmugurē un priekšā) maksimālā
pieļaujamā slodze uz katru asi.

Faktisko noslogota automobiļa svaru un
faktiskās slodzes un priekšējo un aizmugu-
res asi var var noteikti tikai nosverot auto-
mobili. Salīdziniet šos svarus ar GVWR un
(PAW, aizmugurē un priekšā). Ja automo-
biļa kopīgais svars vai slodze uz kādu no
asīm pārsniedz šos lielumus, jāsamazina
svars līdz nominālajam.

Piekabes vilkšana

60A185

Tā kā piekabes vilkšana nelabvēlīgi
iespaido automobiļa vadāmību, ilgmūžību
un degvielas patēriņu, jūsu automobili var
izmantot piekabes vilkšanai, ja tā nepār-
sniedz zemāk norādīto vilkšanas jaudu:

Maksimālā vilkšanas jauda 
(piekabe, krava vai dīsele)
Piekabe ar bremzēm:
• 1500 kg (3307 lbs) (K14D motora mode-

lim / K14D motora modelim)
• 1200 kg (2646 lbs) (K15C motora mode-

lim) 
Piekabe bez bremzēm: 
• 600 kg (1323 lbs) (K14D motora mode-

lim / K14D motora modelim)
• 400 kg (882 lbs) (K15C motora modelim)

BRĪDINĀJUMS
Nekad nepārslogojiet automobili.
Kopīgais automobiļa svars (maksi-
mālais automobiļa. visu pasažieru,
piederumu un bagāžas svars plus
piekabes svars, ja velkat piekabi)
nekad nedrīkst pārsniegt maksimālo
pieļaujamo kopīgo svaru (GVWR).
Papildus tam, nekad neizkārtojiet
svaru tā, ka slodze uz priekšējo vai
aizmugures asi pārsniedz maksimālo
pieļaujamo slodzi uz asi (PAW).

BRĪDINĀJUMS
Bagāžu vienmēr izkārtojiet vienmē-
rīgi. Lai nepieļautu traumas vai auto-
mobiļa bojājumus, vienmēr
nostipriniet bagāžu tā, lai tā nevarētu
pārvietoties, ja automobilis strauji
izkustas. Smagākos priekšmetus
novietojiet uz grīdas un pēc iespējas
tuvāk automobiļa priekšgalam.
Nekad nekraujiet bagāžu augstāk par
sēdekļu atzveltnēm.
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PIEZĪME:
Ja automobilim ir parkošanās sensoru sis-
tēma, iestatiet sistēmu piekabes režīmā,
izmantojot informācijas ekrānu. Kad šis
režīms ir iestatīts, aizmugures stūra un aiz-
mugures vidējo sensoru darbība ir ierobe-

žota. Skatiet tēmu “Informācijas ekrāns”
sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

Dīseles
Izmantojiet tikai tādas dīseles, kas pare-
dzētas piestiprināšanai jūsu automobiļa
šasijai, un attiecīgus sakabes elementus.
Iesakām izmantot oriģinālo SUZUKI dīseli
(pieejama kā papildaprīkojums) vai tai līdz-
vērtīgu.

Automobiļiem, kuros velkošā ierīce bloķē
gaismas vai numura zīmi, ievērojiet šādus
punktus:
• Neizmantojiet vilkšanas ierīces, ko nevar

viegli noņemt vai pārvietot.
• Kad vilkšanas ierīces netiek izmantotas,

tās jānoņem vai jāpārvieto.

Drošības ķēdes
Vienmēr uzstādiet piekabi un automobili
savienojošās drošības ķēdes. Izvelciet
drošība ķēdi zem piekabes stieņa tā, lai
stienis nevarētu nokrist uz ceļa, ja tas
atvienojas no sakabes. Uzstādiet drošības
ķēdes saskaņā ar izgatavotāja norādīju-
miem. Vienmēr atstājiet ķēdēm tādu brīv-
kustību, lai varētu bez traucējumiem veikt
pagriezienus. Nepieļaujiet drošības ķēžu
skaršanos pie zemes.

Piekabes gaismas
Pārliecinieties, ka jūsu piekabe ir aprīkota
ar lukturiem, kas atbilst spēkā esošām tie-
sību normām. Pirms uzsākāt vilkt piekabi,
vienmēr pārbaudiet piekabes gaismu
pareizu darbību.

BRĪDINĀJUMS
Ar radara bremžu atbalsta sistēmu
aprīkotajiem automobiļiem, ja jūsu
automobilis velk piekabi, nospiediet
radara atbalsta OFF (Izsl.) slēdzi un
izslēdziet radara bremžu atbalsta sis-
tēmu. Un piekabes vilkšanas laikā
neizmantojiet adaptīvās kruīza kon-
troles sistēmu. Ja to neizdara, var
notikt saistīto sistēmu negaidīta
ieslēgšanās.

PIEZĪME
Piekabes vilkšana rada papildu slodzi
automobiļa motoram, transmisijai un
bremzēm. Pirmajos 960 km nekad
nevelciet piekabi.

PIEZĪME
Ja automobilis ir aprīkots ar automā-
tiskās pārnesumkārbas-ass mezglu
un velkat piekabi garā, stāvā kalnā,
apstājieties un ļaujiet motoram un
pārnesumkārbas-ass mezglam
atdzist, lai tie nesabojātos.

BRĪDINĀJUMS
Nekad neizmantojiet piekabes vilkša-
nas sistēmu, kas stiprināma pie auto-
mobiļa ass vai bufera.

BRĪDINĀJUMS
Nekad nestipriniet drošības ķēdi pie
sava automobiļa bufera. Nostipriniet
savienojumus tā, lai tie nevar atslābt.

BRĪDINĀJUMS
Nekad nepieslēdziet piekabi tieši pie
automobiļa elektrosistēmas, jo tā var
sabojāt elektrosistēmu.
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Bremzes

Riepas

Spoguļi
Pārbaudiet, vai jūsu automobiļa spoguļi
atbilst spēkā esošām normām attiecībā uz
spoguļiem, ko izmanto piekabes vilkšanas
procesā. Ja nē, pirms piekabes vilkšanas
uzstādiet vajadzīgos spoguļus.

Automobiļa/piekabes noslogojums
Lai pareizi piekrautu piekabi, jums nepie-
ciešams zināt kā noteikt piekabes pilno
masu un slodzi uz piekabes āķi.
Piekabes pilnā masa ir piekabes svars
kopā ar kravas svaru. Piekabes pilno masu
var noteikt, pilnībā piekrautu piekabi novie-
tojot uz transportlīdzekļu svariem.
Pieļaujamais priekšgala svars ir slodze,
kādai piekabes sakabe pakļauj dīseli, kad
piekabe ir pilnībā noslogota un uz dīseli
gulstas normāls velkamais svars. Šo svaru
varat noteikt, izmantojot vienkāršus saim-
niecības svarus.
Jūsu piekrautās piekabes svars (piekabes
pilnā masa) nekad nedrīkst pārsniegt “vilk-
šanas jaudu”.
Izkārtojiet kravu piekabē tā, lai uz tās
priekšgala gultos apmēram 10% piekabes
svara, bet tas nepārsniegtu 75kg “maksi-
mālo vertikālo slodzi” uz sakabes punktu
un nebūtu mazāks par 25kg vai 4% (atka-
rībā no tā, kas smagāks). Pirms vilkšanas
jums jānosver piekabes pilnā masa un

svars uz priekšgalu, lai pārliecinieties, ka
krava ir izkārtota pareizi.

BRĪDINĀJUMS
Ja tiek izmantotas piekabes bremzes,
ievērojiet visas piekabes ražotāja ins-
trukcijas. Nekad nesavienojiet pieka-
bes bremžu sistēmu ar sava
automobiļa bremžu sistēmu un nekad
nepieslēdziet piekabes elektrosis-
tēmu automobiļa elektroinstalācijai.

BRĪDINĀJUMS
Kad velkat piekabi, ir ļoti svarīgi, lai
jūsu automobiļa un piekabes riepās
būtu pareizs spiediens. Jūsu automo-
biļa riepu spiedienam jāatbilst auto-
mobiļa riepu informācijas plāksnītē
norādītajam. Ja plāksnītē ir norādīti
spiedieni noslogotam automobilim,
tad riepas jāpiepumpē līdz noslogota
automobiļa spiedieniem. Noregulē-
jiet spiedienu piekabes riepās
saskaņā ar piekabes ražotāja sniegta-
jām specifikācijām.

BRĪDINĀJUMS
Nepareizs slodzes izkārtojums pie-
kabē vai pasliktināt automobiļa vadā-
mību un izraisīt piekabes
svārstīšanos. Vienmēr pārliecinieties,
vai krava piekabē ir izkārtota tā, lai uz
tās priekšgala gultos apmēram 10%
piekabes svara, bet tas nepārsniegtu
75kg “maksimālo vertikālo slodzi” uz
sakabes punktu un nebūtu mazāks
par 25kg vai 4% (atkarībā no tā, kas
smagāks). Kā arī pārliecinieties, ka
krava ir kārtīgi nostiprināta. Neievē-
rojot šos norādījumus, var izraisīt
negadījumu.

BRĪDINĀJUMS
Nekad nepārslogojiet automobili vai
piekabi. Piekabes pilnā masa
nedrīkst pārsniegt automobiļa “vilk-
šanas jaudu”. Automobiļa pilnā masa
(automobiļa, visu pasažieru, piede-
rumu, tostarp dīseles un sakabes,
kravas un piekabes priekšgala svars)
nedrīkst pārsniegt pilnas automobiļa
masas klasi (GVWR), kas norādīta
sadaļā “SPECIFIKĀCIJAS”.
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PIEZĪME:
Tikai piekabes vilkšanas gadījumā auto-
mobiļa pilno masu drīkst pārsniegt, bet ne
vairāk kā par 60 kg (K14C motora modelim
/ K14D motora modelim) vai 80 kg (K15C
motora modelim), ja to atļauj ceļu satik-
smes noteikumi.

Papildu brīdinājumi par piekabes 
vilkšanu

BRĪDINĀJUMS
Pirms velkat piekabi, vienmēr pieāķē-
jiet drošības ķēdi.

PIEZĪME
Piekabes vilkšana pakļauj jūsu auto-
mobili papildu slodzei, tādēļ jāveic
biežāka apkope, nekā parastos aps-
tākļos. Ievērojiet grafiku sadaļā
“Ieteicamā apkope smagos eksplua-
tācijas apstākļos”.

BRĪDINĀJUMS
Piekabes vilkšanas laikā automobiļa
uzvedība var būt savādāka. Jūsu un citu
drošībai ievērojiet šādus brīdinājumus:
• Patrenējaties pagriezienu veikšanu,

apstāšanos un braukšanu atpakaļ-
gaitā, pirms sākat vilkt piekabi ceļu
satiksmē. Nesāciet piedalīties ceļu
satiksmē, līdz neesat pilnībā pārlieci-
nāts, ka varēsiet droši vadīt transportlī-
dzekli ar piekabi.

• Nekad nepārsniedziet spēkā esošo
ātruma ierobežojumu automobilim ar
piekabi vai 80 km/h (atkarībā no tā, kurš
zemāks).

• Nekad nebrauciet ātrumā, kas izraisa
piekabes šūpošanos vai svārstīšanos.
Ja pamanāt piekabes šūpošanos vai
svārstīšanos, samaziniet ātrumu.

• Kad ceļš ir mitrs, slidens vai nelīdzens,
brauciet lēnāk kā pa sausiem un līdze-
niem ceļiem. Uz slikta ceļa nesamazinot
ātrumu, var zaudēt kontroli pār auto-
mobili.

• Vienmēr lūdziet kādu palīdzēt, ja brau-
cat atpakaļgaitā.

• Uzturiet pietiekamu bremzēšanas dis-
tanci. Velkot piekabi, bremzēšanas dis-
tance palielinās. Uz katriem 16 km/h
ātruma atstājiet vienu automobiļa un
piekabes garumu starp jums un priekšā
braucošo automašīnu. Ja ceļš ir mitrs
vai slidens, ievērojiet lielāku distanci.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Ja piekabe aprīkota ar bremzēm, brem-

zējiet vienmērīgi un pakāpeniski, lai
izvairītos no piekabes riteņu bloķēša-
nās.

• Samaziniet ātrumu pirms līkumiem un
brauciet līkumos vienmērīgā ātrumā.
Ātruma kāpināšanas vai samazināšana
līkumā var izraisīt kontroles zaudē-
šanu. Atcerieties, ka jāievēro par nor-
mālo lielāks pagrieziena rādiuss, jo
piekabes riteņi būs tuvāk pagrieziena
iekšmalai nekā automobiļa riteņi.

• Izvairieties no straujas ātruma kāpinā-
šanas un bremzēšanas. Bez vajadzī-
bas neveiciet krasus manevrus.

• Spēcīgā sānvējā samaziniet ātrumu un
esiet gatavi lielākam vēja spiedienam
no pretī braucošajiem transportlīdzek-
ļiem.

• Esiet uzmanīgi, apdzenot citus trans-
portlīdzekļus. Pirms mainīt joslas,
ņemiet vērā arī piekabei vajadzīgo vietu
un signalizējiet savlaicīgi.

• Samaziniet ātrumu un ieslēdziet
zemāku pārnesumu, pirms sasniedzat
garus vai stāvus slīpumus. Ir bīstami
mēģināt pārslēgt uz zemāku pārne-
sumu, kad esat jau nogāzē.

(Turpinājums)
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BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Izvairieties no bremžu “slidināša-

nas”. Tas vara radīt bremžu pārkar-
šanu, kas samazina bremzēšanas
efektivitāti. Pēc iespējas izmanto-
jiet bremzēšanu ar motoru.

• Piekabes radītā papildu slodze var
radīt moto4ra pārkaršanu, kad kar-
stā laikā braucat pa stāvām nogā-
zēm. Pievērsiet uzmanību motora
temperatūras rādītājam. Ja pama-
nāt pārkaršanu, nobrauciet ceļa
malā un apstājieties drošā vietā.
Sadaļā “ĀRKĀRTAS PASĀKUMI”
skatiet tematu “Ja motors pār-
karst”.

BRĪDINĀJUMS
Kad automobilim pievienota piekabe,
vienmēr rīkojieties šādi:
1) Bremzējiet vienmērīgi un pārlieci-

nāti.
2) Kamēr turat bremžu pedāli, palū-

dziet citai personai palikt ķīļus
zem jūsu automobiļa riteņiem.

3) Lēnām atlaidiet bremžu pedāli līdz
automobiļa riteņi balstās pret
ķīļiem.

4) Ieslēdziet stāvbremzes.
(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
5) Manuālajam pārnesumkārbas-ass

mezglam – izslēdziet motoru, tad
iestatiet pārslēgu atpakaļgaitā vai
pirmajā pārnesumā. 
Automātiskam pārnesumkārbas-
ass mezglam vai automātiskā pār-
nesumu pārslēgšanai – ieslēdziet
pozīciju P (Stāvēt) un izslēdziet
benzīnmotoru vai pilnā hibrīda
sistēmu.

Uzsākot braukšanu pēc stāvēšanas:
1) Piespiediet sajūga pedāli un ieslē-

dziet motoru. (Manuālais pārne-
sumkārbas-ass mezgls)

2) Ieslēdziet pārnesumu, atlaidiet
stāvbremzes un un lēnām nobrau-
ciet no ķīļiem.

3) Apstājieties, piespiediet un turiet
bremžu pedāli.

4) Palūdziet citai personai noņemt
ķīļus.
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Piekabes sakabes uzstādīšanas punkti 

61MM0B111

(1) Maksimālā vertikālā slodzes uz pie-
kabes 
sakabes punktu
(ES): 75 kg
Maksimālā pieļaujamā pārkare “a”
895 mm

(2) Stiprinājuma punkti uz piekabes
sakabes

“a” (2)
(2)

(2)
(2)

(1)
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BRĪDINĀJUMS
Kad strādājat ar automobili, esiet
maksimāli uzmanīgs, lai izvairītos no
ievainojumu gūšanas. Šeit ir minēti
daži drošības pasākumi, kas jāievēro
īpaši rūpīgi:
• Lai nepieļautu drošības spilvenu sis-

tēmas bojājumus vai netīšu drošī-
bas spilvenu sistēmas vai drošības
jostu spriegotāju sistēmas aktivizē-
šanu, pārbaudiet, vai automobiļa
akumulators ir atvienots un aizde-
dzes slēdzis ir pozīcijā LOCK vai arī
aizdedzes režīms ir bijis pozīcijā
LOCK (OFF) vismaz 90 sekundes,
pirms ķeraties pie jebkādiem elek-
trotehniskiem darbiem jūsu SUZUKI.
Nepieskarieties drošības spilvenu
detaļām, drošība jostu spriegotāju
detaļām vai vadiem. 
Vadiem ir dzeltena izolācija vai dzel-
tens marķējums, savienotāji ir dzel-
tenā krāsā, lai tos būtu vieglāk
identificēt.

• Neatstājiet motoru darbojoties
garāža vai citā slēgtā telpā.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Motora darbošanās laikā netuvi-

niet rokas vai apģērbu rotējošam
ventilatoram vai motora dzen-
siksnām. Kaut arī ventilators
negriežas, tas var jebkurā brīdī bez
brīdinājuma ieslēgties.

• Kad nepieciešams veikt apkopes
darbus, motoram darbojoties,
neaizmirstiet, ka stāvbremze ir
ieslēgta un pārnesumkārba ir neit-
rālā pozīcijā (manuālajam pārne-
sumkārbas-ass mezglam) vai Park
(automātiskajam pārnesumkārbas-
ass mezglam).

• Kad ieslēdzat motoru vai motors
darbojas, nepieskarieties aizde-
dzes vadiem vai citām aizdedzes
sistēmas detaļām, jo tā var gūt
elektrotraumas.

• Uzmanieties un nepieskarieties
karstam motoram, izplūdes kolek-
toram vai caurulēm, trokšņu slāpē-
tājam un dzesēšanas caurulēm.

• Netuviniet akumulatoram cigaretes,
dzirksteles vai atklātu liesmu. Šeit
var būt viegli uzliesmojošas gāzes.

• Nemēģiniet pakļūt zem automobiļa,
ja tas balstās tikai uz domkrata.

• Uzmanieties, lai neizraisītu īssavie-
nojumu starp akumulatora pozitīvo
un negatīvo spaili.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Izlietoto motoreļļu, dzesēšanas

šķidrumu un citus šķidrumus gla-
bājiet bērniem nepieejamās vietās.
Utilizējiet izlietotos šķidrumus
pareizā veidā, nelejiet tos zemē,
izlietnē utt.

• Kamēr ielejat motoreļļu, bremžu
šķidrumu un dzesēšanas šķid-
rumu, neizlejiet tos. To pielipšana
pie apkārtējām daļām var izraisīt
aizdegšanos vai kļūmes.
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Apkopes grafiks
Sekojošajā tabulā parādīti laiki, kad jāveic
jūsu automobiļa regulārā apkope. Tabulā
redzamas jūdzes, kilometri un mēneši, kad
jāveic pārbaudes, regulējumi, eļļošana un
cita veida apkope. Intervāli starp apkopēm
jāsaīsina, ja braucat smagos apstākļos
(skatiet “Smagos apstākļos ieteicamā
apkope”).

BRĪDINĀJUMS
SUZUKI iesaka ar zvaigznīti (*) apzī-
mētiem elementiem veikt apkopi pie
sava pilnvarotā SUZUKI pārstāvja vai
citā uzticamā autoservisā. Ja esat
kvalificēts mehāniķis, varat veikt
apkopi elementiem, kuriem nav
minētā marķējuma, ievērojot šīs
sadaļas instrukcijas. Ja neesat pārlie-
cināts, ka spēsit izpildīt apkopi ele-
mentam bez minētā marķējuma,
iesakām to uzticēt savam pilnvarota-
jam SUZUKI pārstāvim vai citam kva-
lificētam autoservisam.

PIEZĪME
Ka nepieciešams mainīt savam auto-
mobilim daļas, iesakām izmantot ori-
ģinālās SUZUKI rezerves daļas vai
tām līdzvērtīgas kvalitātes daļas.
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Periodiskās apkopes grafiks (Eiropas valstīs un Izraēlā)
 - Motora modeļiem K14C, K14D un K15C
“R”:aizstājiet vai nomainiet
“I”: pārbaudiet, tīriet, eļļojiet vai vajadzības gadījumā mainiet

PIEZĪME:
Tabulā parādīts apkopes grafiks līdz 240 000 km. Pēc 240 000 km veiciet tādas pašas apkopes tabulā parādītajos intervālos.

PIEZĪME:
• 1. klase: K14C motors
• 2. klase: K14D motors
• 3. klase: K15C motors

PIEZĪME:
Periodiskās apkopes grafiku Krievijas tirgum paredzētajiem modeļiem skatiet tēmā “Krievijai” sadaļā “PAPILDINĀJUMS”.
Periodiskās apkopes grafiku citu valstu tirgiem paredzētajiem modeļiem skatiet šīs sadaļas tēmā “Periodiskās apkopes grafiks (izņemot
Eiropas valstis, Izraēlu un Krieviju)”.
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#1: Vairāk skatiet tematā “Motoreļļa un motoreļļas filtrs” šajā sadaļā.
#2:  Ja nomaināt ACEA standarta vai oriģinālo SUZUKI motoreļļu ar eļļu, kas nav ACEA standarta vai SUZUKI oriģinālā, jāmaina eļļas maiņas pieprasījuma lam-

piņas iestatījumi. Plašāku informāciju skatiet “Eļļas maiņas pieprasījuma lampiņa” sadaļā “PIRMS BRAUKŠANAS”. 
#3: Ikdienas apskatēs pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA”.

 Ja maiņai izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no “SUZUKI LLC: Super (Blue)”, rīkojieties kā grafikā attiecībā uz “SUZUKI
LLC: Standard (Green)”. Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 20 40 60 80 100 120
jūdzes (x1000) 12,5 25 37,5 50 62,5 75

mēneši 12 24 36 48 60 72
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna [1. klase] Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa I I I R I I
[2., 3. klase] Spriegojuma pārbaude, siksnu pārbaude, *maiņa I I I R I I

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs [1., 2. klase] ACEA standarti vai SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) “Nomainīt līdz” eļļas maiņas indikators vai eļļas maiņas paziņojums 
mērinstrumentu blokā. Ja lampiņa neiedegas vai paziņojums neparādās, 
mainiet ik pēc 200 000 km vai 12 mēnešiem.
Skatiet nodaļas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai “Informācijas 
rādījums” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

[1., 2. klase] No ACEA standarta vai SUZUKI GENUINE OIL (#1,2)
atšķirīga

“Nomainīt līdz” eļļas maiņas indikators vai eļļas maiņas paziņojums 
mērinstrumentu blokā. Ja lampiņa neiedegas vai paziņojums neparādās, 
mainiet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
Skatiet nodaļas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai “Informācijas 
rādījums” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

[3. klase] ACEA standarti vai SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) R R R R R R
Skatiet tēmu “Informācijas displejs” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU 
BLOKS”.

[3. klase] No ACEA standarta vai SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) atšķi-
rīga

Mainiet ik pēc 15 000 km (9375 jūdzēm) vai 12 mēnešiem. Skatiet tēmu 
“Informācijas displejs” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

 1-3. Motora dzesēšanas šķidrums SUZUKI LLC: Super (Zils) (#3) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 160 000 km vai 96 mēnešiem.
 Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 80 000 km vai 48 mēnešiem.

SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.
*1-4. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – I – I – I

AIZDEDZE
2-1. Aizdedzes sveces [1., 2. klase] Irīdija sveces – – R – – R

[3. klase] Irīdija sveces Mainiet ik pēc 100 000 km (62 500 jūdzēm) vai 84 mēnešiem.
DEGVIELA

 3-1. Gaisa filtra elements Ceļš ar melno
segumu 

Pārbaudiet ik pēc 20 000 km vai 12 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.
Putekļaini apstākļi Skatiet grafiku “Smagi ekspluatācijas apstākļi”.

*3-2. Degvielas līnijas – I – I – I
*3-3. Degvielas tvertne – I – I – I
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#1:  Vairāk skatiet tematā “Motoreļļa un motoreļļas filtrs” šajā sadaļā.
#2: Ja nomaināt ACEA standarta vai oriģinālo SUZUKI motoreļļu ar eļļu, kas nav ACEA standarta vai SUZUKI oriģinālā, jāmaina eļļas maiņas

pieprasījuma lampiņas iestatījumi. Plašāku informāciju skatiet “Eļļas maiņas pieprasījuma lampiņa” sadaļā “PIRMS BRAUKŠANAS”. 
#3:  Ikdienas apskatēs pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA”.

 Ja maiņai izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no “SUZUKI LLC: Super (Blue)”, rīkojieties kā grafikā attiecībā uz “SUZUKI
LLC: Standard (Green)”. Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 140 160 180 200 220 240
jūdzes (x1000) 87,5 100 112,5 125 137,5 150

mēneši 84 96 108 120 132 144
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna [1. klase] Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa I R I I I R
[2., 3. klase] Spriegojuma pārbaude, siksnu pārbaude, *maiņa I R I I I R

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs [1., 2. klase] ACEA standarti vai SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) “Nomainīt līdz” eļļas maiņas indikators vai eļļas maiņas paziņojums 
mērinstrumentu blokā. Ja lampiņa neiedegas vai paziņojums neparā-
dās, mainiet ik pēc 200 000 km vai 12 mēnešiem.
Skatiet nodaļas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai “Informāci-
jas rādījums” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

[1., 2. klase] No ACEA standarta vai SUZUKI GENUINE OIL (#1,2)
atšķirīga

“Nomainīt līdz” eļļas maiņas indikators vai eļļas maiņas paziņojums 
mērinstrumentu blokā. Ja lampiņa neiedegas vai paziņojums neparā-
dās, mainiet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
Skatiet nodaļas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai “Informāci-
jas rādījums” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

[3. klase] ACEA standarti vai SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) R R R R R R
Skatiet tēmu “Informācijas displejs” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU 
BLOKS”.

[3. klase] No ACEA standarta vai SUZUKI GENUINE OIL (#1,2)
atšķirīga

Mainiet ik pēc 15 000 km (9375 jūdzēm) vai 12 mēnešiem. Skatiet 
tēmu “Informācijas displejs” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

 1-3. Motora dzesēšanas šķidrums SUZUKI LLC: Super (Zils) (#3) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 160 000 km vai 96 mēnešiem.
 Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 80 000 km vai 48 mēnešiem.

SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.
*1-4. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – I – I – I

AIZDEDZE
2-1. Aizdedzes sveces [1., 2. klase] Irīdija sveces – – R – – R

[3. klase] Irīdija sveces Mainiet ik pēc 100 000 km (62 500 jūdzēm) vai 84 mēnešiem.
DEGVIELA

 3-1. Gaisa filtra elements Ceļš ar melno
segumu 

Pārbaudiet ik pēc 20 000 km vai 12 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.
Putekļaini apstākļi Skatiet grafiku “Smagi ekspluatācijas apstākļi”.

*3-2. Degvielas līnijas – I – I – I
*3-3. Degvielas tvertne – I – I – I
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#4: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 20 40 60 80 100 120
jūdzes (x1000) 12,5 25 37,5 50 62,5 75

mēneši 12 24 36 48 60 72
IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA

*4-1. PCV vārsts – – – I – –
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles sistēma – – – – – I

BREMZES
*5-1. Bremžu diski un uzlikas I I I I I I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes – I – I – I
*5-3. Bremžu pedālis I I I I I I
*5-4. Bremžu šķidrums (#4) I R I R I R
5-5. Stāvbremzes svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos 20 000 km) I – – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis I I I I I I
*6-2. Sajūga šķidrums (#4) I R I R I R
6-3. Riepas/riteņi I I I I I I

*6-4. Riteņu gultņi – I – I – I
*6-5. Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) – I – I – I
*6-6. Balstiekārtas sistēma – I – I – I
*6-7. Stūres sistēma – I – I – I
*6-8. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” – I – I – I

No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķirīga – R – R – R
*6-9. Automātiskā transmisijas eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” – I – I – I

No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķirīga – R – R – R
*6-10. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude – I – I – I
*6-11. Sadales kārbas eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 160 000 km vai 120 mēnešiem.
*6-12. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 160 000 km vai 120 mēnešiem.
6-13. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – I – I – I

*6-14. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots) – I R – I R

BRĪDINĀJUMS
Amortizatoros ir iepildīta gāze augstā spiedienā. Nekad nemēģiniet tos izjaukt vai mest ugunī. Neglabājiet tos sildītāja vai
apsildes ierīces tuvumā. Kad amortizatorus utilizējat, drošība nolūkos no tiem jāizlaiž gāze. Iesakām pēc palīdzības vērsties
pie sava oficiālā pārstāvja.
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#4: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.
PIEZĪME:
4WD: 4 riteņu piedziņa

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 140 160 180 200 220 240
jūdzes (x1000) 87,5 100 112,5 125 137,5 150

mēneši 84 96 108 120 132 144
IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA

*4-1. PCV vārsts – I – – – I
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles sistēma – – – – – I

BREMZES
*5-1. Bremžu diski un uzlikas I I I I I I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes – I – I – I
*5-3. Bremžu pedālis I I I I I I
*5-4. Bremžu šķidrums (#4) I R I R I R
5-5. Stāvbremzes svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos

20 000 km)
– – – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis I I I I I I
*6-2. Sajūga šķidrums (#4) I R I R I R
6-3. Riepas/riteņi I I I I I I

*6-4. Riteņu gultņi – I – I – I
*6-5. Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) – I – I – I
*6-6. Balstiekārtas sistēma – I – I – I
*6-7. Stūres sistēma – I – I – I
*6-8. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” – I – I – I

No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķi-
rīga

– R – R – R

*6-9. Automātiskā transmisijas eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” – I – I – I
No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķi-
rīga

– R – R – R

*6-10. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude – I – I – I
*6-11. Sadales kārbas eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 160 000 km vai 120 mēnešiem.
*6-12. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 160 000 km vai 120 mēnešiem.
6-13. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – I – I – I

*6-14. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots) – I R – I R
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Apkope, kas ieteicama ekspluatācijai smagos braukšanas apstākļos 
 (Eiropas valstīm un Izraēlai)
 - Motora modeļiem K14C, K14D un K15C
Ievērojiet šo grafiku, ja automobilis tiek izmantots lielākoties kādā no šiem apstākļiem:
• Kad lielākā daļa braucienu ir īsāki par 6 km.
• Kad lielākā daļa braucienu ir īsāki par 16 km un āra temperatūra ir zem sasalšanas punkta.
• Tukšgaita un/vai lēna kustība ar biežu apstāšanos.
• Izmantošana ārkārtīgi aukstā laikā vai uz sāls apkaisītiem ceļiem.
• Izmantošana uz nelīdzeniem un/vai dubļainiem ceļiem.
• Izmantošana uz putekļainiem ceļiem.
• Braucieni lielā ātrumā ar augstiem motora apgriezieniem.
• Piekabes vilkšana, ja atļauts.
Šis grafiks jāievēro arī tad, ja automobilis tiek izmantots piegādes pakalpojumiem, policijas, taksometra vai citiem komerciāliem pakalpo-
jumiem.

PIEZĪME:
• 1. klase: K14C motors
• 2. klase: K14D motors
• 3. klase: K15C motors

PIEZĪME:
Par apkopi, kas ieteicama ekspluatācijai smagos braukšanas apstākļos Krievijas tirgum paredzētajiem modeļiem, skatiet tēmā “Krievijai”
sadaļā “PAPILDINĀJUMS”.
Par apkopi, kas ieteicama ekspluatācijai smagos braukšanas apstākļos citu valstu tirgiem paredzētajiem modeļiem, skatiet šīs sadaļas
tēmā “Periodiskās apkopes grafiks (izņemot Eiropas valstis, Izraēlu un Krieviju)”.
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#1: Vairāk skatiet tematā “Motoreļļa un motoreļļas filtrs” šajā sadaļā.
#2: Smagos braukšanas apstākļos jāmaina eļļas maiņas pieprasījuma lampiņas iestatījums. Plašāku informāciju skatiet “Eļļas maiņas pieprasī-

juma lampiņa” sadaļā “PIRMS BRAUKŠANAS”.
#3: Ja nomaināt ACEA standarta vai oriģinālo SUZUKI motoreļļu ar eļļu, kas nav ACEA standarta vai SUZUKI oriģinālā, jāmaina eļļas maiņas

pieprasījuma lampiņas iestatījumi. Plašāku informāciju skatiet “Eļļas maiņas pieprasījuma lampiņa” sadaļā “PIRMS BRAUKŠANAS”.
#4: Ikdienas apskatēs pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA”. 

Ja maiņai izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no “SUZUKI LLC: Super (Blue)”, rīkojieties kā grafikā attiecībā uz “SUZUKI
LLC: Standard (Green)”. Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
jūdzes (x1000) 6,25 12,5 18,75 25 31,25 37,5

mēneši 6 12 18 24 30 36
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna [1. klase] Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa I I I R I I
[2., 3.] Spriegojuma pārbaude, siksnu pārbaude, *maiņa I I I R I I

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs (# 1) [1., 2. klase] (#1) Mainiet ik pēc 7500 km vai 6 mēnešiem.
Skatiet nodaļas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai 
“Informācijas rādījums”
sadaļā “MĒRINSTRUMENTU PANELIS”.

[3. klase] ACEA standarti vai SUZUKI GENUINE OIL (#1,2,3) R R R R R R
Skatiet tēmu “Informācijas displejs” sadaļā “MĒRINSTRU-
MENTU BLOKS”.

[3. klase] No ACEA standarta vai SUZUKI GENUINE OIL (#
1,2,3) atšķirīga

Nomainiet ik pēc 7500 km vai 6 mēnešiem. Skatiet sadaļas 
“MĒRINSTRUMENTU PANELIS” tēmu “Informācijas ekrāns”.

 1-3. Motora dzesēšanas šķid-
rums

SUZUKI LLC: Super (Zils) (#4) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 160 000 km vai 96 mēnešiem.

 Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 80 000 km vai 48 mēnešiem.
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*1-4. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – – – I – –
AIZDEDZE

2-1. Aizdedzes sveces Irīdija sveces Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
DEGVIELA

 3-1. Gaisa filtra elements*1 Pārbaudiet ik pēc 2500 km.
Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

*3-2. Degvielas līnijas – – – I – –
*3-3. Degvielas tvertne – – – I – –

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
*4-1. PCV vārsts Pārbaudiet ik pēc 80 000 km vai 48 mēnešiem
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles

sistēma
– – – – – –
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#1: Vairāk skatiet tematā “Motoreļļa un motoreļļas filtrs” šajā sadaļā.
#2: Smagos braukšanas apstākļos jāmaina eļļas maiņas pieprasījuma lampiņas iestatījums. Plašāku informāciju skatiet “Eļļas maiņas pieprasī-

juma lampiņa” sadaļā “PIRMS BRAUKŠANAS”.
#3: Ja nomaināt ACEA standarta vai oriģinālo SUZUKI motoreļļu ar eļļu, kas nav ACEA standarta vai SUZUKI oriģinālā, jāmaina eļļas maiņas

pieprasījuma lampiņas iestatījumi. Plašāku informāciju skatiet “Eļļas maiņas pieprasījuma lampiņa” sadaļā “PIRMS BRAUKŠANAS”.
#4: Ikdienas apskatēs pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA IZMANTOŠANA”. 

Ja maiņai izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no “SUZUKI LLC: Super (Blue)”, rīkojieties kā grafikā attiecībā uz “SUZUKI
LLC: Standard (Green)”. Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
jūdzes (x1000) 43,75 50 56,25 62,5 68,75 75

mēneši 42 48 54 60 66 72
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna [1. klase] Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa I R I I I R
[2., 3.] Spriegojuma pārbaude, siksnu pārbaude, *maiņa I R I I I R

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs (# 1) [1., 2. klase] (#1) Mainiet ik pēc 7500 km vai 6 mēnešiem.
Skatiet nodaļas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai 
“Informācijas rādījums”
sadaļā “MĒRINSTRUMENTU PANELIS”.

[3. klase] ACEA standarti vai SUZUKI GENUINE OIL (#1,2,3) R R R R R R
Skatiet tēmu “Informācijas displejs” sadaļā “MĒRINSTRU-
MENTU BLOKS”.

[3. klase] No ACEA standarta vai SUZUKI GENUINE OIL (#
1,2,3) atšķirīga

Nomainiet ik pēc 7500 km vai 6 mēnešiem. Skatiet sadaļas 
“MĒRINSTRUMENTU PANELIS” tēmu “Informācijas ekrāns”.

 1-3. Motora dzesēšanas šķid-
rums

SUZUKI LLC: Super (Zils) (#4) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 160 000 km vai 96 mēnešiem.

 Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 80 000 km vai 48 mēnešiem.
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*1-4. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – I – – – I
AIZDEDZE

2-1. Aizdedzes sveces Irīdija sveces Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
DEGVIELA

 3-1. Gaisa filtra elements*1 Pārbaudiet ik pēc 2500 km.
Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

*3-2. Degvielas līnijas – I – – – I
*3-3. Degvielas tvertne – I – – – I

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
*4-1. PCV vārsts Pārbaudiet ik pēc 80 000 km vai 48 mēnešiem
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles

sistēma
– – – – – I
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#5: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
jūdzes (x1000) 6,25 12,5 18,75 25 31,25 37,5

mēneši 6 12 18 24 30 36
BREMZES

*5-1. Bremžu diski un uzlikas – I – I – I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes – – – I – –
*5-3. Bremžu pedālis – I – I – I
*5-4. Bremžu šķidrums (#5) – I – R – I
5-5. Stāvbremzes svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos

20 000 km)
– I – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis – I – I – I
*6-2. Sajūga šķidrums (#5) – I – R – I
6-3. Riepas/riteņi – I – I – I

*6-4. Riteņu gultņi – I – I – I
*6-5. Velkošā tilta uzlikas – I – I – I
*6-6. Kardānvārpstas (4WD) – I – I – I
*6-7. Balstiekārtas sistēma – – – I – –
*6-8. Stūres sistēma – – – I – –
*6-9. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” – I – I – I

No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķi-
rīga

– R – R – R

*6-10. Automātiskā transmisijas eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” – I – I – I
No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķi-
rīga

– R – R – R

*6-11. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude – – – I – –
*6-12. Sadales kārbas eļļa (4WD) – I – I – I
*6-13. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) – I – I – I
6-14. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – – – I – –

*6-15. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots)*2 – I – I – R

BRĪDINĀJUMS
Amortizatoros ir iepildīta gāze augstā spiedienā. Nekad nemēģiniet tos izjaukt vai mest ugunī. Neglabājiet tos sildītāja vai
apsildes ierīces tuvumā. Kad amortizatorus utilizējat, drošība nolūkos no tiem jāizlaiž gāze. Iesakām pēc palīdzības vērsties
pie sava oficiālā pārstāvja.
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#5: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.
PIEZĪME:
4WD: 4 riteņu piedziņa
PIEZĪME:
Tabulā parādīts apkopes grafiks līdz 120 000 km.
Pēc 120 000 km veiciet tādas pašas apkopes tabulā parādītajos intervālos.
*1 Veiciet pārbaudes biežāk, ja automobilis tiek izmantots putekļainos apstākļos.
*2 Tīriet biežāk, ja gaisa padeve no gaisa kondicionētāja samazinās.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
jūdzes (x1000) 43,75 50 56,25 62,5 68,75 75

mēneši 42 48 54 60 66 72
BREMZES

*5-1. Bremžu diski un uzlikas – I – I – I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes – I – – – I
*5-3. Bremžu pedālis – I – I – I
*5-4. Bremžu šķidrums (#5) – R – I – R
5-5. Stāvbremzes svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos

20 000 km)
– – – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis – I – I – I
*6-2. Sajūga šķidrums (#5) – R – I – R
6-3. Riepas/riteņi – I – I – I

*6-4. Riteņu gultņi – I – I – I
*6-5. Velkošā tilta uzlikas – I – I – I
*6-6. Kardānvārpstas (4WD) – I – I – I
*6-7. Balstiekārtas sistēma – I – – – I
*6-8. Stūres sistēma – I – – – I
*6-9. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” – R – I – I

No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķi-
rīga

– R – R – R

*6-10. Automātiskā transmisijas eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” – R – I – I
No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķi-
rīga

– R – R – R

*6-11. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude – I – – – I
*6-12. Sadales kārbas eļļa (4WD) – R – I – I
*6-13. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) – R – I – I
6-14. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – I – – – I

*6-15. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots)*2 – I – I – R
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Periodiskās apkopes grafiks (izņemot Eiropas valstis, Izraēlu un Krieviju)
 - K14C motora modelim un K14D motora modelim
“R”:aizstājiet vai nomainiet
“I”: pārbaudiet, tīriet, eļļojiet vai vajadzības gadījumā mainiet

PIEZĪME:
Tabulā parādīts apkopes grafiks līdz 120 000 km. Pēc 120 000 km veiciet tādas pašas apkopes tabulā parādītajos intervālos.

PIEZĪME:
• 1. klase: K14C motors
• 2. klase: K14D motors

Par apkopi, kas ieteicama ekspluatācijai smagos braukšanas apstākļos Krievijas tirgum paredzētajiem modeļiem, skatiet tēmā “Krievijai”
sadaļā “PAPILDINĀJUMS”.
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#1: Vairāk skatiet tematā “Motoreļļa un filtrs” šajā sadaļā
#2:  Ja nomaināt ACEA standarta vai oriģinālo SUZUKI motoreļļu ar eļļu, kas nav ACEA standarta vai SUZUKI oriģinālā, jāmaina eļļas maiņas pieprasī-

juma lampiņas iestatījumi. Plašāku informāciju skatiet “Eļļas maiņas pieprasījuma lampiņa” sadaļā “PIRMS BRAUKŠANAS”. 
#3: Izņemot Eiropu, Izraēlu, Turciju, Baltkrieviju, Kazahstānu, Ukrainu, Krieviju, Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Guadelupi, Martiniku, Franču Gvineju,

Austrāliju, Jaunzēlandi, Jaunkaledoniju, Singapūru, Honkongu un Makau.
#4: Noteikti ikdienas apskates ietvaros pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA”.

Ja izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no SUZUKI LLC: Super (Blue), rīkojieties kā grafikā attiecībā uz SUZUKI LLC: Standard (Green).

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
jūdzes (x1000) 6 12 18 24 30 36

mēneši 12 24 36 48 60 72
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna [1. klase] Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa – – – I – –
[2. klase] Spriegojuma pārbaude, siksnu pārbaude, *maiņa I I I I I I

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs Automobilis nav aprīkots ar eļļas kalpošanas laika uzraudzības sistēmu (#1) R R R R R R
Automobilis ir aprīkots ar eļļas kalpošanas laika uzraudzības sistēmu, un
tajā tiek izmantota ACEA standartiem atbilstoša vai SUZUKI ORIĢI-
NĀLĀ EĻĻA (#1,2)

“Nomainīt līdz” eļļas maiņas indikators vai eļļas maiņas paziņojums 
mērinstrumentu blokā. Ja lampiņa neiedegas vai paziņojums neparādās, 
mainiet ik pēc 200 000 km vai 12 mēnešiem.
Skatiet nodaļas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai “Informācijas 
rādījums” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

Automobilis ir aprīkots ar eļļas kalpošanas laika uzraudzības sistēmu, un
tajā tiek izmantota eļļa, kas neatbilst ACEA standartiem vai nav SUZUKI
ORIĢINĀLĀ EĻĻA (#1,2)

“Nomainīt līdz” eļļas maiņas indikators vai eļļas maiņas paziņojums 
mērinstrumentu blokā. Ja lampiņa neiedegas vai paziņojums neparādās, 
mainiet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
Skatiet nodaļas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai “Informācijas 
rādījums” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

*1-3. Degvielas iesmidze (#3) – – I – – I
 1-4. Motora dzesēšanas šķidrums SUZUKI LLC: Super (Zils) (#4) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 150 000 km vai 96 mēnešiem.

Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 75 000 km vai 48 mēnešiem
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*1-5. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – – I – – I
AIZDEDZE

2-1. Aizdedzes sveces, kad .tiek izmantota bezsvina degviela Irīdija sveces – – – – – R
Aizdedzes sveces, kad tiek izmantota svinu saturoša degviela, skatiet grafiku “Smagi ekspluatācijas apstākļi”.

DEGVIELA
 3-1. Gaisa filtra elements Ceļš ar melno segumu I I I R I I

Putekļaini apstākļi Skatiet grafiku “Smagi ekspluatācijas apstākļi”.
*3-2. Degvielas līnijas – – I – – I
*3-3. Degvielas filtrs Mainiet ik pēc 105 000 km.
*3-4. Degvielas tvertne – – – I – –

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
*4-1. PCV vārsts Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles sistēma Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.



9-15

PĀRBAUDE UN APKOPE

63TB3-01E

#1: Vairāk skatiet tematā “Motoreļļa un filtrs” šajā sadaļā
#2:  Ja nomaināt ACEA standarta vai oriģinālo SUZUKI motoreļļu ar eļļu, kas nav ACEA standarta vai SUZUKI oriģinālā, jāmaina eļļas maiņas pieprasī-

juma lampiņas iestatījumi. Plašāku informāciju skatiet “Eļļas maiņas pieprasījuma lampiņa” sadaļā “PIRMS BRAUKŠANAS”. 
#3: Izņemot Eiropu, Izraēlu, Turciju, Baltkrieviju, Kazahstānu, Ukrainu, Krieviju, Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Guadelupi, Martiniku, Franču Gvineju, Austrāliju, Jaun-

zēlandi, Jaunkaledoniju, Singapūru, Honkongu un Makau.
#4: Noteikti ikdienas apskates ietvaros pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJA”.

Ja izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no SUZUKI LLC: Super (Blue), rīkojieties kā grafikā attiecībā uz SUZUKI LLC: Standard (Green).

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
jūdzes (x1000) 42 48 54 60 66 72

mēneši 84 96 108 120 132 144
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna [1. klase] Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa – R – – – I
[2. klase] Spriegojuma pārbaude, siksnu pārbaude, *maiņa I R I I I I

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs Automobilis nav aprīkots ar eļļas kalpošanas laika uzraudzības sistēmu (#1) R R R R R R
Automobilis ir aprīkots ar eļļas kalpošanas laika uzraudzības sistēmu, un
tajā tiek izmantota ACEA standartiem atbilstoša vai SUZUKI ORIĢI-
NĀLĀ EĻĻA (#1,2)

“Nomainīt līdz” eļļas maiņas indikators vai eļļas maiņas paziņojums 
mērinstrumentu blokā. Ja lampiņa neiedegas vai paziņojums neparādās, 
mainiet ik pēc 200 000 km vai 12 mēnešiem.
Skatiet nodaļas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai “Informācijas 
rādījums” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

Automobilis ir aprīkots ar eļļas kalpošanas laika uzraudzības sistēmu, un
tajā tiek izmantota eļļa, kas neatbilst ACEA standartiem vai nav SUZUKI
ORIĢINĀLĀ EĻĻA (#1,2)

“Nomainīt līdz” eļļas maiņas indikators vai eļļas maiņas paziņojums 
mērinstrumentu blokā. Ja lampiņa neiedegas vai paziņojums neparādās, 
mainiet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
Skatiet nodaļas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai “Informācijas 
rādījums” sadaļā “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”.

*1-3. Degvielas iesmidze (#3) – – I – – I
 1-4. Motora dzesēšanas šķidrums SUZUKI LLC: Super (Zils) (#4) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 150 000 km vai 96 mēnešiem.

Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 75 000 km vai 48 mēnešiem
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*1-5. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – – I – – I
AIZDEDZE

2-1. Aizdedzes sveces, kad .tiek izmantota bezsvina degviela Irīdija sveces – – – – – R
Aizdedzes sveces, kad tiek izmantota svinu saturoša degviela, skatiet grafiku “Smagi ekspluatācijas apstākļi”.

DEGVIELA
 3-1. Gaisa filtra elements Ceļš ar melno segumu I R I I I R

Putekļaini apstākļi Skatiet grafiku “Smagi ekspluatācijas apstākļi”.
*3-2. Degvielas līnijas – – I – – I
*3-3. Degvielas filtrs Mainiet ik pēc 105 000 km.
*3-4. Degvielas tvertne – I – – – I

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
*4-1. PCV vārsts Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles sistēma Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
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#5: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.
#6: Riepas/riteņi (ieskaitot riepu rotāciju) Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
#7: Riteņu gultņi Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
#8: Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
#9: Balstiekārtas sistēma Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
#10:Stūres sistēma Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
jūdzes (x1000) 6 12 18 24 30 36

mēneši 12 24 36 48 60 72
BREMZES

*5-1. Bremžu diski un uzlikas I I I I I I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*5-3. Bremžu pedālis I I I I I I
*5-4. Bremžu šķidrums (#5) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
5-5. Bremžu svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos

10000 km)
I – – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis I I I I I I
*6-2. Sajūga šķidrums (#5) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
6-3. Riepas/riteņi (#6) I I I I I I

*6-4. Riteņu gultņi (#7) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-5. Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) (#8) Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.
*6-6. Balstiekārtas sistēma (#9) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-7. Stūres sistēma (#10) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-8. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķirīga Tikai pirmajā reizē: Pārbaudiet pēc 10 000 km vai 12 
mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*6-9. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-10. Sadales kārbas eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 150 000 km vai 120 mēnešiem.
*6-11. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 150 000 km vai 120 mēnešiem.
6-12. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – – I – – I

*6-13. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots) Pirmā komplekta apkope: Pārbaudiet pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Sākot no otrās reizes: Atkārtojiet “Pirmā komplekta apkope” ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.
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BRĪDINĀJUMS
Amortizatoros ir iepildīta gāze augstā spiedienā. Nekad nemēģiniet tos izjaukt vai mest ugunī. Neglabājiet tos sildītāja vai
apsildes ierīces tuvumā. Kad amortizatorus utilizējat, drošība nolūkos no tiem jāizlaiž gāze. Iesakām pēc palīdzības vērsties
pie sava oficiālā pārstāvja.
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#5: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.
#6: Riepas/riteņi (ieskaitot riepu rotāciju) Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
#7: Riteņu gultņi Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
#8: Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
#9: Balstiekārtas sistēma Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
#10:Stūres sistēma Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.

PIEZĪME:
4WD: 4 riteņu piedziņa

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
jūdzes (x1000) 42 48 54 60 66 72

mēneši 84 96 108 120 132 144
BREMZES

*5-1. Bremžu diski un uzlikas I I I I I I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*5-3. Bremžu pedālis I I I I I I
*5-4. Bremžu šķidrums (#5) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
5-5. Bremžu svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos 10000 km) – – – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis I I I I I I
*6-2. Sajūga šķidrums (#5) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
6-3. Riepas/riteņi (#6) I I I I I I

*6-4. Riteņu gultņi (#7) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-5. Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) (#8) Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.
*6-6. Balstiekārtas sistēma (#9) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-7. Stūres sistēma (#10) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-8. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķirīga Tikai pirmajā reizē: Pārbaudiet pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*6-9. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-10. Sadales kārbas eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 150 000 km vai 120 mēnešiem.
*6-11. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 150 000 km vai 120 mēnešiem.
6-12. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – – I – – I

*6-13. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots) Pirmā komplekta apkope: Pārbaudiet pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Sākot no otrās reizes: Atkārtojiet “Pirmā komplekta apkope” ik pēc 40 000 km vai 36 
mēnešiem.
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Apkope, kas ieteicama ekspluatācijai smagos braukšanas apstākļos
 (izņemot Eiropas valstis, Izraēlu un Krieviju)
 - K14C motora modelim un K14D motora modelim
Ievērojiet šo grafiku, ja automobilis tiek izmantots lielākoties kādā no šiem apstākļiem:
• Kad lielākā daļa braucienu ir īsāki par 6 km.
• Kad lielākā daļa braucienu ir īsāki par 16 km un āra temperatūra ir zem sasalšanas punkta.
• Tukšgaita un/vai lēna kustība ar biežu apstāšanos.
• Izmantošana ārkārtīgi aukstā laikā vai uz sāls apkaisītiem ceļiem.
• Izmantošana uz nelīdzeniem un/vai dubļainiem ceļiem.
• Izmantošana uz putekļainiem ceļiem.
• Braucieni lielā ātrumā ar augstiem motora apgriezieniem.
• Piekabes vilkšana, ja atļauts.
Šis grafiks jāievēro arī tad, ja automobilis tiek izmantots piegādes pakalpojumiem, policijas, taksometra vai citiem komerciāliem pakalpo-
jumiem.

PIEZĪME:
• 1. klase: K14C motors
• 2. klase: K14D motors

PIEZĪME:
Par apkopi, kas ieteicama ekspluatācijai smagos braukšanas apstākļos Krievijas tirgum paredzētajiem modeļiem, skatiet tēmā “Krievijai”
sadaļā “PAPILDINĀJUMS”.
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#1: Vairāk skatiet tematā “Motoreļļa un filtrs” šajā sadaļā
#2: Smagos braukšanas apstākļos jāmaina eļļas maiņas pieprasījuma lampiņas iestatījums. Plašāku informāciju skatiet “Eļļas maiņas pieprasī-

juma lampiņa” sadaļā “PIRMS BRAUKŠANAS”.
#3: Izņemot Eiropu, Izraēlu, Turciju, Baltkrieviju, Kazahstānu, Ukrainu, Krieviju, Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Guadelupi, Martiniku, Franču

Gvineju, Austrāliju, Jaunzēlandi, Jaunkaledoniju, Singapūru, Honkongu un Makau.
#4: Noteikti ikdienas apskates ietvaros pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀ-

CIJA”.
Ja izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no SUZUKI LLC: Super (Blue), rīkojieties kā grafikā attiecībā uz SUZUKI LLC:
Standard (Green).

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 5 10 15 20 25 30
jūdzes (x1000) 3 6 9 12 15 18

mēneši 6 12 18 24 30 36
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna [1. klase] Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa – – I – – I
[2. klase] Spriegojuma pārbaude, siksnu pārbaude, *maiņa I I I I I I

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs Automobilis nav aprīkots ar eļļas kalpošanas laika uzraudzī-
bas sistēmu (#1)

R R R R R R

Automobilis ir aprīkots ar eļļas kalpošanas laika uzraudzības
sistēmu (#1,2)

Mainiet ik pēc 7500 km vai 6 mēnešiem.

Skatiet tēmas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai “Infor-
mācijas rādījums”
sadaļā “MĒRINSTRUMENTU PANELIS”.

*1-3. Degvielas iesmidze (#3) – – – – – I
 1-4. Motora dzesēšanas šķid-

rums
SUZUKI LLC: Super (Zils) (#4) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 150 000 km vai 96 mēnešiem.

 Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 75 000 km vai 48 mēnešiem
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*1-5. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – – – – – I
AIZDEDZE

2-1. Aizdedzes sveces Irīdija sveces – – – – – R
DEGVIELA

 3-1. Gaisa filtra elements*1 Pārbaudiet ik pēc 2500 km.
Mainiet ik pēc 30 000 km vai 36 mēnešiem.

*3-2. Degvielas līnijas – – – – – I
*3-3. Degvielas filtrs Mainiet ik pēc 105 000 km.
*3-4. Degvielas tvertne Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 48 mēnešiem.

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
*4-1. PCV vārsts Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles

sistēma
Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
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#1: Vairāk skatiet tematā “Motoreļļa un filtrs” šajā sadaļā
#2: Smagos braukšanas apstākļos jāmaina eļļas maiņas pieprasījuma lampiņas iestatījums. Plašāku informāciju skatiet “Eļļas maiņas pieprasī-

juma lampiņa” sadaļā “PIRMS BRAUKŠANAS”.
#3: Izņemot Eiropu, Izraēlu, Turciju, Baltkrieviju, Kazahstānu, Ukrainu, Krieviju, Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Guadelupi, Martiniku, Franču

Gvineju, Austrāliju, Jaunzēlandi, Jaunkaledoniju, Singapūru, Honkongu un Makau.
#4: Noteikti ikdienas apskates ietvaros pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀ-

CIJA”.
Ja izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no SUZUKI LLC: Super (Blue), rīkojieties kā grafikā attiecībā uz SUZUKI LLC:
Standard (Green).

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 35 40 45 50 55 60
jūdzes (x1000) 21 24 27 30 33 36

mēneši 42 48 54 60 66 72
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna [1. klase] Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa – – R – – I
[2. klase] Spriegojuma pārbaude, siksnu pārbaude, *maiņa I R I I I I

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs Automobilis nav aprīkots ar eļļas kalpošanas laika uzraudzī-
bas sistēmu (#1)

R R R R R R

Automobilis ir aprīkots ar eļļas kalpošanas laika uzraudzības
sistēmu (#1,2)

Mainiet ik pēc 7500 km vai 6 mēnešiem.

Skatiet tēmas “Eļļas maiņas pieprasījuma indikators” vai “Infor-
mācijas rādījums”
sadaļā “MĒRINSTRUMENTU PANELIS”.

*1-3. Degvielas iesmidze (#3) – – – – – I
 1-4. Motora dzesēšanas šķid-

rums
SUZUKI LLC: Super (Zils) (#4) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 150 000 km vai 96 mēnešiem.

 Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 75 000 km vai 48 mēnešiem
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*1-5. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – – – – – I
AIZDEDZE

2-1. Aizdedzes sveces Irīdija sveces – – – – – R
DEGVIELA

 3-1. Gaisa filtra elements*1 Pārbaudiet ik pēc 2500 km.
Mainiet ik pēc 30 000 km vai 36 mēnešiem.

*3-2. Degvielas līnijas – – – – – I
*3-3. Degvielas filtrs Mainiet ik pēc 105 000 km.
*3-4. Degvielas tvertne Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 48 mēnešiem.

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
*4-1. PCV vārsts Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles

sistēma
Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
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#5: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.
#6: Riepas/riteņi (ieskaitot riepu rotāciju) Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem.
#7: Riteņu gultņi Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem.
#8: Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem.
#9: Balstiekārtas sistēma Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem.
#10:Stūres sistēma Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 5 10 15 20 25 30
jūdzes (x1000) 3 6 9 12 15 18

mēneši 6 12 18 24 30 36
BREMZES

*5-1. Bremžu diski un uzlikas – I – I – I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*5-3. Bremžu pedālis – I – I – I
*5-4. Bremžu šķidrums (#5) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
5-5. Bremžu svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos

10000 km)
– I – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis – I – I – I
*6-2. Sajūga šķidrums (#5) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
6-3. Riepas/riteņi (#6) – I – I – I

*6-4. Riteņu gultņi (#7) – – I – – I
*6-5. Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) (#8) Pārbaudiet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
*6-6. Balstiekārtas sistēma (#9) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-7. Stūres sistēma (#10) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-8. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 60 000 km vai 48 mēnešiem.
No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķirīga Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

*6-9. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-10. Sadales kārbas eļļa (4WD) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-11. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
6-12. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – – – – – I

*6-13. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots)*2 Pirmā komplekta apkope: Pārbaudiet pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
Pārbaudiet pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Sākot no otrās reizes: Atkārtojiet “Pirmā komplekta apkope” ik pēc 40 000 
km vai 36 mēnešiem.
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BRĪDINĀJUMS
Amortizatoros ir iepildīta gāze augstā spiedienā. Nekad nemēģiniet tos izjaukt vai mest ugunī. Neglabājiet tos sildītāja vai
apsildes ierīces tuvumā. Kad amortizatorus utilizējat, drošība nolūkos no tiem jāizlaiž gāze. Iesakām pēc palīdzības vērsties
pie sava oficiālā pārstāvja.
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#5: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.
#6: Riepas/riteņi (ieskaitot riepu rotāciju) Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem.
#7: Riteņu gultņi Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem.
#8: Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem.
#9: Balstiekārtas sistēma Meksikas tirgus modeļiem: pārbaudiet ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem.
#10:Stūres iekārta Meksikas modeļiem

Pārbaudiet ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem.

PIEZĪME:
4WD: 4 riteņu piedziņa

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 35 40 45 50 55 60
jūdzes (x1000) 21 24 27 30 33 36

mēneši 42 48 54 60 66 72
BREMZES

*5-1. Bremžu diski un uzlikas – I – I – I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*5-3. Bremžu pedālis – I – I – I
*5-4. Bremžu šķidrums (#5) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
5-5. Bremžu svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos 10000 km) – – – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis – I – I – I
*6-2. Sajūga šķidrums (#5) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
6-3. Riepas/riteņi (#6) – I – I – I

*6-4. Riteņu gultņi (#7) – – I – – I
*6-5. Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) (#8) Pārbaudiet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
*6-6. Balstiekārtas sistēma (#9) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-7. Stūres sistēma (#10) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-8. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 60 000 km vai 48 mēnešiem.
No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķirīga Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem

*6-9. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-10. Sadales kārbas eļļa (4WD) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-11. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
6-12. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – – – – – I

*6-13. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots)*2 Pirmā komplekta apkope: Pārbaudiet pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
Pārbaudiet pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Sākot no otrās reizes: Atkārtojiet “Pirmā komplekta apkope” ik pēc 40 000 km vai 
36 mēnešiem.
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PIEZĪME:
Tabulā parādīts apkopes grafiks līdz 90 000 km.
Pēc 90 000 km veiciet tādas pašas apkopes tabulā parādītajos intervālos.
*1 Veiciet pārbaudes biežāk, ja automobilis tiek izmantots putekļainos apstākļos.
*2 Tīriet biežāk, ja gaisa padeve no gaisa kondicionētāja samazinās.
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Dzensiksna

Pārbaudiet, vai dzensiksnas spriegojums ir
pareizs. Ja siksna ir pārāk vaļīga, akumu-
latora uzlāde var būt nepietiekama, motors
var pārkarst, stūres pastiprinātājs var
nebūt gana jaudīgs, gaisa kondicionētājs
var darboties slikti, siksna var ātrāk nolie-
toties. Kad piespiežat siksnu ar īkšķi tās
viduspunktā starp skriemeļiem, izliekumam
jābūt tādam, kā parādīts tabulā.
Jāpārbauda arī, vai siksna nav bojāta.
Ja nepieciešams siksnu mainīt vai regulēt,
sazinieties ar savu pilnvaroto SUZUKI pār-
stāvi vai uzticamu autoservisu.

K14C motora modelim

54P020701

Dzensiksnas ieliekums (100 N (10
kgf, 22 lbf) piespiežot)
(a) Jauna:
     5,4 - 6,8 mm
     Pārregulēšana:
     7,1 - 8,0 mm
(b) Jauna:
      3,7 - 4,7 mm
      Pārregulēšana:
      4,9 - 5,6 mm

K14D motora modelim un K15C motora
modelim
Tā kā ir nepieciešamas īpašas procedūras,
materiāli un instrumenti, ieteicams uzticēt
šo darbu pilnvarotam SUZUKI pārstāvim
vai kvalificētam autoservisam.

BRĪDINĀJUMS
Motora darbošanās laikā netuviniet
rokas, matus, instrumentus utt. rotē-
jošam ventilatoram vai motora pie-
vadsiksnām.

(1) Priekšpusē (2) Aizmugurē
(3) Ģenerators (4) Ūdens sūknis
(5) Gaisa kondicioniera kompresors
(6) Veltnītis

(3)

(b)

(4)

(1)(2)

(a)

(5)(6)
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Motoreļļa un filtrs

Ieteiktā eļļa

K14C motora modelim

54P120705

(1) Ieteicams

Pārbaudiet izmantotās motoreļļas kvalitāti
un klasifikāciju šajā tabulā:
• ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
• API SL, SM, SN, SP
• ILSAC GF-6
Saskaņā ar šo tabulu izvēlieties atbilstošas
viskozitātes eļļu.
SAE 5W-30 (1) ir labākā izvēle jūsu auto-
mobilim ekonomiskai braukšanai un labai
motora iedarbināšanai aukstā laikā.

PIEZĪME:
• Maiņas intervāli atkarīgi no motora tipa

un izvēlētās eļļas. Apkopes grafiku ska-
tiet tematā “Apkopes grafiks” šajā
sadaļā.

• Eiropas valstīm:
 SUZUKI iesaka izmantot zīmola ECS-
TAR motoreļļu. ECSTAR motoreļļa īpaši
izstrādāta SUZUKI automobiļiem un
nodrošina vajadzīgo automobiļa snie-
gumu un ideālu vadīšanas pieredzi.
Izņemot Eiropas valstis:
Iesakām izmantot oriģinālo SUZUKI
motoreļļu. Lai to iegādātos, sazinieties
ar pilnvarotu SUZUKI pārstāvi.

K14D motora modelim

83RM70010

(1) Ieteicams

Pārbaudiet izmantotās motoreļļas kvalitāti
un klasifikāciju šajā tabulā:

• ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
• API SL, SM, SN, SP
• ILSAC GF-6
Saskaņā ar šo tabulu izvēlieties atbilstošas
viskozitātes eļļu.

SAE 0W-20 (1) ir labākā izvēle jūsu auto-
mobilim ekonomiskai braukšanai un labai
motora iedarbināšanai aukstā laikā.

PIEZĪME:
• Maiņas intervāli atkarīgi no motora tipa

un izvēlētās eļļas. Apkopes grafiku ska-
tiet tematā “Apkopes grafiks” šajā
sadaļā.

• Eiropas valstīm:
 SUZUKI iesaka izmantot zīmola ECS-
TAR motoreļļu. ECSTAR motoreļļa īpaši
izstrādāta SUZUKI automobiļiem un
nodrošina vajadzīgo automobiļa snie-
gumu un ideālu vadīšanas pieredzi.
Izņemot Eiropas valstis:
Iesakām izmantot oriģinālo SUZUKI
motoreļļu. Lai to iegādātos, sazinieties
ar pilnvarotu SUZUKI pārstāvi.

C
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-20

10W-40

-4
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14 32 50 68 86 104
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K15C motora modelim

78RB07002

(1) Ieteicams

Pārbaudiet izmantotās motoreļļas kvalitāti
un klasifikāciju šajā tabulā:
• ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
• API SL, SM, SN, SP
• ILSAC GF-6
Saskaņā ar šo tabulu izvēlieties atbilstošas
viskozitātes eļļu.

SAE 0W-16 (1) ir labākā izvēle jūsu auto-
mobilim ekonomiskai braukšanai un labai
motora iedarbināšanai aukstā laikā.

PIEZĪME:
• Maiņas intervāli atkarīgi no motora tipa

un izvēlētās eļļas. Apkopes grafiku ska-
tiet tematā “Apkopes grafiks” šajā
sadaļā.

• SUZUKI iesaka izmantot zīmola ECS-
TAR motoreļļu. ECSTAR motoreļļa īpaši
izstrādāta SUZUKI automobiļiem un
nodrošina vajadzīgo automobiļa snie-
gumu un ideālu vadīšanas pieredzi.

Eļļas līmeņa pārbaude

80G064

52D084

0W-16
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PIEMĒRS Augšējais
Apakšējais



9-29

PĀRBAUDE UN APKOPE

63TB3-01E

Ir svarīgi uzturēt motoreļļu noteiktā līmenī,
lai automobiļa motors vienmēr būtu ieeļ-
ļots. Novietojiet automobili līdzenā vietā un
pārbaudiet motoreļļas līmeni. Ja automobi-
lis novietots slīpumā, eļļas līmeņa indikā-
cija var būt nepareiza. Eļļas līmeni
jāpārbauda pirms motora ieslēgšanas vai
vismaz 5 minūtes pēc motora izslēgšanas.

Izvelciet mērstieni, notīriet eļļu ar tīru lupa-
tiņu, ievietojiet mērstieni līdz galam atpakaļ
motorā, tad izvelciet vēlreiz ārā. Eļļai uz
mērstienīša jābūt starp augšējo un apak-
šējo atzīmi uz mērstienīša. Ja eļļas līmenis
ir tuvāk apakšējai atzīmei, pielejiet eļļu, lai
līmenis būtu tuvāk augšējai atzīmei.

1) Kad iedegas GPF brīdinājuma lampiņa,
vairāk nekā 25 minūtes brauciet ar vis-
maz 50 km/h ātrumu, lai pareizi reģene-
rētu GPF. Plašāku informāciju skatiet
sadaļas “AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀ-
CIJA” tēmā “Benzīna kvēpu filtrs
(GPF)”.

2) Kad mirgo eļļas maiņas pieprasījuma
lampiņa, nomainiet motoreļļu un eļļas
filtru, kā arī atiestatiet eļļas kalpošanas
laika uzraudzības sistēmu. Lai atiesta-
tītu eļļas kalpošanas laika uzraudzības
sistēmu, konsultējieties ar savu
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu auto-
servisu.

Kad motoreļļas līmenis pārsniedz MAX
līmeni uz mērstieņa, konsultējieties ar savu
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoser-
visu.

Pieliešana

74SB20801

Noskrūvējiet iepildes vāciņu un lēni ielejiet
eļļu caur filtru līdz tās līmenis sasniedz aug-
šējo atzīmi uz mērstienīša. Uzmanieties, lai
nepārpildītu. Pārāk daudz ir tikpat slikti kā
pārāk maz. Pēc pieliešanas ieslēdziet
motoru un ļaujiet tam padarboties tukšgaitā
apmēram minūti. Izslēdziet motoru, pagai-
diet vismaz 5 minūtes, tad pārbaudiet eļļas
līmeni vēlreiz.

PIEZĪME
Regulāri nepārbaudot eļļas līmeni var
novest pie nopietniem motora bojāju-
miem dēļ eļļas nepietiekamības.

AizverAtver

PIEMĒRS
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Motoreļļas un filtra maiņa
Kamēr motors vēl silts, izlejiet lietoto moto-
reļļu.

61MM0B061

1) Izskrūvējiet skrūves un pēc tam noņe-
miet motora apakšvāku.

74SB20802

2) Noņemiet eļļas iepildes vāciņu.
3) Zem drenāžas atveres palieciet lielu

trauku.
4) Ar uzgriežņatslēgu atskrūvējiet drenā-

žas atveres aizgriezni un iztukšojiet
motoru.

60G306

Iztecināšanas aizgrieznis pievilkša-
nas moments
 35 Nm (3,6 kg-m, 25,8 lb-ft)

PIEMĒRS

UZMANĪBU
Motoreļļa var būt karsta un radīt
apdegumus pirkstiem drenāžas aiz-
bāžņa atskrūvēšanas laikā. Pagaidiet,
kamēr drenāžas aizbāznis atdziest
tiktāl, ka tam var pieskarties kailām
rokām.

Atver Aizver

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Jauna un izlietota eļļa var būt bīs-
tama. Bērni un mājdzīvnieki var sain-
dēties, ja norij jaunu vai lietotu
motoreļļu. Jauno un lietoto motoreļļu
un filtrus glabājiet vietā, kur nevar
piekļūt bērnu un mājdzīvnieki.
Ilglaicīga un atkārtota saskarsme ar
lietoto motoreļļu var izraisīt ādas
vēzi.
Arī īss kontakts var radīt ādas kairi-
nājumu.

(Turpinājums)

PIEMĒRS
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5) Uzstādiet drenāžas tapu kopā ar jaunu
blīvi. Pievelciet tapu ar noteikto griezes
momentu.

PIEZĪME:
(Modeļiem ar eļļas maiņas pieprasījuma
lampiņu.) 
• Kad motoreļļa un filtrs ir nomainīti, eļļas mai-
ņas uzraudzību jāatiestata, lai sistēma pareizi
uzraudzītu nākošo eļļas maiņas laiku neatka-
rīgi no tā, vai eļļas maiņas pieprasījuma lam-
piņa mirgo vai nē. Lai atiestatītu eļļas maiņas
pieprasījuma lampiņu, konsultējieties ar savu
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoservisu.
Ja atiestatāt to saviem spēkiem, sadaļā
“MĒRINSTRUMENTU PANELIS” skatiet
tēmu “Iestatījumu režīms” nodaļā “Informāci-
jas ekrāns”.

• Plašāku informāciju par eļļas maiņas
pieprasījuma lampiņu, skatiet sadaļas
“MĒRINSTRUMENTU PANELIS” tēmu
“Eļļas maiņas pieprasījuma lampiņa”.

Eļļas filtra maiņa
1) Ar eļļas filtra instrumentu grieziet filtru

pretpulksteniski un noņemiet.
2) Ar tīru lupatiņu notīriet filtra montāžas

virsmu, kur tiks uzstādīts jaunais filtrs.
3) Uzziediet nedaudz motoreļļas uz jaunā

filtra gumijas blīves.
4) Pieskrūvējiet filtru ar roku, līdz filtra blīve

saskaras ar montāžas virsmu.

54G092

(1) Atlaidiet
(2) Pievelciet

Pievilkšana (skat no filtra augšpuses)

54G093

(1) Eļļas filtrs
(2) 3/4 pagrieziena.

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
Lai minimizētu saskari ar lietoto eļļu,
uzvelciet kreklu ar garām rokām un mit-
rumizturīgus cimdus (piem., trauku maz-
gāšanas cimdus). Lai notīrītu izmantoto
motoreļļu no ādas, kārtīgi nomazgājiet to
ar ziepēm un ūdeni.
Mazgājiet apģērbu un lupatas, ja tās ir
mitras ar eļļu.
Izmantojiet otrreizēji vai pareizi utili-
zējiet izlietoto eļļu un filtrus.

PIEZĪME
Lai pievilktu eļļas filtru, ir svarīgi pre-
cīzi identificēt pozīciju, kurā filtra
blīve saskaras ar montāžas virsmu.
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5) Pievelciet norādīto filtru, pagriežot no
pozīcijas, kādā filtrs sakaras ar montā-
žas virsmu (vai līdz norādītajam griezes
momentam) ar eļļas filtra uzgriežņat-
slēgu.
Eļļas filtra pievilkšanas moments
3/4 pagrieziena vai 
 14 Nm (1,4 kg-m, 10,3 lb-ft)

Uzpildiet eļļu un pārbaudiet, vai nav 
noplūdes
1) Ielejiet pa uzpildes atveri un uzskrūvē-

jiet vāciņu. 
Aptuveno eļļas ietilpību skatiet tematā
“Ietilpības” sadaļā “SPECIFIKĀCIJAS”.

2) Iedarbiniet motoru un uzmanīgi vērojiet,
vai nav noplūžu pie eļļas filtra un izteci-
nāšanas aizgriežņa. Darbiniet motoru
ar dažādiem apgriezieniem vismaz 5
minūtes.

3) Izslēdziet motoru un pagaidiet apmē-
ram 5 minūtes. Pārbaudiet eļļas līmeni
un pielejiet eļļu, ja nepieciešams. Vēl-
reiz pārbaudiet, vai nav noplūžu.

Motora dzesēšanas šķidrums

Motora dzesēšanas šķidruma izvēle

Lai uzturētu optimālu motora darbību un snie-
gumu, izmantojiet oriģinālo SUZUKI dzesēša-
nas šķidrumu vai tam līdzvērtīgu.
PIEZĪME:
Ja izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu,
kas atšķiras no SUZUKI LLC: Super (Blue),
rīkojieties kā grafikā attiecībā uz SUZUKI LLC:
Standard (Green). Plašāku informāciju par
apkopes grafiku skatiet tematā “Periodiskās
apkopes grafiks” šajā sadaļā.
Šī tipa dzesēšanas šķidrums ir vislabāk
piemērots dzesēšanas sistēmai, jo tas:
• Palīdz uzturēt pareizo temperatūru

motorā.
• Tas nodrošina aizsardzību pret sasal-

šanu un uzvārīšanos.
• Tas nodrošina aizsardzību pret koroziju

un rūsu.

PIEZĪME
Lai nepieļautu eļļas noplūdi, pārlieci-
nieties, vai eļļas filtrs ir pietiekami
pievilkts, bet nepievelciet pārāk
stipri.

PIEZĪME
• Kad maināt eļļas filtru, ieteicams

izmantot oriģinālo SUZUKI filtru. Ja
izmantojat cita ražotāja filtru, pār-
baudiet, vai tas ir līdzvērtīgas kvali-
tātes, un ievērojiet ražotāja
norādījumus.

• Eļļas noplūdes pie eļļas filtra vai
iztecināšanas aizgriežņa liecina par
nepareizu montāžu vai blīves bojā-
jumu. Ja atklājat noplūdes un
neesat pārliecināts, vai filtrs ir
pareizi pievilkts, nogādājiet auto-
mobili pārbaudei pie sava pilnva-
rotā SUZUKI pārstāvja vai
kvalificētā autoservisā.

PIEZĪME
SUZUKI LLC: Super (Zils) dzesēša-
nas šķidrums
Šis dzesēšanas šķidrums ir jau
atšķaidīts līdz vajadzīgajai koncentrā-
cijai. Nemēģiniet to vēl vairāk atšķai-
dīt. Tas var izraisīt dzesēšanas
šķidruma sasalšanu un/vai pārkar-
šanu.
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Izmantojot neatbilstošu dzesēšanas šķid-
rumu, var sabojāt dzesēšanas sistēmu.
Jūsu pilnvarotais SUZUKI pārstāvis vai
kvalificēts autoserviss var palīdzēt dzesē-
šanas šķidruma izvēlē.

Dzesēšanas šķidruma līmeņa pār-
baude
Dzesēšanas šķidruma līmeni pārbaudiet
rezervuārā, ne radiatorā. Kad motors ir
atdzisis, dzesēšanas šķidruma līmenim
jābūt starp atzīmēm “FULL” un “LOW”.

Dzesēšanas šķidruma papildinā-
šana

PIEZĪME
Lai nepieļautu dzesēšanas sistēmas
bojājumus:
• Vienmēr izmantojiet augstas kvali-

tātes etilēna glikola bāzes ne sili-
kona tipa dzesēšanas šķidrumu,
kas atšķaidīts ar ūdeni noteiktā
proporcijā.

• Pareizā dzesēšanas šķidruma attie-
cība ar destilētu ūdeni ir 50/50, bet
nekad ne augstāka par 70/30. Ja
šķidruma koncentrācija ir lielāka
nekā 70/30, tas var izraisīt motora
pārkaršanu.

• Neizmantojiet tikai dzesēšanas
šķidrumu vai tīru ūdeni (izņemot
SUZUKI LLC: Super (Blue)).

• Nepievienojiet papildu uzlabotājus
vai piedevas. Tie var neatbilst jūsu
automobiļa dzesēšanas sistēmai.

• Nejauciet kopā dažādu veidu dzes-
ēšanas šķidrumus. Tas var izraisīt
paātrinātu blīvējumu nolietošanos
un/vai motora pārkaršanu un
motora / automātiskā pārnesum-
kārbas-ass mezgla pārkaršanu.

BRĪDINĀJUMS
Motora dzesēšanas šķidruma norī-
šana var izraisīt smagus vai nāvējo-
šus ievainojumus. Ieelpojot
dzesēšanas šķidruma tvaikus vai ļau-
jiet tiem iekļūt acīs, var gūt smagus
ievainojumus.
• Nedzeriet antifrīzu vai dzesēšanas

maisījumu. Ja norīts, neizraisīt
vemšanu. Nekavējoties sazinies ar
toksikoloģijas centru vai ārstu.

• Izvairieties no dzesēšanas šķid-
ruma tvaiku ieelpošanas. Ja tomēr
ieelpojat, izejiet ārā svaigā gaisā.

• Ja dzesēšanas šķidrums iekļūst
acīs, skalojiet ar ūdeni un meklējiet
ārsta palīdzību.

• Pēc darbošanās ar dzesēšanas
šķidrums rūpīgi nomazgājiet rokas.

• Dzesēšanas šķidrumu glabājiet
bērniem un mājdzīvniekiem nepie-
ejamā vietā.

PIEZĪME
SUZUKI LLC: Super (Zils) dzesēša-
nas šķidrums
Šis dzesēšanas šķidrums ir jau
atšķaidīts līdz vajadzīgajai koncentrā-
cijai. Nemēģiniet to vēl vairāk atšķai-
dīt. Tas var izraisīt dzesēšanas
šķidruma sasalšanu un/vai pārkar-
šanu.

PIEZĪME
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) dzesē-
šanas šķidrums.
• Jāizmanto maisījumu, kas satur

50% antifrīza koncentrātu.
• Ja jūsu mītnes vietā paredzama

temperatūra līdz -35°C vai zemāka,
izmantojiet augstāku koncentrāciju
līdz 60%, ievērojot antifrīza koncen-
trāta ražotāja norādījumus.
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K14C motora modelim

83RM031

K15C motora modelim

74SB20701

Ja dzesēšanas šķidruma līmenis ir zemāk
par atzīmi LOW, jāpielej vēl dzesēšanas
šķidrums. Noņemiet tvertnes vāciņu un

ielejiet dzesēšanas šķidrumu līdz atzīmei
FULL. Nekad neuzpildiet tvertni virs atzī-
mes FULL.

K14D motora modelim

83RM70020

Ja dzesēšanas šķidruma līmenis ir zemāk
par atzīmi LOW, jāpielej vēl dzesēšanas
šķidrums. Kad motors ir atdzisis, noņemiet
atgāzēšanas tvertnes vāciņu, pagriežot to
lēnām pretēji pulksteņrādītāja virzienam,
lai izlaistu spiedienu. Un pielejiet dzesēša-
nas šķidrumu, līdz tā līmenis atgāzēšanas
tvertne sasniedz atzīmi FULL. Nekad
neuzpildiet atgāzēšanas tvertni virs atzī-
mes FULL.

FULL
LOW

FULL

LOW

PIEZĪME
Kad uzliekat atpakaļ rezervuāra
vāciņu, salāgojiet atzīmi uz vāciņa un
atzīmi uz rezervuāra. Šo instrukciju
neievērošana var būt par iemeslu
dzesēšanas šķidruma noplūdei.

FULL
LOW

BRĪDINĀJUMS
Ir bīstami noņemt tvertnes vāciņu
(atgāzēšanas tvertnes vāciņu), kad
dzesēšanas šķidruma temperatūra ir
augsta, jo verdošais šķidrums vai
tvaiks var izplūst ar lielu spiedienu.
Pirms noņemt vāciņu, pagaidiet, līdz
dzesēšanas šķidruma temperatūra ir
nokritusies.
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Dzesēšanas šķidruma maiņa
Šim darbam nepieciešamas īpašas darbī-
bas, tādēļ iesakām vērsties pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoser-
visā.

Gaisa filtrs
Ja gaisa filtrs piesārņots ar putekļiem, gais
plūsmai būs lielāka pretestība, kā rezultātā
samazinās motora atdeve un palielināsies
degvielas patēriņš.
K14C motora modelim

83RM032

1) Paceliet motorpārsegu taisni uz augšu.

54P020702

2) Atveriet sānu skavas un izņemiet ele-
mentu no gaisa filtra korpusa. Ja tas
šķiet netīrs, aizstājiet ar jaunu filtru.

3) Kārtīgi aizveriet sānu skavas.
4) Aiztaisiet motorpārsegu.
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K14D motora modelim

83RM70030

1) Palaidiet vaļīgi skrūvi (1) un pavelciet
kanālu (2).

83RM70040

2) Atveriet sānu skavas (3) un izņemiet
elementu no gaisa filtra korpusa. Ja tas
šķiet netīrs, aizstājiet ar jaunu filtru.
Uzmanieties, lai neatvienotu šļūteni (4).

3) Uzstādiet gaisa filtra korpusu un kārtīgi
aizveriet sānu skavas.

4) Ievietojiet kanālu (2). Kārtīgi pievelciet
skrūvi (1).

K15C motora modelim

74SB20706

1) Atveriet sānu un centrālās skavas un
izņemiet elementu no gaisa filtra kor-
pusa. Ja tas šķiet netīrs, aizstājiet ar
jaunu filtru.

2) Kārtīgi aizveriet sānu un centrālās ska-
vas

(1)

(2)

(4)

(3)
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Aizdedzes sveces

Aizdedzes sveču maiņa un pār-
baude

K14D motora modelim
Tā kā ir nepieciešamas īpašas procedūras,
materiāli un instrumenti, ieteicams uzticēt
šo darbu savam pilnvarotam SUZUKI pār-
stāvim vai kvalificētam autoservisam.

K14C motora modelim un K15C motora
modelim
Lai piekļūtu aizdedzes svecei:
1) Paceliet gaisa filtra korpusu.

K14C motora režīmam

83RM033

• Paceliet motorpārsegu taisni uz
augšu, palaidiet skrūvi (1) vaļīgi un
izvelciet gaisa filtra izvada cauruli (2),
izvelciet gaisa filtra izvada cauruli (3),
izskrūvējiet skrūves (4), pēc tam
paceliet gaisa filtra korpusu (5).

K15C motora režīmam

65T90180

• Paceliet skrūvi (1) vaļīgi un izvelciet
gaisa filtra izvada cauruli (2), izvelciet
gaisa filtra izvada cauruli (3), izskrū-
vējiet skrūves (4), pēc tam paceliet
gaisa filtra korpusu (5).

(1)(2)

(3)

(4)

(5)

PIEMĒRS

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

PIEMĒRS
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83RM017

2) Ja nepieciešams, spiediet atlaišanas
sviru un atvienojiet savienotāju (6).

3) Izņemiet skrūves.
4) Taisni izvelciet aizdedzes spoles.

PIEZĪME:
Uzstādīšanai pārliecinieties, vai vadi,
savienotāji, blīvējuma gumijas gaisa filtra
mezglam un paplāksnes ir pareizi atgriez-
tas savās vietās.

78K179 60G160

(6)

PIEMĒRS

PIEZĪME
• Kad velkat ārā aizdedzes spoles,

nevelciet aiz kabeļa. Velkot
kabeli,var to sabojāt.

• Kad apkalpojat irīdija/platīna aizde-
dzes sveces (tieva centrālā elek-
troda tipa sveces), nepieskarieties
centrālajam elektrodam, jo to viegli
var sabojāt.

PIEMĒRS

Pareizi Nepareizi

PIEZĪME
• Kad uzstādiet aizdedzes sveces,

ieskrūvējiet tās ar pirkstiem, lai
nesabojātu vītni. Pievelciet aizde-
dzes sveces ar dinamometrisko
atslēgu līdz 18 Nm (1,8 kg-m, 13,5
lb-ft). Kad sveces izņemtas, neļau-
jiet caur to atverēm motorā iekļūt
sārņiem.

• Nekad neizmantojiet aizdedzes
sveces ar nepareiza izmēra sve-
cēm.

Atlaidiet

Pievelciet
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54G106

Aizdedzes sveces atstarpe “a”
K14C motora modelis:
ILZKR7D8
0,7 - 0,8 mm
K15C motora modelis:
ILZKR6Q11
1,0 - 1,1 mm

Pārvadu eļļas

Manuālās pārnesumkārbas-ass 
mezgla eļļa / automātiskās pārne-
sumkārbas eļļa / sadales kārbas 
eļļa (4WD) / aizmugures diferenciāļa 
eļļa (4WD)
Kad papildināt pārnesumu eļļu, izmantojiet
eļļu
ar atbilstošu viskozitāti, kā parādīts tabulā
tālāk.

Mēs ļoti iesakām izmantot:
“SUZUKI GEAR OIL 75W” kā manuālais
pārnesumkārbas-ass mezgla eļļu vai auto-
mātiskās pārnesumkārbas eļļu.

Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa / 
Automātiskās pārnesumkārbas eļļa

54P120706

Mēs ļoti iesakām izmantot:
“SUZUKI GEAR OIL 75W-85” kā sadales
kārbas eļļu (4WD) un aizmugures diferen-
ciāļa eļļu (4WD).

Sadales kārbas eļļa (4WD)
Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD)

71LMT0701

PIEZĪME
Kad maināt aizdedzes sveces, izmantojiet
tikai tāda zīmola un izmēra sveces, kas
atbilst jūsu automobilim. Par sveču tipu
skatiet sadaļu “SPECIFIKĀCIJAS” šīs
rokasgrāmatas beigās. Ja izmantojat cita
zīmola aizdedzes sveces, kas atšķiras no
ieteiktajām, konsultējieties ar savu piln-
varoto SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu.

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

75W

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

75W-85
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Pārvadu eļļu līmeņa pārbaude

6 pakāpju manuālais pārnesumkārbas-
ass mezgls /
Automātiskā pārnesumkārba

54P120701a

(1) Eļļas iepildes un līmeņa aizbāznis

Sadales kārba (4WD)

83RM70051

(2) Eļļas iepildes un līmeņa aizbāznis 

Aizmugures diferenciālis (4WD)

83RM70061

(3) Eļļas iepildes un līmeņa aizbāznis

Lai pārbaudītu pārnesumu eļļas līmeni,
rīkojieties šādi:
1) Novietojiet automobili līdzenā vietā un

ieslēdziet stāvbremzes. Pēc tam izslē-
dziet motoru.

2) Izņemiet eļļas iepildes un līmeņa aizbāzni
Manuālajam pārnesumkārbas-ass mezglam;
3) Ja eļļa plūst ārā no aizgriežņa atveres,

eļļas līmenis ir pareizs. Ieskrūvējiet aiz-
griezni atpakaļ. Ja eļļa neplūst ārā no
aizgriežņa atveres, ielejiet eļļu caur aiz-
griežņa atveri, līdz tā plūst ārā.

Sadales kārbai un aizmugures diferenciālim;
3) Pārbaudiet atveres iekšieni ar pirkstu.

Ja eļļas līmenis sniedzas līdz aiz-
griežņa atverei, eļļas līmenis ir pareizs.
Ja tā, ieskrūvējiet aizgriezni atpakaļ.

4) Ja līmenis ir pārāk zems, ielejiet pār-
vadu eļļu caur uzpildes atveri un līmeņa
aizgriežņa atveri, līdz eļļas līmenis
sasniedz uzpildes atveri, tad ieskrūvē-
jiet aizgriezni atpakaļ.

Eļļas iepildes un līmeņa aizbāžņa pie-
vilkšanas grieze

Manuālais pārnesumkārbas-ass
mezgls / 
Automātiskā pārnesumkārba (1):
27 Nm (2,7 kg-m, 19,9 lb-ft)
Pārvads (2):
27 Nm (2,7 kg-m, 19,9 lb-ft)

Aizmugures diferenciālis (3):
23 Nm (2,3 kg-m, 17,0 lb-ft)

(1)

PIEMĒRS
(2)

PIEMĒRS

(3)

PIEMĒRS
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Pārvadu eļļu maiņa
Tā kā ir nepieciešamas īpašas procedūras,
materiāli un instrumenti, ieteicams uzticēt
šo darbu savam pilnvarotam SUZUKI pār-
stāvim vai kvalificētam autoservisam.

Sajūgs

Sajūga pedālis

54G274

Sajūga pedāļa spēle “d”:
MAKS. 10 mm

Izmēriet sajūga pedāļa spēli, pakustinot
sajūga pedāli ar roku un izmērot attālumu,
par kādu tas izkustas, līdz sajūtat nelielu
pretestību. Sajūga pedāļa brīvgājienam
jāiekļaujas norādītajās vērtībās. Ja,
nospiežot sajūga pedāli, tā brīvgaita ir lie-
lāka vai mazāka par augstāk norādīto vai
tā darbība šķiet neparasta, nogādājiet
automobili pārbaudei pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoser-
visā.

Sajūga šķidrums

61MM0B067

Pārbaudiet sajūga šķidruma līmeni, aplū-
kojot
tvertni motora nodalījumā.
Pārbaudiet, vai šķidruma līmenis ir starp
MAX
un “MIN” līnijām. Regulāri pārbaudiet, vai
sajūga pedāļa
darbība ir netraucēta.
Sajūga šķidrums izmanto bremžu šķid-
rumu,
un to padod no bremžu šķidruma rezervu-
āra. Plašāku
informāciju par sajūga šķidrumu skatiet
tēmā “Bremzes”
šajā sadaļā.

UZMANĪBU
Pēc brauciena pārnesumu eļļa var
būt pietiekoši karsta, lai radītu apde-
gumus. Pirms pārvadu eļļas līmeņa
pārbaudes pagaidiet, līdz eļļas uzpil-
des un līmeņa aizgrieznis atdziest tik-
tāl, ka varat tam pieskarties kailām
rokām.

PIEZĪME
Kad pievelkat aizgriezni, uzklājat tā
vītnei sekojošo sīlantu vai tam līdz-
vērtīgu, lai izvairītos no eļļas noplū-
des.
SUZUKI Bond No. “1217G”

PIEMĒRS
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Bremzes

Bremžu šķidrums

61MM0B067

Bremžu šķidruma līmeni pārbaudiet,
apskatot rezervuāru motortelpā. Pārbau-
diet, vai šķidrums atrodas starp līnijām
MAX un MIN. 

PIEZĪME
Sajūga šķidrums tiek pievadīts no
bremžu šķidruma tvertnes. Ja sajūga
šķidruma līmenis tiek palielināts vai
tuvojas līnijai MIN, pastāv iespēja, ka
sajūga vai bremžu šķidrums noplūst
vai pastāv anomāls sajūga nodilums.
Jūsu automobilis ir nekavējoties
jāpārbauda SUZUKI pārstāvim vai
kvalificētā autoservisā.

BRĪDINĀJUMS
• Neievērojot šīs vadlīnijas, var gūt

ievainojumus un radīt problēmas
bremžu sistēmā.
– Ja bremžu šķidruma līmenis

nokrītas, bremžu brīdinājuma
lampiņa mērinstrumentu panelī
iedegas (motoram jādarbojas, un
stāvbremzei jābūt pilnībā atlais-
tai). Ja tā iedegas, nekavējoties
uzticiet pilnvarotajam SUZUKI
pārstāvim vai kvalificētam auto-
servisam pārbaudīt bremžu sis-
tēmu.

– Straujs šķidruma zudums liecina
par noplūdi bremžu sistēmā. Šajā
gadījumā nekavējoties lieciet
SUZUKI pārstāvim vai kvalificē-
tam autoservisam pārbaudīt
bremžu sistēmu.

– Nelietojiet citus šķidrumus, kā
vien SAE J1704 vai DOT4 bremžu
šķidrumu. Neizmantojiet lietotu
bremžu šķidrumu vai tādu, kas
uzglabāts vecos vai atvērtos
traukos. Ir svarīgi nepieļaut sve-
šķermeņu un citu šķidrumu iekļū-
šanu bremžu šķidruma
rezervuārā.

(Turpinājums)
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PIEZĪME:
• Šķidrum līmenis var pakāpeniski kristies

līdz ar bremžu uzliku/ieliktņu nodilšanu.
• Bremžu šķidrums laika gaitā absorbē
ūdeni, tād bremžu šķidrums ar lielu
ūdens koncentrāciju vai izraisīt tvaika
blokus vai bremžu sistēmas atteices.
Mainiet bremžu šķidrumu saskaņā ar
apkopes grafiku šajā automobiļa rokas-
grāmatā.

Bremžu pedālis
Pārbaudiet, vai bremžu pedālis apstājas
noteiktā augstumā bez “mīkstas” sajūtas,
kad to nospiežat. Ja tā nav, bremžu sis-
tēma ir jāpārbauda SUZUKI dīlerim vai
kvalificētā darbnīcā. Ja ir aizdomas, ka
bremžu pedāļa augstums nav normāls,
pārbaudiet šādi:

54G108

Minimālais attālums “a” starp pedāli
un paklājiņu: 
Modeļi ar stūri kreisajā pusē: 49 mm
Modeļi ar stūri labajā pusē: 59 mm

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Bremžu šķidrumu norijot, var gūt

smagas vai nāvējošas traumas, tas
ir bīstams saskarē ar ādu vai acīm,.
Ja norīts, neizraisīt vemšanu. Neka-
vējoties sazinies ar toksikoloģijas
centru vai ārstu. Ja bremžu šķid-
rums iekļūst acīs, skalojiet ar ūdeni
un meklējiet ārsta palīdzību. Pēc
darbošanās ar bremžu šķidrumu
rūpīgi nomazgājiet rokas. Šķidrums
var būt indīgs dzīvniekiem. Glabā-
jiet bērniem un mājdzīvniekiem
nepieejamā vietā.

PIEZĪME
• Ja šķidruma līmenis ir tuvu atzīmei

MIN, iespējams, ka bremžu uzlikas
un/vai ieliktņi nolietojušies vai ir
bremžu šķidruma noplūde. Šajā
gadījumā nogādājiet automobili
pārbaudei pie pilnvarota SUZUKI
pārstāvja vai uzticamā autoser-
visā, lai pārbaudītu bremžu sis-
tēmu.

• Bremžu šķidrums var bojāt krāso-
tas virsmas. Uzpildot rezervuāru,
esiet uzmanīgi.
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Kad motors darbojas, pārbaudiet attālumu
starp bremžu pedāli un grīdu; bremžu
pedālim jātiek piespiestam ar apmēram 30
kg spēku. Vajadzīgais minimālais attālums
atbilst norādītajam. Jūsu automobiļa
bremžu sistēma ir pašregulējoša, tādēļ nav
nepieciešama pedāļa regulēšana. 
Ja attālums starp pedāli un grīdu ir mazāks
par noteikto minimālo attālumu, nogādājiet
automobili pārbaudei pie sava pilnvarotā
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoser-
visā.

PIEZĪME:
Ja mērāt attālumu starp bremžu pedāli un
grīdu, neiekļaujiet mērījumā auduma vai
gumijas paklājiņa biezumu.

60G104S

Stāvbremze

54G109

Sprūdrata zobu specifikācija “b”: 
4. – 9.
Sviras vilkšanas spēks (1):
200 N (20 kg, 45 lbs)

Pārbaudiet stāvbremžu regulējumu, skaitot
klikšķus, ko rada sprūdrats, lēni velkot
stāvbremžu sviru līdz pilnīgai stāvbremžu
iestrēgšanai. Stāvbremžu svirai jāapstājas
pēc noteikta sprūdrata klikšķu skaita un
aizmugures riteņiem jābūt droši bloķētiem.
Ja stāvbremze nav pareizi noregulēta vai
bremzes raustās pēc stāvbremzes sviras
atlaišanas, nogādājiet automobili stāv-
bremzes pārbaudei un/vai regulēšanai pie
sava SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā.

BRĪDINĀJUMS
Ja bremžu uzlikas nodilst un
sasniedz minimālo biezumu, bremzē-
šanas laikā skan čīkstoša skaņa.
Ja dzirdat šo skaņu, automobilis
nekavējoties jāpārbauda pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai kvalificēta
autoservisa.
Ja turpināsit braukt ar automobili
šādā stāvoklī, tas var izraisīt negadī-
jumu.

UZMANĪBU
Ja atklājat šādas problēmas automo-
biļa bremžu sistēmā, nekavējoties
nogādājiet automobili pārbaudei pie
pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai kva-
lificētā autoservisā.
• Pasliktinās bremžu darbība
• Nevienmērīga bremzēšana (visi

riteņi netiek bremzēti vienādi)
• Pārmērīgs bremžu pedāļa gājiens
• Bremžu vibrācija

PIEMĒRS
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Bremžu diski

Ja izmērītais visvairāk dilstošo detaļu bie-
zums vai iekšējais diametrs pārsniedz
iepriekš parādīto lielumu, šīs detaļas jāno-
maina ar jaunām. Mērīšana nozīmē katru
bremžu izjaukšanu un mērīšanu ar mikro-
metru, kas jādara saskaņā ar attiecīgu
apkopes rokasgrāmatu vai informāciju
remonta informācijas vietnē.

Stūre

68LM708

Stūres brīvgājiens “c”: 
0 - 30 mm

Uzmanīgi grozot stūri pa kreisi un pa labi,
pārbaudiet mēriet stūres brīvgājienu, kas ir
attālums starp stāvokļiem, kad stūres kus-
tībā jūtama pretestība. Brīvgājienam jābūt
vidū noteiktiem lielumiem. 
Pārbaudiet, vai stūre griežas brīvi bez
raustīšanās, pagriežot to līdz galam ka
kreisi un pa labi, kad braucat ļoti lēni un
brīvā laukumā. Ja stūres brīvgājiens pār-
sniedz specifikācijas vai konstatējat kādu
citu problēmu stūres darbībā, jāveic pār-
baude pie sava SUZUKI pārstāvja vai kva-
lificētā autoservisā.

Riepas

65T50010

Spiediens priekšējās un aizmugures riepās
jūsu automobilim ir norādīts riepu informā-
cijas uzlīmē (1). Priekšējām un aizmugures
riepām ir noteikts spiediens.
Ņemiet vērā, ka šī vērtība neattiecas uz
kompakto rezerves riteni (ja aprīkots).

PIEZĪME:
Spiediens riepās var mainīties sakarā ar
atmosfēras spiedienu, apkārtējā gaisa
temperatūru vai riepu spiedienu brauciena
laikā. Lai samazinātu iespēju, ka zema
spiediena riepās brīdinājuma signāls (ja
aprīkots) izgaismojas dabisku temperatū-
ras un atmosfēras spiediena izmaiņu dēļ, ir
svarīgi pārbaudīt un regulēt spiedienu rie-
pās, kad tās ir aukstas. Riepām, kuras
šķiet sasniedzam norādīto spiedienu, kad

Bremžu atra-
šanās vieta Minimālais biezums

Priekšējie riteņi 20,0 mm

Aizmugurējie 
riteņi

8,0 mm

“c”

(1)

PIEMĒRS
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to pārbaude pēc braukšanas, kad tās ir sil-
tas, spiediens var būt zem norādītā, kad
riepas atdziest. Ja spiediens riepās tiek
regulēts siltā garāžā, spiediens tajās var
nokristies zemāk par rekomendēto, kad
izbraucat ārā ļoti aukstā laikā. Ja regulējat
spiedienu riepās garāžā, kur ir siltāk nekā
ārā, palieliniet spiedienu riepās par 1 kPa
virs rekomendētā spiedien aukstai riepai
pie katriem 0,8°C no starpības starp tem-
peratūru garāžā un ārā.

Riepu pārbaude
Pārbaudiet automobiļa riepas vismaz reizi
mēnesī, veicot šādas pārbaudes:
1) Mēriet spiedienu riepās ar manometru.

Noregulējiet spiedienu, ja nepiecie-
šams. Neaizmirstiet pārbaudīt arī rezer-
ves riepu.

54G136

(1) Protektora nodiluma indikators
(2) Indikatora atrašanās vieta marķējums

2) Pārbaudiet riepas protektora dziļumu,
tas nedrīkst būs mazāks par 1,6 mm.
Lai šo pārbaudi atvieglotu, riepas pro-
tektorā ir iekausēts nodiluma indikators.
Kad indikators parādās riepas virsmā,
atlikušais protektora dziļums ir 1,6 mm
vai mazāks, un riepu ir nepieciešams
nomainīt.

3) Pārbaudiet ripu nodilumu, plaisas un
bojājumus. Ja konstatējat plaisas vai
citus bojājumus, riepa jānomaina. Ja
riepas nodilst nevienmērīgi, nogādājiet
automobili pārbaudei pie sava pilnva-
rotā SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā.

BRĪDINĀJUMS
• Spiedienu riepās jāpārbauda, kad

tās ir aukstas, citādi var iegūt
neprecīzus datus.

• Pārbaudiet spiedienu riepās, laiku
pa laikam palielinot spiedienu, līdz
ir iegūts vajadzīgais.

• Nekad nepiepumpējiet riepas par
maz vai par daudz. 
Nepietiekams spiediens var paslik-
tināt automobiļa vadāmību, riepas
var slīdēt diskos, kā rezultātā var
notikt negadījums vai riteņa diska
bojājums. 
Pārāk liels spiediens var izraisīt rie-
pas uzsprāgšanu, kā rezultātā varat
gūt ievainojumus. Pārāk liels spie-
diens var arī pasliktināt automobiļa
vadāmību un būt par iemeslu nega-
dījumam.

PIEMĒRS
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4) Pārbaudiet, vai riteņu skrūves nav vaļī-
gas.

5) Pārbaudiet, vai riepās nav naglu,
akmeņu vai citu objektu.

UZMANĪBU
Atsitoties pret apmalēm vai braucot
pāri akmeņiem, var sabojāt riepas un
riteņu centrējumu. Riepu un riteņu
regulējuma pārbaudi periodiski uzti-
ciet savam pilnvarotajam SUZUKI
pārstāvim vai kvalificētam autoservi-
sam.

BRĪDINĀJUMS
• Jūsu SUZUKI ir aprīkots ar vienāda

tipa un izmēra riepām. Tas nodro-
šina vajadzīgo automobiļa vadā-
mību. Nekad neuzstādiet savam
automobilim dažādu izmēru vai tipu
riepas. Riepu tips un izmēr drīkst
būt tikai tāds, kādu SUZUKI ir
apstiprinājis saviem automobiļiem
kā standarta vai papildaprīkojumu.

• Uzstādot automobilim dažu kombi-
nāciju riepas un riteņus no pēcpār-
došanas tirgū piedāvātajiem, var
ievērojami mainīties jūsu automo-
biļa vadāmība.

• Tādēļ izmantojiet tikai tādas riteņu
un riepu kombinācijas, kādas
SUZUKI ir noteicis saviem automo-
biļiem kā standarta vai papildaprī-
kojumu.

PIEZĪME
Aizstājot standarta riepas ar citāda
izmēra riepām var izraisīt odometra
un spidometra rādījuma kļūdas.
Pirms iegādājaties maiņas riepas,
kas atšķiras no oriģinālajām, iesakām
konsultēties ar savu pilnvaroto
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu auto-
servisu.

PIEZĪME
4WD modeļiem, uzstādot dažādu
izmēru vai atšķirīgu zīmolu riepas,
var sabojāt automobiļa transmisiju.
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Riepu rotācija

4 riepu rotācija

54G114

Lai nepieļautu nevienmērīgu riepu nodi-
lumu un pagarinātu to kalpošanas laiku,
rotējiet riepas, kā parādīts ilustrācijā. Rie-
pas jārotē pēc katriem nobrauktajiem
10 000 km. Pēc rotācijas noregulējiet spie-
dienu priekšējās un aizmugures riepās līdz
lielumam, kas norādīts riepu spiediena
uzlīmē.

Kompaktais rezerves ritenis (ja aprīkots)

54G115

(1) Nodiluma rādītājs
(2) Indikatora atrašanās vieta marķējums

Jūsu automobilis ir aprīkots ar kompakto rezer-
ves riteni. Kompaktais rezerves ritenis ir pare-
dzēts, lai ietaupītu vietu glabāšanas zonā, un tā
mazākais svars atvieglo tā montāžu, ja gadās
pārdurt riepu. Tas ir paredzēts tikai pagaidu
ārkārtas lietošanai, līdz rodas iespēja salabot
vai nomainīt parasto riepu. Spiediens kompak-
tajā rezerves ritenī jāpārbauda vismaz reizi
mēnesī. Izmantojiet kvalitatīvu kabatas izmēra
manometru un noregulējiet spiedienu uz 420
kPa (60 psi). Vienlaikus pārbaudiet, vai riepa
glabājas droši. Ja tas tā nav, nostipriniet to.

Ņemiet vērā, ka automobilī vienlaikus
nedrīkst izmantot divus vai vairāk kompak-
tos rezerves riteņus.

BRĪDINĀJUMS
Kompaktais rezerves ritenis ir pare-
dzēts tikai īslaicīgai lietošanai. Šī
rezerves riteņa lietošana pastāvīgā
režīmā var izraisīt tā atteici un kontro-
les zudumu. Vienmēr ievērojiet šos
brīdinājumus, kad izmantojat šo
rezerves riteni:
• Automobiļa vadāmība ar pagaidu

rezerves riteni mainīsies.
• Nepārsniedziet 80 km/h ātrumu.
• Pēc iespēja ātrāk nomainiet rezer-

ves riteni ar standarta.
• Šī rezerves riteņa izmantošana

samazinās klīrensu.
• Šim rezerves ritenim ieteiktais spie-

diens ir 420 kPa (60 psi).
• Neuzstādiet uz kompaktā rezerves

riteņa ķēdes. Ja nākas izmantot rie-
pas ķēdes, pārmontējiet riteņus tā,
lai standarta riepas un riteņi atras-
tos uz priekšējās ass.

• Kompaktajam rezerves ritenim ir
daudz īsāks protektora kalpošanas
laiks kā jūsu automobiļa parasta-
jām riepām. Tiklīdz parādās protek-
tora nodiluma indikators, nomainiet
riepu.

• Kad nomaināt kompakto rezerves
riteni, izmantojiet tāda paša izmēra
un konstrukcijas maiņas riteni.

(Turpinājums)
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Akumulators
Šis automobilis ir aprīkots ar šādiem aku-
mulatoriem.
• Svina-skābes akumulators (visi modeļi): 

To izmanto automobiļa elektroapgādei.
• Litija jonu akumulators (tikai ar ENG A-

STOP sistēmu aprīkotajiem modeļiem):
To izmanto automobiļa elektrisko kom-
ponentu elektroapgādei.

53SB20205

(1) Svina-skābes akumulators
(2) Litija jonu akumulators
(3) DCDC pārveidotājs

Uzmanīgi izlasiet instrukcijas sekojošās sada-
ļās “Svina-skābes akumulators” un “Litija jonu
akumulators” par to, kā pareizi apieties ar katru
akumulatoru.
• Svina-skābes akumulators un litija jonu aku-

mulators izlādējas pakāpeniski. Lai izvairītos

no akumulatora izlādēšanās, brauciet ar
automobili vismaz reizi mēnesī vismaz 30
minūtes, lai uzlādētu akumulatoru.

Svina-skābes akumulators

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Neizmantojiet kompakto rezerves

riteni automobiļa priekšpusē. Ja
priekšējais ritenis tiek pārdurts,
aizstājiet priekšējo riteni ar aizmu-
gures riteni un uzmontējiet rezer-
ves riteni noņemtā aizmugures
riteņa vietā.

(2)

(3)(1)

BRĪDINĀJUMS
• Akumulatori izdala eksplozīvu ūdeņ-

raža gāzi. Netuviniet atklātu liesmu vai
dzirksteles akumulatoram, var notikt
sprādziens. Nekad nesmēķējiet, kad
strādājat akumulatora tuvumā.

• Kad pārbaudāt vai apkopjat akumula-
toru, atvienojiet negatīvo kabeli. Uzma-
nieties no īssavienojuma, neļaujiet
metāla priekšmetiem nonākt saskarē ar
akumulatora spailēm un automobili
vienlaicīgi.

• Lai nepieļautu traumas, bojājumus
automobilim vai akumulatoram, ievēro-
jiet motora ieslēgšanas ar paralēlslē-
gumu norādījumus šīs rokasgrāmatas
sadaļā “ĀRKĀRTAS PAKALPOJUMI”, ja
nepieciešams ieslēgt automobili ar
paralēlslēgumu.

• Ja no akumulatora izšļācas atšķaidīta
sērskābe, tas var izraisīt aklumu vai
smagus apdegumus. Izmantojiet acu
aizsarglīdzekļus un cimdus. Ja tomēr
notiek nelaime, skalojiet acis vai ķer-
meni ar lielu daudzumu ūdens un mek-
lējiet ārsta palīdzību. Uzglabājiet
akumulatorus bērniem nepieejamā
vietā.
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52KM160

Jūsu automobilis ir aprīkots ar akumula-
toru, kam nav nepieciešams biežs
remonts. Nekad nebūs vajadzīgs papildi-
nāt ūdeni. Tomēr periodiski jāpārbauda
akumulatoru, spailes un akumulatora fiksa-
tora skavas, vai tie nav korodējuši. Koro-
ziju notīriet ar drāšu suku un amonija
šķīdumu ūdenī, vai ar pārtikas sodas šķī-
dumu ūdenī. Pēc korozijas notīrīšanas,
noskalojiet ar ūdeni.
Ja automobilis nav darbināts mēnesi vai
ilgāk, atvienojiet kabeli no akumulatora
negatīvā termināļa, lai pasargātu to no
izlādes.

Akumulatora maiņa

51KM039

Lai izņemtu akumulatoru:
1) Atvienojiet negatīvo kabeli (1).
2) Atvienojiet negatīvo kabeli (2).
3) Izskrūvējiet kronšteina skrūvi (3) un

noņemiet kronšteinu (4).
4) Izņemiet bateriju.

Lai uzstādītu akumulatoru:
1) Ielieciet bateriju izņemšanai pretējā

secībā.
2) Pievelciet fiksācijas skavas un akumu-

latora kabeļu skrūves.

PIEZĪME
Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar
ENG A-STOP sistēmu, tā izmanto
svina-skābes akumulatoru īpaši aug-
stas efektivitātes ENG A-STOP sistē-
mai, ievērojiet sekojošos
brīdinājumus. Ja šie brīdinājumi
netiek ievēroti, tas var izraisīt sistē-
mas kļūmi vai saīsināt akumulatora
kalpošanas ilgumu.
• Kad nomaināt akumulatoru, izman-

tojiet tikai norādīto tipu. (Neizman-
tojiet nekāda cita tipa
akumulatoru.)

• Nebarojiet elektriskos piederumus
no akumulatoru spailēm.

PIEMĒRS
(1)

(2)

(3)

(4)

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
• Kad akumulators ir atvienots, dažas

automobiļa funkcijas tiks atsāknētas un/
vai deaktivizētas.
Šo funkciju vajadzēs atiestatīt pēc aku-
mulatora pievienošanas.

• Neatvienojiet akumulatora spailes ātrāk
par vienu minūti pēc aizdedzes slēdža
izslēgšanas, citādi motora slēdzis tiek
nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu uz LOCK (OFF).

• K14D motora modelim:
Uz 10 sekundēm, kopš tiek pievienots
svina-skābes akumulators, nepārslē-
dziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON un
nespiediet motora slēdzi, lai izvēlētos
ieslēgto režīmu. Ja 10 sekunžu laikā aiz-
dedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā ON
vai motora slēdzis tiek nospiests, lai
izvēlētos ieslēgto režīmu, mirgos ENG
A-STOP OFF indikators, un sistēma var
nedarboties pareizi. Šajā gadījumā
pagrieziet aizdedzes slēdzi LOCK pozī-
cijā vai nospiediet motora slēdzi, lai izvē-
lētos LOCK (OFF) režīmu, pagaidiet
vairāk nekā 90 sekundes un tad pagrie-
ziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON vai
nospiediet motora slēdzi, lai vēlreiz izvē-
lētos ON režīmu. Ja ENG A-STOP OFF
indikators nenodziest pat tad, ja tiek
veikta augstāk aprakstītā procedūra, vei-
ciet sava automobiļa pārbaudi pie piln-
varota SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā.

(Akumulatora marķējums)

51KM042

(5) Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols
(6) Ķīmiskais simbols Pb.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols (5)
norāda, ka akumulatoru nedrīkst izmest
kopā ar sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskais simbols Pb (6) norāda, ka aku-
mulators satur vairāk nekā 0,004% svina.

Nodrošinot baterijas/akumulatora pareizu
utilizāciju, jūs palīdzat novērst potenciāli
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku vese-
lību, kas tomēr var notikt, ja neievērosiet
baterijas/akumulatora utilizācijas noteiku-
mus. Materiālu pārstrāde palīdz taupīt
dabas resursus. Lai uzzinātu vairāk par
bateriju/akumulatoru utilizāciju un
pārstrādi, iesakām sazināties ar savu piln-
varoto SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu.

BRĪDINĀJUMS
Akumulatori satur toksiskas vielas,
tostarp sērskābi un svinu. Tie var
nopietni apdraudēt cilvēka veselību.
Izlietotos akumulatorus jāutilizē
pareizā veidā saskaņā ar spēkā eso-
šajiem noteikumiem, tos nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Kad
izņemat akumulatoru no automobiļa,
izmanieties un neapgāziet to otrādi.
Pretējā gadījumā sērskābe var iztecēt
un jūs ievainot.

PIEZĪME
• Pēc motora izslēgšanas regulators

un sistēma vēl kādu laiku darbo-
sies. Tādēļ, pirms izņemat akumu-
latoru, pagaidiet vismaz vienu
minūti pēc aizdedzes slēdža pagrie-
šanas pozīcijā OFF vai aizdedzes
režīma pārslēgšanu uz LOCK
(OFF).

• K14D motora modelim:
Neatvienojiet akumulatora spaili
ātrāk par 3 minūtēm pēc aizdedzes
slēdža izslēgšanas; citādi motora
slēdzis tiek nospiests, lai pārslēgtu
aizdedzes režīmu uz LOCK (OFF).
Ja akumulatora spaile tiek atvie-
nota ātrāk par 3 minūtēm, var tikt
bojāta SHVS sistēma.

Pb

(5)

(6)
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Litija jonu akumulators (ja aprīkots)

Šis akumulators ir uzstādīts tikai mode-
ļiem, kas ir aprīkoti ar ENG A-STOP sis-
tēmu, un tas atrodas zem priekšējo lukturu
sānu iedobes.
• Litija jonu akumulators ir bezapkopes.

Tomēr, lai izvairītos no akumulatora izlā-
dēšanās, brauciet ar automobili vismaz
reizi mēnesī vismaz 30 minūtes, lai uzlā-
dētu akumulatoru.

• Kad aizstājat vai utilizējat litija jonu aku-
mulatoru, sazinieties ar savu pilnvaroto
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoser-
visu.

Drošinātāji
Jūsu automobilis aprīkots ar trīs tipu droši-
nātājiem, tie parādīti tālāk:

65T90011

Galvenais drošinātājs (1)
Galvenais drošinātājs vada strāvu tieši no
akumulatora.
Primārie drošinātāji (2)
Šie drošinātāji uzstādīti starp galveno dro-
šinātāju un atsevišķiem drošinātājiem un
paredzēti elektriskās slodzes grupām.
Atsevišķie drošinātāji (3)
Šie drošinātāji paredzēti atsevišķām elek-
triskajām ķēdēm.

Lai izņemtu drošinātāju, izmantojiet droši-
nātāju izņemšanas rīku, tas atrodas droši-
nātāju bloka pārsegā.

63J095
BRĪDINĀJUMS

Tā kā nepareiza apiešanās ar litija
jonu akumulatoru var izraisīt aizdeg-
šanos, elektrošoku vai akumulatora
bojājumus, ievērojiet sekojošos brī-
dinājumus.
• Neizņemiet un neizjauciet to.
• Neļaujiet tam samirkt, piemēram, ar
ūdeni.

• Nepakļaujiet to spēcīgiem triecie-
niem.

• Neatbalstieties un nenovietojiet uz
tā nekādus priekšmetus.

• Neatvienojiet akumulatora spailes
un nebarojiet elektriskos piederu-
mus no tā spailēm.

(1) (2)

(3)
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Drošinātāji motora nodalījumā
Galvenais drošinātāju bloks

61MM0B068

Drošinātāju bloks

54P000706

Apakšdrošinātāju bloks Nr.1

65T90190

Apakšdrošinātāju bloks Nr.2

65T90200

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (20)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)
(26)

(33)
(34)
(35)

(27)
(28)
(29)

(36)

(30)

(37)
(31)
(32)

(38)
(39)
(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(47) (48)

(45)

(46) (50) (51)(49) (52) (53)

(56)

(55)

(54)

GALVENAIS DROŠINĀTĀJS / PRIMĀ-
RAIS DROŠINĀTĀJS

(1)
50 A FL7*1*2

100 
A FL7*3*4

(2)
50 A FL6*1*2

60 A FL6*3*4

(3) 100 A FL5
(4) 80 A FL4
(5) 100 A FL3

(6)
60 A FL2*1

120 A FL2*2*3*4

(7)
100 A FL1*1

175 A FL1*3*4

– Tukšs*2

(8)
30 A Rezerve*3*4

– Tukšs*1*2

(9)
30 A Radiatora ventilators 2*1

50 A Aizdedzes slēdzis 2*2

– Tukšs*3*4

(10) 20 A Priekšējais miglas lukturis

(11)
20 A Priekšējais lukturis 2*1*2

20 A Gaiss kompresors*3*4
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(12)
20 A Priekšējais lukturis 3*1*2

10 A WTR sūknis*3*4

(13)
25 A ESP® vadības modulis*1

15 A T/M*2

– Tukšs*3*4

(14)
20 A Priekšējais lukturis*1*2

15 A Akumulatora ventilators*3*4

(15) 30 A Atpakaļgaita

(16)
30 A DCDC 2 (AT IDL)*1

10 A Kontrolleris*2

– Tukšs*3*4

(17) 40 A Aizdedzes slēdzis

(18)
40 A ESP® motors*1*2

– Tukšs*3*4

(19) 30 A Motora iedarbinā?ana
(20) – Tukšs

(21)
40 A FI*1*2

– Tukšs*3*4

(22) 30 A Radiatora ventilators

(23)
40 A VAC sūknis*3*4

– Tukšs*1*2

(24)
30 A T/M sūknis*3*4

– Tukšs*1*2

(25)
20 A FI*3*4

– Tukšs*1*2

(26)
30 A FI galvenais*1

20 A VVT*2

10 A HEV*3*4

(27)
20 A Degvielas sūknis*1*2

– Tukšs*3*4

(28)
10 A Gaiss kompresors*1*2

10 A T/M*3*4

(29)
15 A T/M2*1

25 A ESP® vadības modulis*2

7,5 A T/M2*3*4

(30) 30 A Ventilators
(31) – Tukšs
(32) – Tukšs
(33) 7,5 A Iedarbināšanas signāls
(34) 10 A Starmetis (kreisā puse)

(35) 10 A Priekšējo lukturu tālā 
gaisma (kreisā puse)

(36)
10 A FI*1*2

– Tukšs*3*4

(37)
20 A INJ DRV*1*2

– Tukšs*3*4

(38)
10 A FI 2*1*2

– Tukšs*3*4

(39) 10 A Starmetis (labā puse)

(40) 10 A Starmešu tālās gaismas 
(labā puse)

(41)
50 A Slēgumu bloks*3*4

– Tukšs*1*2

(42)
50 A Aizdedzes slēdzis 2*3*4

– Tukšs*1*2

(43) 80 A P/S*3*4

(44) 7,5 A VAC signāls 2*3*4

(45) 7,5 A VAC signāls*3*4

(46) 10 A HEV 2*3*4

(47) 10 A Rādītājs 2*3*4

(48) 20 A Priekšējais lukturis*3*4

(49) 20 A Priekšējais lukturis 2*3*4

(50) 20 A Priekšējais lukturis 3*3*4

(51) 25 A ABS 2*3*4

(52) 40 A ABS*3*4

(53) 40 A Rezerve 3*3*4

(54) 30 A Zemāka līmeņa HTR 2*4

(55) 30 A Zemāka līmeņa HTR 3*4

(56) 30 A Zemāka līmeņa HTR*4
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*1: K14C motora modelis
*2: K14D motora modelis
*3: K15C motora modelis (automobiļi ar

labās puses vadību)
*4: K15C motora modelis (automobiļi ar

kreisās puses vadību)

Galvenais drošinātājs, primārie drošinātāji un
daži atsevišķie drošinātāji atrodas motor-
telpā. Ja izdeg galvenais drošinātājs, nedar-
bosies neviena elektriskā komponente. Ja
izdeg primārais drošinātājs nedarbosies
neviena elektriskā komponente atbilstošā slo-
dzes grupā. Kad maināt galveno drošinātāju,
primāro drošinātāju vai atsevišķo drošinātāju,
izmantojiet oriģinālās SUZUKI rezerves daļas.
Lai izņemtu drošinātāju, izmantojiet drošinā-
tāju izņemšanas rīku, tas atrodas drošinātāju
bloka pārsegā. Katra drošinātāja spriegums
(ampēri) redzams drošinātāju bloka pārsega
iekšpusē.

60G111

PIEZĪME:
Raugieties, lai drošinātāju blokā vienmēr
atrastos rezerves drošinātāji.

Drošinātāji zem priekšējā paneļa

65T90020

61MM0B071

PIEZĪME:
Lai tiktu pie drošinātājiem, izskrūvējiet
skrūves un noņemiet pārsegu (1).

BRĪDINĀJUMS
Ja galvenais drošinātājs vai primā-
rais drošinātājs izdeg, automobili
noteikti jāpārbauda pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā auto-
servisā. Maiņai iesakām vienmēr
izmantot oriģinālās SUZUKI rezerves
daļas. Nekad neizmantojiet aizstājē-
jus, piem., vadus, arī īslaicīgam
remontam ne, rezultātā var smagi
sabojāt elektrosistēmu vai izraisīt
ugunsgrēku.

PIEMĒRS

IZDEDZIS

OK (Labi)

PIEMĒRS

(1)
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68LM701

*1: K14C motora modelis
*2: K14D motora modelis
*3: K15C motora modelis 

81A283

PRIMĀRAIS DROŠINĀTĀJS
(1) 30 A Siksna

(2) 20 A Logu elektropievada 
laika slēdzis

(3) 15 A Stūres saslēgšana

(4) 20 A Aizmugures loga sildītājs

(5) 20 A Lūka

(6) 10 A DRL

(7) 10 A Spoguļu sildītāji

(8) 7,5 A Iedarbināšanas signāls

(9) 15 A Piederumu ligzda 2

(10) 30 A Elektrisko logu pacēlāju

(1)

(12)
(10)

(13)

(36)

(2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9)

(11) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

(30) (31) (32) (33) (34) (35)

(11) 10 A Avārijas signāli

(12) 7,5 A BCM

(13) 15 A Aizdedzes spole

(14) 10 A ABS vadības modulis

(15) 15 A Piederumu ligzda

(16) 10 A A-STOP kontrolleris

(17) 15 A Signāltaure

(18) 10 A Stopsignāls

(19) 10 A Drošības spilvena

(20) 10 A Atpakaļgaitas lukturi

(21) 15 A Tīrītājs/skalotājs

(22) 30 A Priekšējais stikla tīrītājs 

(23) 10 A Jumta lampa

(24) 15 A 4WD

(25) 7,5 A RR miglas lukturis

(26) – Tukšs

(27) 7,5 A Aizdedze-1, signāls

(28) 15 A Radio 2

(29)
10 A Piederumu ligzda 3*1*2

10 A Jumta lampa 2*3

(30) 15 A Radio

(31) 10 A Aizmugures lukturis

(32) 20 A D/L

(33) 7,5 A Kruīza kontrole

(34) 10 A Mērinstruments

(35) 7,5 A Aizdedze-2, signāls

(36) 20 A Sēdekļu sildītājs

BLOWNOK
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Priekšējo lukturu vērsums
Šim darbam ir nepieciešams veikt īpašas
procedūras, tādēļ iesakām nogādāt auto-
mobili priekšējo luktura vērsuma regulēša-
nai pie sava SUZUKI pārstāvja vai
kvalificētā autoservisā.

Spuldzes maiņaBRĪDINĀJUMS
Vienmēr izdegušo drošinātāju nomai-
niet ar tāda paša nomināla drošinā-
tāju. Izdeguša drošinātāj vietā nekad
neuzstādiet alumīnija foliju vai stiepli.
Ja aizstājat drošinātāju ar jaunu un
tas pēc īsa brīža izdeg atkal, var būt
plašāka problēma elektrosistēmā.
Jūsu automobilis ir nekavējoties
jāpārbauda jūsu SUZUKI pārstāvim
vai kvalificētā autoservisā.

UZMANĪBU
• Tūlīt pēc izslēgšanas apgaismo-

juma spuldzes var būt pietiekoši
karstas, lai apdedzinātu jums pirk-
stu. Tas īpaši attiecas uz halogēnu
spuldzēm. Pieskarieties tam pēc
atdzišanas.

• Starmešu spuldze i pildītas ar
saspiestu halogēna gāzi. Ja tā pret
kaut ko atsitas vai nokrīt zemē,
spuldze var uzsprāgt. Rīkojieties
uzmanīgi.

• Lai nesavainotu sevi ar ar asām
virsbūves šķautnēm, mainot spul-
dzes uzvelciet kreklu ar garām pie-
durknēm un cimdus.

PIEZĪME
• Pirkstu nospiedumi uz spuldzes

stikla var izraisīt tās pārkaršanu
pēc ieslēgšanas. Satveriet spuldzi
ar tīru drāniņu.

• Bieža spuldžu maiņa norāda uz
nepieciešamību pārbaudīt elektro-
sistēmu. Tas būtu jāveic pie sava
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā
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PIEZĪME:
Ja braucat lietainā dienā vai mazgājat
automobili, lēcas iekšpuse, piemēram,
priekšējiem lukturiem vai aizmugures kom-
binētajiem lukturiem, var būt aizsvīdusi,
braucot lietainā laikā vai mazgājot automo-
bili. Tā ir pagaidu parādība, ko izraisa tem-
peratūras starpība starp luktura iekšpusi
un ārpusi. (Tā ir tā pati fizikālā parādība,
kas aizsvīdina logus lietainā dienā.) 
Kā arī dažreiz šķiet, ka ūdens iekļūst luktu-
ros, jo uz lēcas sāniem atrodas ūdens
piliens. Tā ir pagaidu parādība, ko izraisa
ūdens pielipšana luktura ārpusē. Augstāk
aprakstītās parādības nav automobiļa dis-
funkcijas izpausmes. 
Tomēr, ja ūdens sakrājas lukturos vai liels
ūdens piliens pielīp lēcas iekšējais virsmai,
jūsu automobilis jāpārbauda pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā autoser-
visā. 

Neizjaucama tipa lukturi
Tā kā zemāk parādītie lukturi nav izjau-
camā tipa, jūs nevarat nomainīt spuldzi. Ja
kāda spuldze ir bojāta, nomainiet mērķa
mezglu. Ja nepieciešams mainīt mezglu,
sazinieties ar savu SUZUKI pārstāvi vai
kvalificētu autoservisu.
• Priekšējais lukturis
• Aizmugures/bremžu signāls
• Sānu pagriezienu rādītāji / avārijas sig-

nāllukturi uz spārna (ja aprīkots) vai āra
atpakaļskata spoguļi (ja aprīkots)

• Gabarītu signāli
• Dienas gaitas lukturis
• Numurzīmes apgaismojuma lukturis

(LED tipa) 
(ja aprīkots)

• Trešais bremžu signāls
• Priekšējais miglas lukturis (LED tipa) (ja

aprīkots)

LED priekšējie lukturi

Šim darbam nepieciešams veikt īpašas
procedūras, tādēļ nogādājiet automobili
spuldžu maiņai pie pilnvarota SUZUKI pār-
stāvja vai kvalificētā autoservisā.

Sānu pagriezienu rādītāji (ja aprī-
kots)

64J195

Tā kā spuldze ir iebūvējama, jānomaina
luktura mezgls. Izņemiet luktura mezglu,
bīdot tā korpusu pa kreisi ar pirkstu.



9-59

PĀRBAUDE UN APKOPE

63TB3-01E

Priekšējie pagriezienu rādītāji / 
Priekšējie miglas lukturi (ja aprī-
kots)

LED priekšējiem miglas lukturiem (ja aprī-
kots) iesakām to maiņu uzticēt pilnvarotam
SUZUKI pārstāvim, jo šis darbs prasa īpa-
šas procedūras.

1) Iedarbiniet motoru. Pagrieziet stūri mai-
nāmam miglas lukturim pretējā virzienā,
lai atvieglotu spuldzes izņemšanu. Pēc
tam izslēdziet motoru vai pilnā hibrīda
sistēmu.

65T90031

2) Noņemiet skavas (1).

65T90040

3) Noņemiet skavas (2), atbīdot tās ar pla-
kano skrūvgriezi, kā parādīts attēlā.

65T90050

4) Atveriet pārsega galu spārna iekšpusē.

80JM071

5) Atvienojiet savienotāju, spiežot fiksa-
tora atlaidēju. 

65T90060

(3) Priekšējie pagriezienu rādītāji
(4) Priekšējais miglas lukturis

(1)

PIEMĒRS

(2)

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS

(3)

(4)

PIEMĒRS
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6) Grieziet spuldzi pretpulksteniski un
izņemiet to.

65T90160

(5) Demontāža
(6) Uzstādīšana

7) Lai izņemtu priekšējā pagriezienu rādī-
tāja spuldzi (3) no spuldžu turētāja,
iespiediet un pagrieziet spuldzi pretēji
pulksteņrādītājam. Lai uzstādītu jaunu
spuldzi, iespiediet un pagrieziet to pulk-
steņrādītāja virzienā.

Aizmugures kombinētais lukturis

65T90070

1) Izskrūvējiet skrūves (1) un taisni izvel-
ciet luktura korpusu (2).

65T90080

2) Lai izņemtu aizmugures pagriezienu
rādītāja (3) vai spuldzes tipa atpakaļ-
gaitas luktura (4) spuldzes turētāju no
korpusa, pagrieziet turētāju pretēji pulk-
steņrādītājam un izņemiet.

(3)

(5)

(6)

PIEMĒRS

(1)

(2)

(1)
PIEMĒRS

(3)

(4)

PIEMĒRS
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65T90090

(5) Demontāža
(6) Uzstādīšana

3) Lai izņemtu aizmugures pagriezienu
rādītāja spuldzi (3) vai spuldzes tipa
atpakaļgaitas lukturi no spuldžu turē-
tāja, iespiediet un pagrieziet spuldzi
pretēji pulksteņrādītājam. Lai uzstādītu
jaunu spuldzi, iespiediet un pagrieziet
to pulksteņrādītāja virzienā.

65T90100

PIEZĪME:
Kad montējat luktura korpusu, pārbaudiet,
vai skavas ir pareizi piestiprinātas.

Numurzīmes apgaismojums (ja 
aprīkots)

Modeļi ar spuldzes tipu

65T90110

1) Grieziet pārsegu (1) pretēji pulksteņrā-
dītāju virzienam, lai to noņemtu.

(4)

(3)

(5)

(6)

PIEMĒRS PIEMĒRS

(1)
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2) Lai izņemtu un uzstādītus numurzīmes
apgaismojuma (2) spuldzi, vienkārši
velciet ārā spuldzi vai iespiediet to.

Aizmugures miglas lukturis (ja aprī-
kots)

65T90120

1) Noņemiet skavas (1) aizmugures
buferī, atbīdot tās ar plakano skrū-
vgriezi, kā parādīts attēlā.

65T90130

2) Pagrieziet aizmugures buferi (2) ar
roku, kā parādīts attēlā.

65T90140

3) Noskrūvējiet uzgriežņus (3) un pēc tam
stumiet miglas lukturu korpusu uz aiz-
muguri.

(2)

(1)PIEMĒRS

(2)

PIEMĒRS

(3)PIEMĒRS



9-63

PĀRBAUDE UN APKOPE

63TB3-01E

65T90150

4) Grieziet spuldzes turētāju pretēji pulk-
steņrādītāja virzienam un izvelciet to.

65T90170

(5) Demontāža
(6) Uzstādīšana

5) Lai izņemtu aizmugures miglas luktura
spuldzi (4) no spuldžu turētāja, iespie-
diet un pagrieziet spuldzi pretēji pulk-
steņrādītājam. Lai uzstādītu jaunu
spuldzi, iespiediet un pagrieziet to pulk-
steņrādītāja virzienā.

Salona apgaismojums
Ar lupatiņā ietītu plakangala skrūvgriezi 
noņemiet lēcu. Lai uzstādītu, vienkārši 
spiediet to atpakaļ.
Priekšā (bez augšējās konsoles)

61MM0A207

PIEMĒRS

(4)

(5)

(6)

PIEMĒRS
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Priekšā (ar augšējo konsoli)

61MM0A129

Centrā (bez jumta lūkas)

60G115

Centrā (ar jumta lūku)

61MM0A130

Bagāžas nodalījums (ja aprīkots)

61MM0B072

Cimdu nodalījuma apgaismojums 
(ja aprīkots)
Šim darbam ir nepieciešams veikt īpašas
procedūras, tādēļ iesakām nogādāt auto-
mobili spuldzes maiņai pie sava SUZUKI
pārstāvja vai kvalificētā autoservisā.

61MM0B095

1) Iespiediet uz iekšu abās cimdu nodalī-
juma pusēs, lai atbrīvotu to. 

OPEN

PUSH
TILT

CLOSE

PIEMĒRS
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2) Nospiediet amortizatoru (1) pa kreisi, lai
izņemiet cimdu nodalījumu.

61MM0B097

3) Lai izņemtu un uzstādītu cimdu nodalījuma
apgaismojuma spuldzi (2), vienkārši velciet
ārā spuldzi vai iespiediet to.

Tīrītāju slotiņas

54G129

Ja loga tīrītāja slotiņas kļūst raupjas vai ir
bojātas, vai atstāj švīkas uz stikla darbības
laikā, mainiet tīrītāja slotiņas.
Lai uzstādītu slotiņas, rīkojieties šādi.

PIEZĪME:
Atkarībā no automobiļa specifikācijām,
dažas tīrītāju slotiņas var būt atšķirīgas no
šeit parādītajām. Ja tā, iesakām sazināties
ar savu SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu par pareizo maiņas metodi.

Vējstikla tīrītājiem:

61MM0A208

1) Paceliet tīrītāja sviru nost no vējstikla.

PIEZĪME:
Kad paceļat abas vējstikla tīrītāju sviras,
sākumā jāpaceļ vadītāja puses tīrītāja
svira.
Kad nolaižat tīrītāju sviras atpakaļ, sākumā
nolaidiet pasažiera puses tīrītāja sviru.
Citādi tīrītāju sviras var cita citai traucēt.

(1)

PIEMĒRS

(2)

PIEMĒRS

PIEZĪME
Lai izvairītos no loga saskrāpēšanas
vai izsišanas, neļaujiet tīrītāja svirai
atsisties pret stiklu slotiņas maiņas
laikā.

PIEMĒRS
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2) Atveriet fiksatoru (1), virziet tīrītāja rāmi
un noņemiet to no sviras (2), kā parā-
dīts.

61MM0A211

3) Stingri pavelciet tīrītāja slotiņas fiksēto
galu, lai atvienotu slotiņu, un novelciet
slotiņu, kā parādīts.

71LMT0708

(3) Fiksators

4) Ja jaunā slotiņa nav aprīkota ar abiem
metāla fiksatoriem (3), pārvietojiet tos
no vecās slotiņas uz jauno.

61MM0B098

(1)

(2)

PIEMĒRS

PIEMĒRS

(3)

(3)

PIEMĒRS

(3)

(3)

PIEMĒRS
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(A) Augšup
(B) Lejup

PIEZĪME:
Kad uzstādāt metāla fiksatorus (3), pārlie-
cinieties, vai to virziens atbilst iepriekšējos
attēlos redzamajam.

61MM0A213

(4) Fiksētais gals

5) Uzstādiet jauno slotiņu noņemšanai
pretējā secībā ar fiksēto galu (4) pozi-
cionētu pret tīrītāja sviru. 
Pārliecinieties, ka slotiņa ir labi fiksēta
ar visiem āķiem. Nofiksējiet slotiņas
galu.

6) Uzstādiet atpakaļ rāmi pie sviras, pār-
liecinieties, ka fiksatora svira droši
iegulst svirā.

PIEZĪME:
Uzstādiet tīrītāju slotiņu tā, lai fiksētais gals
atrastos vadītāja pusē. Slotiņa var nobīdī-
ties, kamēr tīrītājs darbojas.

Aizmugures loga tīrītājiem:

80G146

1) Paceliet tīrītāja sviru nost no vējstikla.
2) Noņemiet tīrītāja rāmi no sviras, kā

parādīts attēlā.
3) Virziet slotiņu uz āru, kā parādīts.

(3)

(A)

(B)

PIEMĒRS
(4)

(4)

PIEMĒRS
PIEMĒRS
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PIEZĪME:
Nelokiet tīrītāja slotiņas rāmja galu vairāk
kā nepieciešams. Ja tā dara, tas var nolūst.

54G135

(1) Fiksators

4) Ja jaunā slotiņa nav aprīkota ar diviem
metāla fiksatoriem, pārvietojiet tos no
vecās slotiņas uz jauno.

5) Uzstādiet jauno slotiņu noņemšanai
pretējā secībā. 
Pārliecinieties, ka slotiņa ir labi fiksēta
ar visiem āķiem.

6) Uzstādiet tīrītāja rāmi uz sviras noņem-
šanai pretējā secībā.

Vējstikla skalotāja šķidrums

80JM078

66J116

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Vējstikla tīrīšanas šķidruma ietilpība:
2,5 l

Pārbaudiet, vai tvertnē ir skalotāja šķid-
rums, paskatoties uz skalotāja šķidruma
līmeņa rādītāju, kas ir piestiprināts pie ska-
lotāja šķidruma tvertnes vāciņa. Ja degvie-
las līmenis tuvojas tukšam, uzpildiet to.
Izmantojiet tikai labas kvalitātes skalotāja
šķidrumu, kas vajadzības gadījumā atšķai-
dīts ar ūdeni.

Gaisa kondicionēšanas 
sistēma
Ja gaisa kondicionētāju ilgi neizmantojat,
piemēram, ziemā, tas var nedarboties pie-
tiekošai labi, kad atkal to izmantosiet. Lai
palīdzētu uzturēt gaisa kondicionētāja opti-
mālu sniegumu un ilgu kalpošanas laiku, to
periodiski jādarbina. Darbiniet gaisa kondi-
cionētāju vismaz reizi mēnesī vienu minūti,
motoram darbojoties tukšgaitā. Tas nodro-
šina dzesējošā līdzekļa cirkulāciju un kom-
presora eļļošanu, kas palīdz aizsargāt
kondicionētāja detaļas.

Gaisa kondicionētāja filtra maiņa
Šim darbam ir nepieciešams veikt īpašas
procedūras, tādēļ iesakām nogādāt auto-
mobili gaisa kondicionētāja filtra maiņai pie
sava SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā.

1) Lai tiktu pie gaisa kondicionētāja filtra,
izņemiet cimdu nodalījumu. Rīkojieties,
kā aprakstīts tematā “Cimdu nodalī-
juma apgaismojums” šajā sadaļā.

61MM0A131

2) Noņemiet pārsegu (1) un velciet ārā
gais kondicionētāja filtru (2).

PIEZĪME:
Kad uzstādāt jaunu filtru, pārliecinieties, ka
atzīme UP (Augšpuse) (3) ir vērsta uz
augšu.

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet vējstikla skalotāja tver-
tnē antifrīza šķīdumu. Tas var ievējo-
jami pasliktināt redzamību un var
sabojāt automobiļa krāsojumu.

PIEZĪME
Ja skalotāja šķidruma tvertne ir tukša
un mēģināt darbināt skalotāju, var
sabojāt tā motoru.

(1)
(2)

(3)
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Evakuācija ar autoevakuatoru
Ja nepieciešams jūsu automobili vilkt, sazi-
nieties ar profesionālu pakalpojumu snie-
dzēju. Jūsu pilnvarotais SUZUKI pārstāvis
var sniegt norādījumus par vilkšanu.

2 riteņu piedziņas (2WD) automātis-
kais pārnesumkārbas-ass mezgls
Automobiļus ar automātisko pārnesumkār-
bas-ass mezglu var evakuēt ar kādu no
sekojošām metodēm.
1) No priekšpuses ar paceltiem priekšē-

jiem riteņiem un aizmugures riteņiem
uz zemes. Pirms evakuācijas pārbau-
diet, vai ir atlaista stāvbremze.

2) No aizmugures ar paceltiem aizmugu-
res riteņiem un ratiņiem zem priekšē-
jiem riteņiem.

2 riteņu piedziņas (2WD) manuālais 
pārnesumkārbas-ass mezgls
Automobiļus ar manuālo pārnesumkārbas-
ass mezglu var evakuēt ar kādu no sekojo-
šām metodēm.
1) No priekšpuses ar paceltiem priekšē-

jiem riteņiem un aizmugures riteņiem
uz zemes. Pirms evakuācijas pārbau-
diet, vai ir atlaista stāvbremze.

2) No aizmugures ar paceltiem aizmugu-
res riteņiem un priekšējiem riteņiem uz
zemes, ja stūres iekārta un transmisija
ir darba kārtībā. Pirms evakuācijas pār-
liecinieties, vai ir ieslēgts neitrāls pārne-
sums, stūre ir atbloķēta (automobiļiem
bez bezatslēgas iedarbināšanas sis-
tēmu – aizdedzes atslēgai jābūt “ACC”
pozīcijā) (automobiļi ar bezatslēgas
iedarbināšanas sistēmu – aizdedzes
režīms ir “ACC”), un stūre ir nofiksēta ar
apskavas ierīci, kas paredzēta evakuā-
cijas darbiem.

BRĪDINĀJUMS
Ar radara bremžu atbalsta sistēmu
aprīkotajiem automobiļiem, ja jūsu
automobilis velk piekabi, nospiediet
duālā sensora bremžu atbalsta OFF
(Izsl.) slēdzi un izslēdziet radara
bremžu atbalsta sistēmu. Ja to neiz-
dara, var notikt saistīto sistēmu
negaidīta ieslēgšanās.

PIEZĪME
Velkot savu automobili, ievērojiet
sekojošos brīdinājums
• Lai palīdzētu izvairīties no jūsu

automobiļa bojājumiem vilkšanas
laikā, jāizmanto pareizs aprīkoju-
mus un pareizas vilkšanas darbī-
bas.

• Ar rāmja āķa palīdzību velciet savu
automobili pa bruģētu ceļu nelielās
distancēs un nelielā ātrumā.

PIEZĪME
Evakuējot 2WD automobili ar priekšē-
jiem riteņiem uz zemes, var tikt bojāts
automātiskais pārnesumkārbas-ass
mezgls.

PIEZĪME
Stūres statnis nav pietiekoši izturīgs,
lai izturētu triecienus no riteņiem vilk-
šanas laikā. Pirms evakuācijas vien-
mēr atbloķējiet stūri.
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4 riteņu piedziņa (4WD)
Jūsu automobilis jāevakuē, ja izpildās
viens no sekojošiem nosacījumiem:
1) Ar visiem četriem riteņiem uz platfor-

mas evakuatora.
2) Ar paceltiem priekšējiem vai aizmugu-

res riteņiem un ratiņiem zem attiecīgi
otra riteņu pāra.

Rāmja āķi 
Jūsu SUZUKI neiesaka izmantot rāmja
āķus citu automobiļu vilkšanai. SUZUKI
oriģināli tika izstrādāts, lai vilktu jūsu auto-
mobili, izmantojot ārkārtas evakuāciju.
Ja automobilis kaevakuē avārijas gadī-
jumā.

Priekšpusē

65T10010

Vilkšanas āķis (1) atrodas automobiļa
priekšpusē un ir paredzēts lietošanai tikai
ārkārtas situācijās.

PIEZĪME:
Mēs iesakām jums piestiprināt pārsegu ar
lenti, lai izvairītos no bojājumiem vilkšanas
laikā.

PIEZĪME
Ja automobiļi ar 4WD automātisko
pārnesumkārbas-ass mezglu tiek
vilkti ar visiem četriem riteņiem uz
zemes, tas var izraisīt automātiskā
pārnesumkārbas-ass mezgla un/vai
4WD sistēmas bojājumus.

BRĪDINĀJUMS
Izmantojot rāmja āķus, ievērojiet
sekojošos brīdinājums Vilkšanas
āķis vai automobiļa virsbūve var sap-
līst un radīt smagus ievainojumus vai
bojājumus.
• Neizmantojiet rāmja āķus cita auto-

mobiļa vilkšanai.
• Izvairieties no automobiļa vilkša-

nas, ja tas iestidzis sniegā vai smil-
tīs; spēcīgi rāvieni vai strauja
izkustēšanās var pakļaut vilkšanas
āķi bīstamai slodzei.

Šādā gadījumā iesakām sazināties ar
profesionāliem pakalpojuma sniedzē-
jiem.

PIEZĪME
Nepielieciet pārlieku saru, jo tas var
bojāt pārsega siksnu.

(1)

PIEMĒRS
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Lai uzstādītu āķi (1), ievērojiet turpmāko
procedūru.

61MM0B039

1) Paņemiet vilkšanas āķi (1), domkrata
rokturi (A) un riteņatslēgu (B) no bagā-
žas nodalījuma.

65T10022

2) Spiediet uz augšu apakšējo pārsegu
(C) aiz domkrata roktura gala (A), kas ir
pārklāts ar mīkstu drānu, lai izveidotu
spraugu, kā parādīts attēlā.

65T10110

3) Ielieciet pirkstus spraugā starp apak-
šējo pārsegu (C), lai tos izņemtu.

65T10030

4) Noņemiet augšējo pārsegu (D), kā
parādīts attēlā.

(1)

(A)

(B)

PIEMĒRS

(A)

(C)

PIEMĒRS

(C)

PIEMĒRS

(D)

PIEMĒRS
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65T10040

5) Uzstādiet vilkšanas āķi (1) ar roku.

PIEZĪME:
Mēs iesakām piestiprināt pārsegu ar lenti,
lai izvairītos no bojājumiem vilkšanas laikā.

65T10050

6) Lai pievilktu vilkšanas āķi (1), pagrieziet
to pulksteņrādītāja virzienā, izmantojot
riteņatslēgu (B), līdz āķis (1) ir kārtīgi
piestiprināts.

Lai noņemtu vilkšanas āķi (1), izpildiet tā
uzstādīšanas procedūru apvērstā secībā.

Aizmugurē

65T10061

Rāmja āķis (2) atrodas automobiļa aizmu-
gurē un ir paredzēts lietošanai tikai ārkār-
tas situācijās un jūras transporta
vajadzībām.

(1)

PIEMĒRS

PIEZĪME
Lai izvairītos no automobiļa bojāju-
miem, nekādā gadījumā neizmanto-
jiet vilkšanas āķi (1) transportēšanas
ar piekabi/vilcienu un jūras trans-
porta vajadzībām.

(1) (B)

PIEMĒRS
(2)

PIEMĒRS
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Citi āķi

65T10070

Rāmja atveres (4) ir paredzētas tikai trans-
portēšanas ar piekabi/vilcienu vajadzībām.
Āķi (3) ir paredzēti tikai jūras transporta
vajadzībām.

Vilkšana, izmantojot trosi
1) Iekariniet vilkšanas trosi uz vilkšanas

āķa horizontāli, lai pēc iespējas karājo-
šās puse būtu vienāda velkošajam
automobilim un vilktajam automobilim.

2) Atstājiet iekšdedzes motoru vai pilnā
hibrīda sistēmu darboties.

• Kad nevarat iedarbināt iekšdedzes
motoru vai pilnā hibrīda sistēmu,
nospiediet motora slēdzi, lai pārslēgtu
aizdedzes režīmu uz pozīciju, kas nav
LOCK (OFF).

• Pagrieziet stūri pa kreisi un pa labi, lai
pārbaudītu, vai stūres bloķētājs ir
atbrīvots.

• Automobiļiem ar SUZUKI SAFETY
SUPPORT, ja motora slēdzis tiek
ieslēgts, nospiediet duālās kameras
bremžu atbalsta OFF slēdzi un izslē-
dziet duālās kameras bremžu atbalstu.

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet āķus (3) un rāmja atve-
res (4) vilkšanai. Šie āķi un atveres
var salūzt un radīt smagus ievainoju-
mus vai bojājumus. 

(3)

(4)

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Ja braucat ar automobili, kad nedar-
bojas motors vai pilnā hibrīda sis-
tēma, tas var izraisīt negadījumu.
Kad jūsu automobilis tiek vilkts,
izmantojot trosi, ievērojiet sekojošās
instrukcijas.
• Nespiediet motora slēdzi, lai mai-

nītu aizdedzes režīmu uz LOCK
(OFF). Citādi stūre nobloķēsies, un
to nevarēs pagriezt.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Nespiediet motora slēdzi, lai mai-

nītu aizdedzes režīmu uz LOCK
(OFF). Citādi stūre nobloķēsies, un
to nevarēs pagriezt.

• Nospiediet bremžu pedāli stingrāk
kā parasti, jo bremžu pastiprinātājs
nedarbojas.

• Darbiniet stūri ar lielāku spēku, jo
stūres pastiprinātājs nedarbojas.
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3) Pārbīdiet pārslēga sviru pozīcijā N.

PIEZĪME:
• Ja nevarat pārslēgt pārslēga sviru pozī-

cijā N, evakuācija, izmantojot trosi, nav
iespējama. Konsultējieties ar SUZUKI
pārstāvi vai profesionālu autoservisu.

• Ja nevarat pārslēgt pārslēga sviru no
pozīcijas P citā pozīcijā, kamēr motors
darbojas (vai darbojas pilnā hibrīda sis-
tēma) un bremžu pedālis ir nospiests, jo
ir radusies kļūme, un sāk izlādēties
svina-skābes akumulators, deaktivizē-
jiet pārslēga bloķēšanas sistēmu; skatiet
tēmu “Pārslēga bloķēšanas sistēmas
atcelšana” sadaļā “AUTOMOBIĻA EKS-
PLUATĀCIJA”.

4) Vilkšanas laikā gādājiet, lai vilkšanas
trose nenokarātos. Lai izvairītos no
sadursmes, uzmanīgi brauciet ar savu
automobili, vērojot priekšā braucošā
automobiļa bremžu lukturus.

• Lai brīdinātu sekojošo automobili,
ieslēdziet vilktā automobiļa avārijas
gaismas signālus.

Riteņu maiņas instruments

61MM0B100

(1) Domkrats (ja aprīkots)
(2) Riteņatslēga
(3) Domkrata rokturis

Riteņu maiņas instrumenti atrodas bagā-
žas nodalījumā.
Skatiet tematu “Bagāžas nodalījums”
sadaļā “ILUSTRĀCIJU SATURS”.

PIEZĪME
Ja nevarat atbrīvot stūres bloķētāju,
nevar darbināt stūri, un tas var izrai-
sīt negadījumu.
Ja nevarat atbrīvot stūres bloķētāju
traucējuma dēļ un svina-skābes aku-
mulators izlādējas, neveiciet evakuā-
ciju ar trosi.

BRĪDINĀJUMS
Ja nepārtraukti spiežat bremžu pedāli
garā slīpumā no kalna, bremzes var
pārkarst un kļūt neefektīvas.
Ja ir garš vai stāvs slīpums no kalna,
neizmantojiet vilkšanu ar trosi. Izsau-
ciet autoevakuatoru.

PIEZĪME
• Ja vilkšanas āķim vai trosei tiek pie-

likta pēkšņa slodze ar strauji kustības
sākšanu utt., var bojāt vilkšanas āķi
vai automobiļa virsbūvi.
Kad nepieciešams vilkt automobili,
neradiet spēcīgu triecienu uz vilkša-
nas āķi vai trosi, pēkšņi uzsākot kus-
tību utt.
Neveiciet pēkšņu paātrināšanos.

• Ja nav citas iespējas kā vien vilkt
automobili ar virvi, velciet automobili
pa asfaltētiem ceļiem. Nepārsniedziet
30 km/h automobiļa ātrumu un nebrau-
ciet garākas distances par 30 km, lai
pasargātu pārnesumkārbas-ass mez-
glu.

PIEMĒRS

(3)

(2)

(1)
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Lai izņemtu rezerves riteni (ja aprīkots),
pagrieziet skrūvi (1) pretēji pulksteņrādī-
tāja virzienam un noņemiet to.

Domkrata lietošanas instrukcijas

75F062

1) Novietojiet automobili uz līdzenas, stabilas
zemes.

2) Kārtīgi novelciet stāvbremzi un pārslēdziet
pārslēga sviru pozīcijā P (Stāvēšana) auto-
mātiskam pārnesumkārbas-ass mezglam
vai pozīcijā R (Atpakaļgaita) manuālam pār-
nesumkārbas-ass mezglam.

3) Ja jūsu automobilis atrodas tuvu satik-
smes plūsmai, ieslēdziet avārijas gais-
mas signālus.

4) Palieciet ķīļus zem priekšējiem un aiz-
mugures diagonāli pretējiem riteņiem.

5) Gadījumam, ja domkrats paslīd, novie-
tojiet rezerves riteni līdzās tam ritenim,
ko vēlaties noņemt, kā parādīts attēlā.

54G253

BRĪDINĀJUMS
Pēc riteņu maiņa instrumentu lietoša-
nas kārtīgi noglabājiet tos; citādi tie
var radīt traumas negadījumu situāci-
jās.

UZMANĪBU
Domkrats jāizmanto tikai riteņu mai-
ņai. Svarīgi izlasīt šajā sadaļā snieg-
tās domkrata lietošanas instrukcijas,
pirms mēģināt to izmantot.

(1)

BRĪDINĀJUMS
• Kad vēlaties celt automobili ar dom-

kratu, pārslēdziet pārslēga sviru pozī-
cijā P (Stāvēšana) automātiskam
pārnesumkārbas-ass mezglam vai
pozīcijā R (Atpakaļgaita) manuālajam
pārnesumkārbas-ass mezglam.

• Nekad neceliet automobili ar domkratu,
ja ir ieslēgts pārnesums N (Neitrāls). Ja
to neievēro, nestabils domkrats var būt
par iemeslu negadījumam. 
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63J100

63J101

6) Novietojiet domkratu tādā leņķī, kā
parādīts attēlā, un paceliet domkratu,
pagriežot domkrata rokturi pulksteņrā-
dītāja virzienā, līdz domkrata galvas

grope piekļaujas ap domkratam domāto
izcilni uz automobiļa virsbūves.

7) Lēni un pakāpeniski turpiniet celt ar
domkratu, līdz riepa atraujas no zemes.
Nekad neceliet automobili augstāk
nekā nepieciešams.

BRĪDINĀJUMS
Ja domkrats atvienojas, automobilis
var iespiest jūsu ķermeni, un tas var
izraisīt smagas traumas. Kā arī auto-
mobilis var sākt kustēties, un tas var
izraisīt negadījumu. Kad paceļat auto-
mobili ar domkratu, ievērojiet sekojo-
šos punktus.
• Paceliet automobili ar domkratu uz

cietas un līdzenas virsmas.
• Izmantojiet domkratu tikai, kad

nomaināt riepas vai salabojat caur-
durtas riepas.

• Izmantojiet tikai šī automobiļa dom-
kratu un neizmantojiet citu automo-
biļu domkratus. Kā arī
neizmantojiet šī automobiļa dom-
kratu citiem automobiļiem. 

• Novietojiet domkratu paredzētajā
pozīcijā. Ja novietojat domkratu
citā vietā, kas nav paredzētā, dom-
krats var nokrist, un automobilis
var tikt bojāts.

• Neceliet automobili ar domkratu
vairāk, kā nepieciešams.

• Kad paceļat automobili ar dom-
kratu, nelieniet zem automobiļa,
neiedarbiniet motoru (pilnā hibrīda
sistēmu) un nekratiet automobili.

• Ceļot automobili, neiespiediet
nekādus priekšmetus uz vai zem
domkrata.

• Nepaceliet vairākas riepas vienlai-
kus ar vairākiem domkratiem.
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Lai paceltu automobili ar garāžas 
domkratu
• Palieciet domkratu zem vienas no tālāk

parādītajām vietām.
• Vienmēr atbalstiet paceltu automobili ar

statņiem (komerciāli pieejamajiem) tālāk
parādītajos punktos.

Priekšējais domkrata punkts garāžas domkratiem (1)

65T10081

Aizmugures domkrata punkts garāžas domkratiem (2)

65T10061

Pielikšanas punkts domkrata statīvam
(3) vai divu kolonnu pacēlājam

61MM0B103

BRĪDINĀJUMS
Tā kā automobilis var tikt bojāts vai
var rasties negadījums, ievērojiet
sekojošos punktus.
• Ievērojiet atzīmētos punktus, kas ir

parādīti attēlos.
• Kad noturat pacelto automobili,

izmantojiet monolīto statni.
• Kad paceļat tikai priekšpusi vai

tikai aizmuguri, noķīlējiet (ķīļi ir
tirdzniecībā pieejami produkti) uz
zemes esošā riteņa priekšā un aiz-
mugurē.

(1)

PIEMĒRS

(2)

PIEMĒRS

(3) (3)

PIEMĒRS
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PIEZĪME:
Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazi-
nieties ar pilnvarotu SUZUKI dīleri vai a
kvalificētu autoservisu.

Riteņu maiņa

Lai nomainītu riteņus, rīkojieties šādi:
1) Izņemiet no automobiļa domkratu (ja aprī-

kots), instrumentus un rezerves riteni.
2) Atskrūvējiet, bet nenoņemiet riteņa skrūves.
3) Paceliet automobili ar domkratu (ievērojiet

celšanas norādījumus šajā sadaļā)

4) Noņemiet riteņa skrūves un riteni.

61MM0A209

5) Pirms uzstādīt jaunu riteni, notīriet dub-
ļus vai gružus no riteņa virsmas (1),
rumbas (2), vītņotās daļas (3) un
uzgriežņu virsmu (4) ar tīru lupatu.
Tīriet rumbu uzmanīgi, pēc brauciena
tā var būt karsta.

6) Uzstādiet jauno riteni un uzlieciet riteņa
skrūves ar konusveida daļu pret riteni.
Kārtīgi pievelciet katru skrūvi ar roku,
līdz tās labi piegulst rumbai.

PIEZĪME
Nekad neatbalsiet garāžas domkratu
aiz izplūdes caurules, sāniem zem
spoilera (ja aprīkots), motora apakš-
vāka vai aizmugures stiepņa.

BRĪDINĀJUMS
• Kad vēlaties celt automobili ar dom-

kratu, pārslēdziet pārslēga sviru pozī-
cijā P (Stāvēšana) automātiskam
pārnesumkārbas-ass mezglam vai
pozīcijā R (Atpakaļgaita) manuālajam
pārnesumkārbas-ass mezglam.

• Nekad neceliet automobili ar domkratu,
ja ir ieslēgts pārnesums N (Neitrāls). Ja
to neievēro, nestabils domkrats var būt
par iemeslu negadījumam. 

UZMANĪBU
Uzreiz pēc braukšanas ar automobili
riteņi, riteņu uzgriežņi un zona ap
bremzēm var būt ārkārtīgi karsta. Pie-
skaroties šīm zonām, var gūt apdegu-
mus. Nepieskarieties šīm zonām tūlīt
pēc braukšanas.

(2)

(4)

(1)

(3)
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81A057

Riteņa skrūves pievilkšanas
moments
100 Nm (10,2 kg-m, 74,0 lb-ft)

7) Nolaidiet domkratu un pievelciet skrū-
ves pa diagonāli, kā parādīts ilustrācijā.

52RM603

8) Atgrieziet rezerves riteni atpakaļ bagā-
žas nodalījumā noņemšanai pretējā
secībā un pievelciet tā skrūvi (5) pulk-
steņrādītāja virzienā, kā parādīts attēlā
augstāk.

Pilna riteņa uzlika (ja aprīkots)

60G309

(1) vai (2) plakana gala instruments
Jūsu automobiļa komplektā ir divi instrumenti –
riteņu uzgriežņatslēga un domkrata kloķis –,
vienam no kuriem ir plakans gals.
Izmantojiet instrumentu ar plakano galu, lai
noņemtu pilnas riteņa uzlikas vāciņus, kā parā-
dīts augstāk.

54G117

Kad uzstādāt uzliku, gādājiet, lai tā atrastos
pozīcijā, kas neaizsedz un nebojā gaisa ventili.

BRĪDINĀJUMS
Izmantojiet oriģinālās riteņu skrūves
un pēc riteņu maiņas nekavējoties
pievelciet tās līdz norādītajam griezes
momentam. Neatbilstošas riteņa
skrūves un nepareizi pievilktas riteņa
skrūves var atskrūvēties un nokrist,
kā rezultātā var notikt negadījums. Ja
jūsu rīcībā nav dinamometriskā
atslēga, lūdziet riteņu skrūvju pievilk-
šanas momentu pārbaudīt pilnvaro-
tam SUZUKI pārstāvim vai
kvalificētam autoservisam.

PIEZĪME
Pārliecinieties, ka rezerves ritenis ir
kārtīgi piestiprināts pie grīdas. Vaļīgi
piestiprināts ritenis braukšanas laikā
var radīt troksni un bojāt automobiļa
virsbūves krāsojumu.

(5)

PIEMĒRS
PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Pārdurtas riepas remonta 
komplekts (ja aprīkots)
Pārdurtas riepas remonta komplekts tiek
glabāts bagāžas nodalījumā.
Skatiet tematu “Bagāžas nodalījums”
sadaļā “ILUSTRĀCIJU SATURS”.

SVARĪGI
Pārdurtas riepas remonta komplektu
nevar izmantot sekojošos gadījumos.
Konsultējieties ar pilnvarotu SUZUKI
pārstāvi vai citu kvalificētu autoservisu
vai evakuācijas pakalpojumu sniedzēju.
• Iegriezumi vai caurdūrumi riepās, kas

lielāki par apm. 4 mm.
• Iegriezumi riepas sānmalās.
• Bojājumi riepām no braukšanas ar

ievērojami zemāku spiedienu riepās
vai tukšu riepu.

• Riepas borts pilnībā nonācis no loka.
• Bojāts loks.
Mazus caurdūrumus riepas protektorā,
ko izraisījusi nagla vai skrūve, var nob-
līvēt ar pārdurtas riepas remonta kom-
plektu.
Avārijas remonta ievaros neizņemiet
naglas vai skrūves no riepas.

Pārdurtas riepas remonta komplekta
saturs

61MM0A090

(1) Kompresors
(2) Sīlanta pudele
(3) Ātruma ierobežojuma uzlīme 

(ar gaisa kompresoru)
(4) Gaisa šļūtene
(5) Barošanas spraudnis

BRĪDINĀJUMS
Ja netiek ievērotas šīs sadaļas ins-
trukcijas par pārdurtas riepas
remonta komplekta lietošanu, tas var
izraisīt palielinātu kontroles zuduma
risku un negadījumu.
Uzmanīgi izlasiet šīs nodaļas norādī-
jumus.

(1)
(4)

(5)

(3)

(2)
(3)

PIEMĒRS
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Kā izņemt pārdurtas riepas remonta 
komplektu

83SH10040

1) Bagāžas paneli var nostiprināt paceltā
stāvoklī attēlā parādītajā veidā.

65T10090

2) Izņemiet pārdurtas riepas remonta
komplektu (1) no bagāžas nodalījuma.

BRĪDINĀJUMS
Pārdurtas riepas remonta komplekta
sīlants ir kaitīgs, ja to norij vai ja tas
nonāk saskarē ar ādu vai acīm. Ja
norīts, neizraisīt vemšanu. Dodiet
dzert lielu ūdens daudzumu (ja iespē-
jams, atšķaidītu ar aktīvo ogli) un
nekavējoties vērsieties pēc medicī-
niskās palīdzības. Ja sīlants iekļūst
acīs, skalojiet ar ūdeni un vērsieties
pēc ārsta palīdzības. Pēc darboša-
nās ar bremžu šķidrumu rūpīgi
nomazgājiet rokas. Šķidrums var būt
indīgs dzīvniekiem. Glabājiet bērniem
un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

PIEZĪME
Noteikti nomainiet sīlantu, pirms ir
iztecējis derīguma termiņš, kas norā-
dīts uz sīlanta pudeles. Lai iegādātos
jaunu sīlantu, vērsieties pie pilnva-
rota SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā
autoservisā.

(1)
(1)
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Kā veikt avārijas remontu
1) Novietojiet automobili uz līdzenas, sta-

bilas zemes. Kārtīgi novelciet stāv-
bremzi un pārslēdziet pārslēga sviru
pozīcijā P (Stāvēšana) automātiskam
pārnesumkārbas-ass mezglam vai
pozīcijā R (Atpakaļgaita) manuālam
pārnesumkārbas-ass mezglam. 
Ja jūsu automobilis atrodas tuvu satik-
smes plūsmai, ieslēdziet avārijas gais-
mas signālus. 
Palieciet ķīļus zem priekšējiem un aiz-
mugures diagonāli pretēji remontēja-
mam ritenim.

2) Izņemiet sīlanta pudeli un kompresoru. 
3) Kompresora augšdaļā noņemiet

vāciņu, kas nosedz sīlanta pudeles pat-
ronu, ieskrūvējiet pudeli patronā.

4) Noskrūvējiet vāciņu no riepas ventiļa. 
5) Pievienojiet kompresora gaisa šļūteni

tieši pie riepas ventiļa.
6) Iespraudiet kompresora barošanas

spraudni piederumu kontaktligzdā.
Manuālās pārnesumkārbas-ass mezgla
automobiļiem pārslēdziet pārnesumu
no “R” (Atpakaļgaita) uz “N” (Neitrāle).
Iedarbiniet motoru vai pilnā hibrīda sis-
tēmu. Ieslēdziet kompresoru. Piepum-
pējiet riepu līdz noteiktajam
spiedienam.

61MM0A091

(1) Riepas ventilis
(2) Gaisa šļūtene
(3) Kompresors
(4) Barošanas spraudnis

Ja vajadzīgo gaisa spiedienu nevar sasniegt 5
minūšu laikā, pakustiniet automobili dažus met-
rus uz priekšu un atpakaļ, lai izkliedētu sīlantu
pa visu riepu. Pēc tam piepumpējiet riepu atkal.
Ja vajadzīgo gaisa spiedienu vēl arvien neizdo-
das sasniegt, riepa var būt smagi bojāta. Šajā
gadījumā pārdurtas riepas remonta komplekts
nevar nodrošināt nepieciešamo blīvējumu. Kon-
sultējieties ar pilnvarotu SUZUKI pārstāvi vai

citu kvalificētu autoservisu vai evakuācijas
pakalpojumu sniedzēju.

PIEZĪME:
Ja riepa ir piepumpēta par daudz, izlaidiet
gaisu, palaižot uzpildes šļūtenes skrūvi vaļīgi.

7) Piestipriniet ātruma ierobežojuma uzlīmi no
gaisa kompresora vadītāja redzamības
zonā.

8) Veiciet īsu pārbraucienu uzreiz pēc riepas
piepumpēšanas līdz vajadzīgajam gaisa
spiedienam. Uzmanīgi brauciet, nepārsnie-
dzot 80 km/h ātrumu.

9) Turpiniet uzmanīgi braukt līdz tuvākajam
SUZUKI pārstāvim vai citam kvalificētam
riepu servisam.

10)Pēc 10 km darbības ar kompresora
manometru pārbaudiet spiedienu riepā.
Ja gaisa spiediens ir lielāks par 220
kPa (2,2 bar), avārijas remonts ir noticis
veiksmīgi. Bet, ja uzrādās zemāks
gaisa spiediens par vajadzīgo, koriģē-
jiet spiedienu riepā līdz vajadzīgajam
gaisa spiedienam. Ja spiediens riepā ir
krities zem 130 kPa (1,3 bar), pārdurtas
riepas remonta komplekts nevar nodro-
šināt vajadzīgo blīvējumu. Neturpiniet

PIEZĪME
Nedarbiniet kompresoru bez pārtrau-
kuma ilgāk par 10 minūtēm. Tas var
izraisīt kompresora pārkaršanu.

(1)

(4)

(2)

(3)

vajadzīgais 
gaisa spiediens

10 min. Maks.

BRĪDINĀJUMS
Nepiestipriniet ātruma ierobežojuma
uzlīmi pie drošības spilvena. Kā arī
nepiestipriniet to pie brīdinājuma
indikatora vai spidometra.
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braukt un lonsultējieties ar pilnvarotu
SUZUKI pārstāvi vai citu kvalificētu
autoservisu vai evakuācijas pakalpo-
jumu sniedzēju.

Kā izmantot komplekta kompre-
soru, lai piepumpētu riepu

1) Novietojiet automobili uz līdzenas, sta-
bilas zemes. Kārtīgi novelciet stāv-
bremzi un pārslēdziet pārslēga sviru
pozīcijā P (Stāvēšana) automātiskam
pārnesumkārbas-ass mezglam vai
pozīcijā R (Atpakaļgaita) manuālam
pārnesumkārbas-ass mezglam.

2) Izņemiet kompresoru.
3) Noskrūvējiet vāciņu no riepas ventiļa.
4) Pievienojiet kompresora šļūteni tieši pie

riepas ventiļa.
5) Iespraudiet kompresora barošanas

spraudni piederumu kontaktligzdā.
Iedarbiniet motoru vai pilnā hibrīda sis-
tēmu. Ieslēdziet kompresoru. Piepum-
pējiet riepu līdz noteiktajam
spiedienam.

Iedarbināšanas no donora 
akumulatora norādes

BRĪDINĀJUMS
Noteikti pārbaudiet spiedienu riepā
un pārliecinieties par avārijas
remonta noslēgšanu pēc 10 km
braukšanas.

PIEZĪME
Riepa jāsaremontē pie tuvākā
SUZUKI pārstāvja vai kvalificētā auto-
servisā. Ja remontējat hermetizēto
riepu, lai izmantotu atkārtoti, konsul-
tējieties ar riepu servisu.
Riteni var turpināt izmantot, ja ar
drānu tiek pilnībā noslaucīts sīlants,
lai novērstu rūsēšanu, bet riepas ven-
tilis un riepas spiediena uzraudzības
sistēmas (TPMS) sensors ir jāat-
jauno.
Nododiet sīlanta pudeli utilizācijai pie
SUZUKI pārstāvja vai citā kvalificētā
autoservisā vai utilizējiet saskaņā ar
spēkā esošajiem noteikumiem un
praksi.
Pēc sīlanta pudeles izmantošanas
nomainiet to ar jaunu pudeli no
SUZUKI pārstāvja vai cita kvalificēta
autoservisa.

PIEZĪME
Nedarbiniet kompresoru bez pārtrau-
kuma ilgāk par 10 minūtēm. Tas var
izraisīt kompresora pārkaršanu.

BRĪDINĀJUMS
• Nekad nemēģiniet iedarbināt motoru no

donora akumulatora ar paralēlslēgumu,
ja šķiet, ka akumulators ir sasalis. Šādā
stāvoklī esoši akumulatori var uzsprāgt
vai saplīst, ja tiek mēģināts tos iedarbi-
nāt no donora akumulatora.

• Ja pievienojat donora akumulatoru,
uzmanieties, lai starta vadi vai jūsu
rokas neatrastos tuvu skriemeļiem,
siksnām vai ventilatoriem.

• Akumulatori izdala eksplozīvu ūdeņ-
raža gāzi. Netuviniet atklātu liesmu vai
dzirksteles akumulatoram, var notikt
sprādziens. Nekad nesmēķējiet, kad
strādājat akumulatora tuvumā.

• Ja donora akumulators ir uzstādīts citā
automobilī, uzmanieties, lai šie divi
automobiļi nesaskartos.

• Ja jūsu akumulators bez redzama
iemesla bieži izlādējas, nogādājiet
automobili pārbaudei pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai cita kvalificēta
autoservisa

• Tādējādi, lai nesavainotu sevi un neap-
draudētu automobili vai akumulatoru,
veiciet pieslēgšanas darbības pareizi
un, ievērojot secību. 
Ja rodas šaubas vai spēsiet to izdarīt,
zvaniet palīdzības dienestam.
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Kad iedarbināt automobili no 
donora akumulatora, ievērojiet 
sekojošo procedūru:

1) Sava automobiļa ieslēgšanai izmanto-
jiet tikai 12 voltu akumulatoru. Novieto-
jiet strādājošu 12 voltu akumulatoru
tuvu savam automobilim, lai varētu
abus akumulatorus savienota ar starta
vadiem. Ja izmantojat citā automobilī
uzstādītu akumulatoru, NEĻAUJIET
ABIEM AUTOMOBIĻIEM SASKAR-
TIES. Ieslēdziet abos automobiļos stāv-
bremzes.

2) Izslēdziet visus automobiļa piederu-
mus, izņemot tos, kuri nepieciešami
drošībai (piem., starmeši vai avārijas
signāli).

54MN259

3) Izveidojiet starta vadu savienojumus
sekojoši:
1. Pievienojiet pirmā vada vienu galu

pie izlādētā akumulatora (1) pozitī-
vās (+) spailes.

2. Pievienojiet vada otru galu pie
donora akumulatora (2) pozitīvās (+)
spailes.

3. Pievienojiet otrā vada vienu galu pie
donora akumulatora (2) negatīvās (-)
spailes.

4. Visbeidzot pievienojiet otru vada
gala pie nekrāsotas, motora masīvas
metāla detaļas (piemēram, motora
montāžas kronšteina (3)) automobilī,
kura akumulators ir izlādējies (1).

4) Ja donora akumulators atrodas otrā
automobilī, ieslēdziet otra automobiļa
motoru vai pilnā hibrīda sistēmu. Darbi-
niet motoru ar mēreniem apgriezie-
niem.

5) Iedarbiniet automobiļa ar izlādēto aku-
mulatoru iekšdedzes motoru vai pilnā
hibrīda sistēmu.

6) Atvienojiet paralēlslēguma kabeļus
apgrieztā secībā.

PIEZĪME
Jūsu automobili nedrīkst ieslēgt
stumjot vai velkot. Tā var neatgrieze-
niski sabojāt katalizatoru. Lai
ieslēgtu automobili ar izlādējušos
akumulatoru, izmantojiet paralēlslē-
guma vadus.

(2)

(1)

(3)

1

23

4

PIEMĒRS

BRĪDINĀJUMS
Nekad nepievienojiet starta vadu tieši
pie izlādētā akumulatora negatīvās (–
) spailes, jo var notikt eksplozija.

UZMANĪBU
Droši pievienojiet starta vadu pie
motora montāžas kronšteina. Ja
starta vads atvienojas no motora
montāžas kronšteina iekšdedzes
motora vai pilnā hibrīda sistēmas
iedarbināšanas vibrācijas dēļ, starta
vadu var ieraut dzensiksnās.
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Kad izlādējas akumulators
Sekojošos gadījumos svina-skābes aku-
mulators izlādējas.
• Starteris neiedarbinās, kad ieslēdzat

iekšdedzes motoru vai pilnā hibrīda sis-
tēmu. Vai startera rotācija ir pārāk vāja,
lai iedarbinātu iekšdedzes motoru vai
pilnā hibrīda sistēmu.

• Priekšējo lukturu gaismas intensitāte ir
ļoti zema vai signāltaure ir ļoti klusa.

Ja braukšanas laikā tiek 
pārdurta riepa
Stingri turiet stūri un uzmanīgi spiediet
bremzes, lai samazinātu automobiļa
ātrumu un apstātos drošā vietā.

Problēmas ar motoru: 
Starteris nedarbojas
1) Mēģiniet pagriezt aizdedzes slēdzi

pozīcijā “START” vai mēģiniet spiest
motora slēdzi, lai pārslēgtu aizdedzes
režīmu uz “START”, kamēr ir ieslēgti
priekšējie lukturi, lai noteiktu akumula-
tora stāvokli. Ja priekšējie lukturi spīd
blāvi vai nespīd nemaz, parasti tas
norāda uz akumulatora izlādēšanos vai
sliktu kontaktu ar akumulatora spailēm.
Uzlādējiet akumulatoru vai uzlabojiet
kontaktu ar akumulatora spailēm.

2) Ja starmeši spīd spoži, pārbaudiet dro-
šinātājus. Ja startera problēmas cēloni
neizdodas noteikt, var būt cita ar elek-
trosistēmu saistīta problēma. Nogādā-
jiet automobili pārbaudei pie sava
pilnvarotā SUZUKI pārstāvja vai kvalifi-
cētā autoservisā.
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Problēmas ar motoru: 
Neiedarbinās
(Automobiļi bez bezatslēgas iedarbinā-
šanas sistēmas)
Ja motors ir pārplūdis ar benzīnu, to var
būt grūti iedarbināt. Ja tas notiek, nospie-
diet akseleratora pedāli līdz galam pie grī-
das un turiet to tur, kamēr tiek darbināts
starteris.
• Nedarbiniet starteri nepārtraukti ilgāk par

12 sekundēm.

(Automobiļi ar bezatslēgas iedarbināša-
nas sistēmu)
Ja motors ir pārplūdis ar benzīnu, to var
būt grūti iedarbināt. Ja tas notiek, nospie-
diet akseleratora pedāli līdz galam pie grī-
das un turiet to tur, kamēr tiek darbināts
starteris.
• Nedarbiniet starteri nepārtraukti ilgāk par

12 sekundēm.

PIEZĪME:
Ja motoru neizdodas iedarbināt, startera
motors automātiski apstājas pēc noteikta
laika perioda. Pēc tam, kad startera motors
ir automātiski apstājies vai motora startera
sistēmā radusies kāda anomālija, startera
motors darbojas tikai, kamēr motora slē-
dzis tiek turēts nospiests.

Problēmas ar motoru: 
Pārkaršana
Smagos ekspluatācijas apstākļos motors
var īslaicīgi pārkarst. Ja motora dzesēša-
nas šķidruma temperatūras rādītājs brauk-
šanas laikā norāda uz pārkaršanu:
1) Izslēdziet gaisa kondicionētāju, ja aprī-

kots.
2) Apturiet automobili drošā vietā
3) Pāris minūtes padarbiniet motoru tukš-

gaitā ar normāliem apgriezieniem, līdz
temperatūras rādītājs rāda normālu
temperatūru starp H un C.

Ja temperatūras rādītājs nenokrītas līdz
normālam, pieņemamam diapazonam:
1) Izslēdziet motoru un pārbaudiet vai

ūdens sūkņa siksnas vai veltnīšu nav
bojāti vai slīd. Ja atrodat bojājumu, izla-
bojiet to.

2) Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma
līmeni rezervuārā. Ja šķidruma līmenis
ir zemāks par atzīmi LOW, pārbaudiet
iespējamās noplūdes radiatorā, ūdens
sūknī, un radiatora un sildītāja cauru-
les. Ja atrodat pārkaršanu potenciāli
izraisījušās noplūdes, nedarbiniet
motoru, līdz šīs problēmas ir novērstas.

3) Ja noplūdi neatrodat, uzmanīgi pielejiet
dzesēšanas šķidrumu rezervuārā un
pēc vajadzības radiatorā. (Plašāku
informāciju skatiet sadaļas „PĀR-
BAUDE UN APKOPE” tematā „Motora
dzesēšanas šķidrums”.)

PIEZĪME:
Ja motors pārkarst un nezināt ko darīt,
sazinieties ar savu pilnvaroto SUZUKI pār-
stāvi vai citu kvalificētu autoservisu.

BRĪDINĀJUMS
Ja redzat no motorpārsega nākam
tvaikus, apturiet automobili drošā
vietā un nekavējoties izslēdziet
motoru, lai ļautu tam atdzist. Neatve-
riet motorpārsegu, ja no turienes
plūst tvaiki. Ja tvaiki vairs nav
redzami vai dzirdami, atveriet motor-
pārsegu un pārbaudiet, vai dzesēša-
nas šķidrums vēl vārās. Ja vārās,
pagaidiet, kamēr tas beidzas, tad
varat turpināt.
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BRĪDINĀJUMS
• Ir bīstami noņemt radiatora vāciņu

(vai atgāzēšanas tvertnes vāciņu),
kad dzesēšanas šķidruma tempera-
tūra ir augsta, jo verdošais šķid-
rums vai tvaiks var izplūst ar lielu
spiedienu. Vāciņu drīkst noņemt
tikai tad, kad dzesēšanas šķidruma
temperatūra samazinājusies.

• Lai palīdzētu izvairīties no ievaino-
jumu gūšanas, turiet rokas, instru-
mentus un apģērbu tālāk no motora
dzesēšanas ventilatora un gaisa
kondicionētāja ventilatora (ja aprī-
kots). Šie elektriskie ventilatori var
automātiski ieslēgties bez iepriek-
šēja brīdinājuma.
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Korozijas novēršana
Ir svarīgi pareizi kopt savu automobili un
pasargāt no korozijas. Tālāk uzskaitīti
ieteikumi kā uzturēt savu automobili, lai
pasargātu no korozijas. Uzmanīgi izlasiet
šos norādījumus.

Svarīga informācija par koroziju
Parastie rūsas izraisītāji
1) Sāls, dubļu, mitruma vai ķimikāliju

uzkrāšanās grūti sasniedzamās vietās
zem automobiļa vai rāmī.

2) Šķembas, skrāpējumi un citādi bojājumi
apstrādātajās vai krāsotajās metāla
virsmās no nelieliem negadījumiem vai
akmeņiem un grants.

Vides apstākļi, kas ietekmē koroziju
1) Uz ceļa izmantotā sāls, putekļu kontro-

les ķimikālijas, jūras gaiss, rūpniecis-
kais piesārņojums paātrina metāla
koroziju.

2) Augsts gaisa mitrums palielinās korozi-
jas ātrumu, it īpaši, kad gaisa tempera-
tūra ir ap nulli.

3) Mitrums dažās automobiļa vietās ilgākā
laikā var veicināt koroziju arī tad, ja
visas pārējās virsbūves daļas ir pilnībā
sausas.

4) Augsta temperatūra izraisīs paātrinātu
koroziju automobiļa vietās, kas nav pie-
tiekami ventilētas un nenožūst pietie-
koši ātri.

Šī informācija ilustrē nepieciešamību uztu-
rēt automobili (it īpaši tā apakšdaļu) pēc
iespēja tīru un sausu. Tikpat svarīgi ir sav-
laicīgi salabot visus bojājumus krāsojumā
vai aizsargpārklājumos pēc iespējas ātrāk.

Kā novērst koroziju

Bieži mazgājiet savu automobili.
Labākais veids, kā saglabāt jūsu automo-
biļa krāsojumu ir uzturēt to tīru un regulāri
mazgāt.
Mazgājiet automobili vismaz vienu reizi
ziemā un vienu reizi tūlīt pēc ziemas. Uztu-
riet savu automobili, it īpaši tā apakšdaļu,
pēc iespējas tīrāku un sausāku.
Ja bieži braucat pa ar sāli kaisītiem ceļiem,
automobili ziemā jāmazgā vismaz reizi
mēnesī. Ja dzīvojat okeāna tuvumā, auto-
mobili ziemā jāmazgā vismaz reizi mēnesī.
Norādījumus par mazgāšanu skatiet
sadaļā “Automobiļa tīrīšana”.

Nepiederīgu materiālu nosēdumu notīrī-
šana
Tādi materiāli kā sāls, ķimikālijas, eļļa no
ceļa vai piķis, kokus sveķi, putnu mēsli un
rūpnieciskie nosēdumi var sabojāt jūsu
automobiļa krāsojumu, ja tos savlaicīgi
nenotīra no krāsotajām virsmām. Notīriet
šāda veida netīrumus pēc iespējas ātrāk.
Ja šo netīrumus ir grūti notīrīt, var būt
nepieciešams papildu tīrītājs. Pārliecinie-
ties, vai izmantotais tīrīšanas līdzeklis
nekaitē krāsotajām virsmām un ir pare-
dzēts šādiem nolūkiem. Kad izmantojiet
šādus tīrīšanas līdzekļus, ievērojiet to izga-
tavotāju norādījumus.

Krāsojuma bojājumu remonts
Rūpīgi pārbaudiet automobili, vai nav bojā-
jumu krāsotajās virsmās. Ja krāsojumā
atrodat robus vai skrāpējumus, pielabojiet
tos nekavējoties, lai pasargātu automobili
no korozijas veidošanās. Ja robi un švīkas
ir izgājuši cauri metāla virsmai, lai kvalifi-
cēta remontdarbnīca veic remontdarbus.

Uzturiet pasažieru salonu un bagāžas
nodalījumu tīru.
Mitrums, gruži un dubļi var sakrāties zem
paklājiem un izraisīt koroziju. Laiku pa lai-
kam pārbaudiet grīdu zem paklājiņiem un
pārliecinieties, ka tā ir tīra un sausa. Ja
automobilis tiek izmantots bezceļa apstāk-
ļos mitrā laikā, nepieciešams veikt pārbau-
des daudz biežāk.
Dažas kravas, piem., tādas ķimikālijas kā
minerālmēsli, tīrīšanas līdzekļi, sāls utt. ir
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ārkārtīgi korozīvi. Šādus produktus jāpār-
vada aizvērtos konteineros. Ja notiek izš-
ļakstīšanās vai parādās sūce, nekavējoties
notīriet un nosusiniet šo vietu.

Glabājiet automobili sausā un labi vēdi-
nāmā vietā
Neparkojiet automobili mitrā, slikti vēdi-
nāmā vietā. Ja bieži mazgājat automobili
garāžā vai bieži braucat ar to, kamēr tā ir
mitra, arī garāža var būt mitra. Augst mit-
ruma līmenis garāžā var izraisīt korozijas
paātrināšanos. Mitrs automobilis var koro-
dēt arī apsildāmā garāžā, ja tā ir slikti vēdi-
nāma.

Ārpuses tīrīšana

Lai uzturētu krāsojumu skaistu
Lai saglabātu automobiļa izskatu labā stā-
voklī ilgāk, ir svarīgi to ikdienā kopt.
• Lai parkotu un glabātu automobili, mēs

iesakām izmantot garāžas ar labu venti-
lāciju vai citas novietnes ar jumtu.

• Sekojošās situācijas var izraisīt rūsē-
šanu un krāsas izbalēšanu. Savlaicīgi
mazgājiet savu automobili.
– Ja braucat piekrastes apgabalos vai

pa ceļiem, kas apkaisīti ar pretapledo-
šanas līdzekļiem, īpašu uzmanību pie-
vērsiet automobiļa apakšpuses un
zonas ap riteņu arkām nomazgāšanai

– Ja krāsojumam pielīp putnu mēsli,
miruši kukaiņi, sveķi, dzelzs putekļi,
kvēpi vai dūmu nosēdumi, ogļu darva
utt. vai automobilis samirkst skābā
lietū

– Ja automašīna ir nosmērēta ar putek-
ļiem un dubļiem

• Ievaskojiet automobili aptuveni reizi
mēnesī vai, tiklīdz ir kritusies krāsoto
virsmu ūdensatgrūšanas spēja. Ievēro-
jiet visas instrukcijas uz vaska iepako-
juma (jāiegādājas atsevišķi).

PIEZĪME:
Neizmantojiet vasku uz plastmasas deta-
ļām, kam nav pārklājuma. Šo virsmu vas-
košana var izraisīt izbalējušu vai nelīdzenu
izskatu.

80J302

• Lidojošu akmeņu izraisītas krāsojuma
atlūzas, skrāpējumi utt. var izraisīt rūsu.
Saremontējiet šīs vietas pēc iespējas
drīzāk.

BRĪDINĀJUMS
Neuzklājiet papildu pārklājumu vai
rūsas novēršanas pārklājumu uz vai
ap izplūdes sistēmas komponen-
tiem, kā katalītisko pārveidotāju,
izplūdes caurulēm utt. Ja šāds pār-
klājums pārkarst, tas var aizdegties. PIEZĪME

• Kad saremontējat krāsotu virsmu
skrāpējumus, sazinieties ar
SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu. Ja izmantojat remon-
tam nepiemērotu materiālu, tas var
izraisīt krāsojuma bojājumus.

• Ir svarīgi vienmēr automobili uztu-
rēt tīru un bez netīrumiem. To neie-
vērojot, jūsu automobiļa krāsojums
var izbalot, dažādas automobiļa
virsbūves detaļas var sākt rūsēt.
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Mazgāšana Mazgāšana ar rokām

80J303

Kad mazgājat automobili, novietojiet to pēc
iespējas ēnainā vietā un ievērojiet tālāk
sniegtos norādījumus.
1) Noskalojiet automobiļa apakšu un

riteņu nišas ar augstspiediena ūdens
strūklu. Izmantojiet daudz ūdens.

2) Noskalojiet no virsbūves putekļus. Notī-
riet gružus un dubļus no virsbūves ar
tekošu ūdeni. Varat izmantot mīkstu
sūkli vai suku. Neizmantojiet mate-
riālus, kas var saskrāpēt krāsojumu vai
plastmasas detaļas. Atcerieties, ka
starmešu pārsegi vai lēcas izgatavoti
no plastmasas.

3) Nomazgājiet visu automobiļa ārieni ar
neitrālu mazgāšanas līdzekli vai auto-
mobiļu mazgāšanas šampūnu, izman-
tojot sūkli vai mīkstu lupatu. Sūkli vai
lupatu bieži jāiemērc ziepju šķīdumā.

4) Kad netīrumi pilnībā notīrīti, noskalojiet
mazgāšanas līdzekli ar ūdeni.

5) Nosusiniet virsbūvi ar zamšu vai
audumu un ļaujiet tai ēnā nožūt.

BRĪDINĀJUMS
• Nekad nemēģiniet mazgāt un vas-

kot automobili, motoram vai pilnā
hibrīda sistēmai darbojoties.

• Kad tīrāt automobiļa apakšu un
spārnus, kur atrodas detaļas ar
asām malām, roku aizsardzībai
uzvelciet cimdus un kreklu ar
garām rokām.

• Pēc automobiļa mazgāšanas uzma-
nīgi pārbaudiet bremžu darbību, vai
tās nav kļuvušas mitras un zaudē-
jušas efektivitāti.

UZMANĪBU
Ja jūsu automobilis ir aprīkots ar tīrī-
tāju sistēmu ar lietus sensoriem, pār-
slēdziet tīrītāju vadības sviru pozīcijā
“OFF”. Ja svira tiek atstāta pozīcijā
“AUTO”, tīrītāji var negaidīti nostrā-
dāt un radīt traumas, kā arī tikt bojāti.

PIEZĪME
Mazgājot automobili:
• Nevērsiet pret plastmasas detālām

tvaiku vai par 80°C karstāku ūdeni.
• Lai nesabojātu motora detaļas,

neizmantojiet augstspiediena
ūdens strūklu motortelpā.

PIEZĪME
Lai nesabojātu krāsojumu vai plast-
masas detaļu virsmu, nemēģiniet
notīrīt netīrumus bez ūdens. Rīkojie-
ties šādi.

PIEZĪME
Kad izmantojat komerciāli pieejamu
mazgāšanas līdzekli, ievērojiet tā lie-
tošanas pamācību. Nekad neizmanto-
jiet spēcīgus mājsaimniecības
tīrīšanas līdzekļus vai ziepes.
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6) Uzmanieties, lai nesabojātu plastmasas
detaļas. Ja pamanāt bojājumus, piela-
bojiet bojāto vietu šādā veidā.
1. Notīriet bojāto vietu un ļaujiet nožūt.
2. Sajauciet krāsu un uzmanīgi piela-

bojiet bojāto vietu ar tievu otiņu.
3. Ļaujiet krāsai pilnībā nožūt.

Kad izmantojat automātisko automaz-
gātavu

Mazgāšana ar augstspiediena ūdens
strūklu

Vējstikla kopšana
Ja vējstiklam pielīp eļļas kārtiņa utt. un
vējstikla tīrītāji to nevar notīrīt, izmantojiet
stikla tīrītāju (jāpērk atsevišķi), lai notīrītu
vējstiklu ar roku.

Lukturu kopšana
Nomazgājiet luktura lēcas daļu un noslau-
kiet ar mīkstu drānu.

PIEZĪME
• Ja izmantojat automātisko auto-

mazgātavu, pārliecinieties, ka
neviena automobiļa detaļa, piem.,
antena, netiktu bojāta. Ja rodas
šaubas konsultējieties ar mazgāta-
vas operatoru.

• Nemazgājiet automobili ar jumta
gala spoileri automātiskā automaz-
gātavā.
Tie var iestrēgt automazgātavā un
sabojāt spoileri.

PIEZĪME
Ja izmantojat augstspiediena ūdens
strūklu, turiet sprauslu pietiekamā
attālumā no automobiļa.
• Ja sprausla ir pārāk tuvu automobi-

lim, vai vēršat sprauslu pret radia-
tora režģi vai buferi utt., tas var
sabojāt automobiļa virsbūvi vai
izraisīt atteici.

• Vēršot sprauslu pret durvju logiem,
durvju rāmjiem un lūkas malu (ja
aprīkots), ūdens var iekļūt salonā.

• Ja augstspiediena tīrītāja sprausla
tiek vērsta pret kameru vai kameras
tuvumā, ūdens var iekļūt kamerā,
izraisot aizdegšanos, kļūmi vai
kondensāta veidošanos.

PIEZĪME
• Neizmantojiet šķīdinātāju, ieskaitot

organisko šķīdinātāju, uz luktura
lēcas virsmas. Lēcas virsma var
ieplaisāt. 
Ja izmantojat šķīdinātāju, ieskaitot
organisko šķīdinātāju, noskalojiet
ar lielu ūdens daudzumu.

• Neslaukiet lēcas virsmu ar vasku
vai stingru suku. Tas var bojāt lēcu
vai paātrināt tās nolietošanos.
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Kameru kopšana
Nomazgājiet kameras lēcas daļu un
noslaukiet ar mīkstu drānu. Ja lēcas daļa ir
ļoti netīra, izmantojiet maigu tīrīšanas
līdzekli. 

Alumīnija riteņu disku kopšana

PIEZĪME:
• Riteņu tīrīšanai neizmantojiet kodīgus vai

sārmainus tīrīšanas līdzekļus vai petro-
leju saturošus šķīdumus. Šāda veida tīrī-
šanas līdzekļi uz riteņu diskiem atstās
nenotīrāmus traipus, izraisīs virsmas
izbalošanu un plaisāšanu, sabojās cen-
trālos vāciņus.

• Neizmantojiet drāšu sukas un a ziepes
ar abrazīvām piedevām. Tas sabojās
disku virsmu.

Vaskošana

60G412

Pēc automobiļa mazgāšanas, lai pasar-
gātu krāsojuma un neļautu tam kļūt blā-
vam, novaskojiet automobili.
• Izmantojiet tikai labas kvalitātes vaskus

un pulēšanas līdzekļus.
• Kad izmantojat vaskus un pulēšanas

līdzekļus, ievērojiet to lietošanas pamā-
cības.

PIEZĪME
• Izmantojot kameras noslaucīšanai

spirtu, benzīnu, šķīdinātāju utt., var
izraisīt krāsu izbalēšanu.
Kad noslaukāt kameru, neizmanto-
jiet spirtu, benzīnu, šķīdinātāju utt.

• Cieto pārklājumu izmanto tādu
kameru lēcām, kuras nav paredzēts
viegli saskrāpēt. Tomēr, ja automo-
biļa tīrīšanai izmantojat suku, var
būt grūti redzēt attēlu 360 skata
kamerā.
Uzmanieties, lai nesaskrāpētu lēcu.

• Ja kamerai pielīp organiskais šķīdi-
nātājs, tas var bojāt kameras sintē-
tisko sveķu pārklājumu.
Neļaujiet organiskajiem šķīdinātā-
jiem, auto vaskam, eļļas kārtas
noņemšanas līdzeklim vai logu tīrī-
šanas līdzeklim nokļūt uz produkta.

• Ja kameru pakļauj pēkšņai tempe-
ratūras maiņai, tā var tikt bojāta.
Nepakļaujiet kameru pēkšņām tem-
peratūras maiņām, piemēram,
nekausējiet sasalušu sniegu ar kar-
stu ūdeni.
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Salona tīrīšana

• Iztīriet visus netīrumus, smiltis utt.,
izmantojot putekļusūcēju vai noslaukiet
virsmas, izmantojot mīkstu drānu, kas
samitrināta aukstā vai siltā ūdenī. Ja
salonu atstāj netīru, var parādīties skrā-
pējumi.

• Ātri notīriet šķidrumus, piemēram, no
gaisa atsvaidzinātājiem vai izlijušiem
dzērieniem, izmantojot salvetes vai mīk-
stu drānu. Izlijušu šķidrumu atstāšana
var izraisīt traipu veidošanos, krāsu
izbalēšanu vai ieplaisāšanu.

PIEZĪME:
Lai izvairītos no šķidro gaisa atsvaidzinā-
tāju izlīšanas, ir ieteicams nostiprināt to
tvertnes vietā vai izmantot cietā tipa gaisa
atsvaidzinātājus.

BRĪDINĀJUMS
• Neapsmidziniet salonu ar ūdeni vai

citiem šķidrumiem. Ja navigācijas aprī-
kojums, audio komponenti, slēdži, elek-
troinstalācija zem grīdas vai citas
elektriskās daļas samirkst, pastāv aiz-
degšanās vai kļūmes risks, un SRS
drošības spilvenu sistēma var neno-
strādāt, kā paredzēts.
Ja izlejat automobilī ūdeni vai dzērienu,
pēc iespējas drīzāk sazinieties ar
Suzuki pārstāvi vai kvalificētu autoser-
visu, lai organizētu pārbaudi.

• Modeļiem, kas ir aprīkoti ar SHVS
(Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), ir
litija jonu akumulators (ja aprīkots) un
līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājs (ja
aprīkots), kas atrodas zem priekšējā
sēdekļa. Neļaujiet litija jonu akumulato-
ram un līdzstrāvas-līdzstrāvas pārvei-
dotājam samirkt. Citādi tas var izraisīt
aizdegšanos, elektrošoku vai bojāt aku-
mulatoru.

• Modeļiem, kas ir aprīkoti ar pilnā hib-
rīda sistēmu, zem priekšējā kreisā
sēdekļa atrodas litija jonu akumulators,
bet zem bagāžas nodalījuma atrodas
elektrobloks (augstsprieguma akumu-
lators un invertors). Neļaujiet litija jonu
akumulatoram un elektroblokam
(augstsprieguma akumulatoram un
invertoram) samirkt. Citādi tas var izrai-
sīt aizdegšanos, elektrošoku vai bojāju-
mus.

PIEZĪME
• Neizmantojiet ķīmiskos produktus,

kas satur tālāk nosauktās sastāv-
daļas. Šāda rīcība var radīt traipus,
krāsu izbalēšanu, deformācijas vai
stiprības zudumu utt.
– Šķīdinātājus, kā benzīnu, šķīdi-

nātāju vai uzlīmju noņemšanas
līdzekļus

– Skābi vai sārmaini tīrīšanas
līdzekļi

– Balinātāji vai krāsas
• Neizmantojiet ķīmiskos produktus,

kas satur silikonu, lai tīrītu zonas
ap gaisa kondicionieri, elektro-
nisko aprīkojumu, kā audio vai
navigācijas sistēmas vai slēdžus.
Saskare ar silikonu var izraisīt to
darbības traucējumus.

• Neatstājiet ilgstoši automobilī krā-
sotus ādas izstrādājumus, kažok-
ādas, vinila izstrādājumus. Šāda
rīcība var izraisīt krāsu izbalēšanu
vai salona deformāciju.
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Vinila tapsējums
Sagatavojiet ziepju vai neitrāla tīrīšanas
līdzekļa šķīdumu ūdenī. Ar sūkli vai mīkstu
lupatiņu uzklājiet šķīdumu netīrajai vietai
un ļaujiet dažas minūtes iesūkties,
Noberziet tīrāmo vietu ar tīru, mitru lupa-
tiņu un notīriet netīrumus un ziepju šķī-
duma paliekas. Ja vieta vēl aizvien netīra,
atkārtojiet šīs darbības.

Auduma tapsējums
Notīriet netīrumus ar putekļu sūcēju.
Izmantojiet neitrālu ziepju šķīdumu un tīru,
mitru lupatiņu. Lai notīrītu ziepes, berziet
tīrāmo vietu ar samitrinātu lupatiņu Atkār-
tojiet to līdz netīrumi notīrīti, vai izmantojiet
komerciāli pieejamus līdzekļus noturīgu
traipu tīrīšanai. Ja izmantojat auduma tīrī-
šanas līdzekli, rūpīgi ievērojiet tā lietoša-
nas pamācību.

Ādas tapsējums
Notīriet netīrumus ar putekļu sūcēju.
Izmantojiet neitrālu ziepju šķīdumu vai
ādas izstrādājumu kopšanas līdzekli, notī-
riet netīro vietu ar tīru, mitru lupatiņu. Lai
notīrītu ziepes, berziet tīrāmo vietu ar
samitrinātu lupatiņu Nosusiniet tīrīto vietu
ar mīkstu, sausu lupatiņu. Atkārtojiet to līdz
netīrumi vai traipi notīrīti, vai izmantojiet
komerciāli pieejamus līdzekļus noturīgu
traipu tīrīšanai. Ja izmantojat ādas izstrā-
dājumu tīrīšanas līdzekli, rūpīgi ievērojiet
tā lietošanas pamācību. Neizmantojiet
šķidruma tipa tīrīšanas līdzekļus vai abra-
zīvus tīrītājus.

PIEZĪME:
• Lai uzturētu ādas tapsējuma izskatu, to

jātīra vismaz divas reizes gadā.
• Ja ādas tapsējums kļūst mitrs, nekavējo-

ties nosusiniet ar papīra salveti vai
sausu lupatiņu. Ūdens iedarbības rezul-
tātā ādas tapsējums var kļūt ciets un
sakrunkoties, ja netiek ātri nosusināts.

• Kad novietojat automobili stāvēšanai
saulainā dienā, izvēlieties ēnainu vietu
vai izmantojiet saulsargu. Ja ādas tapsē-
jums ilgstoši tiek pakļauts tiešiem saules
stariem, tas var izbalot vai sarauties.

• Kā tas ir raksturīgs dabīgajiem materiā-
liem, ādas izstrādājumi ir graudaini un
neviendabīgi, govs āda ar\ī ir nevienda-
bīgs materiāls. Tas nekādā veidā neie-
tekmē ādas tapsējuma kvalitāti.

Drošības jostas
Tīriet drošības jostas ar neitrālām ziepēm
un ūdeni. Nelietojiet abrazīvus materiālus
vai šķīdinātājus. Tie var padarīt trauslu
drošības jostu audumu.

Vinila paklājiņi
Parastus netīrumus no vinila var notīrīt ar
ūdeni un neitrālām ziepēm. Nepielipušus
netīrumus notīriet ar suku. Pēc tam rūpīgi
noskalojiet un nožāvējiet ēnā.

Grīda
Pēc iespējas notīriet netīrumus un gružus
ar putekļusūcēju. Izmantojiet neitrālu
ziepju šķīdumu un tīru, mitru lupatiņu. Lai
notīrītu ziepes, berziet tīrāmo vietu ar
samitrinātu lupatiņu Atkārtojiet to līdz netī-
rumi notīrīti, vai izmantojiet komerciāli pie-
ejamus līdzekļus noturīgu traipu tīrīšanai.
Ja izmantojat paklāju tīrīšanas līdzekli,
rūpīgi ievērojiet tā lietošanas pamācību.
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Mērinstrumentu panelis un konsole
Notīriet netīrumus ar putekļu sūcēju.
Uzmanīgi noslaukiet ar izspiestu, mitru un
tīru lupatiņu. Atkārtojiet līdz viss notīrīts.

Vējstikla iekšpuse
Kad tīrāt vējstikla iekšējo virsmu, pasargā-
jiet duālā sensora lēcu no putekļiem un
stikla tīrīšanas līdzekļiem.

Bagāžas nodalījuma durvju loga 
iekšpusē

PIEZĪME:
Noslaukiet logu ar antenas vadiem vai sil-
dītāja vadiem ar mīkstu drānu, kas samitri-
nāta ūdenī, lai izvairītos no vadu
bojāšanas.

PIEZĪME
• Neizmantojiet silikonu saturošus

tīrīšanas līdzekļus elektrisko kom-
ponenšu tīrīšanai, piem., gaisa kon-
dicionēšanas sistēmas, audio,
navigācijas sistēmas vai citus slē-
džus. Tā var sabojāt šīs komponen-
tes. 

• Tādi šķidrumi kā šķidri aromatiza-
tori, gāzētie dzērieni vai sulas var
izraisīt sintētisko sveķu bāzes un
tekstila daļu izbalošanu, sakrunko-
šanas un plaisāšanu. Nekavējoties
nosusiniet ar papīra salveti vai
sausu lupatiņu 

• Neatstājiet automobilī ilgstoši ādas
izstrādājumus ar krāsainām, vinila
vai kažokādas detaļām. Tie var zau-
dēt krāsu un sabojāt salona tapsē-
juma krāsu.
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PIEZĪMĒM
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Automobiļa identifikācijas

Šasijas sērijas numurs

65T12010

65T12021

65T12030

Šasijas un/vai motora sērijas numurs tiek
izmantots automobiļa reģistrācijai. Tos
izmanto arī pilnvarotie SUZUKI pārstāvji
vai kvalificēti autoservisi, kad pasūta deta-
ļas vai meklē īpašu servisa informāciju.
Vienmēr, kad vēršaties pie pilnvarota
SUZUKI pārstāvja vai kvalificēta autoser-
visa, atcerieties identificēt savu automobili
ar šo numuru. Ja numuru grūti nolasīt, to
var atrast arī identifikācijas plāksnītē.

Motora sērijas numurs

83SH12020

Motora sērijas numurs ir iespiests uz
motora bloka, kā parādīts attēlā.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

PIEMĒRS
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Ieteicamā degviela

65T12040

Lai nesabojātu katalizatoru, jāizmanto
bezsvina degviela ar oktānskaitli (RON) 91
vai augstāku (vai 95 vai augstāku, ja uz
degvielas uzpildes durtiņām ir norādīts
“RON 95”), kas atbilst Eiropas standartam
EN228. Neizmantojiet benzīnu ar metāla
piedevām. Tas norādīts uzlīmē pie degvie-
las iepildes lūciņas ar uzrakstu: “UNLEA-
DED FUEL ONLY”, “NUR
UNVERBLEITES BENZIN”, “ENDAST
BLYFRI BENSIN” vai “SOLO GASOLINA
SIN PLOMO”.

Benzīns ar etanola piedevu
Benzīns ar gazolīna un etanola (graudu
spirta) piedevu, pazīstams arī kā gāzehols,
pieejams noteiktos reģionos. Šāda veida
maisījumus var izmantot jūsu automobilī,
ja tie nesatur vairāk par 10% etanola. Pār-
baudiet, vai benzīna-etanola maisījuma
oktānskaitlis ir tāds pats, kā ieteiktajam
benzīnam.

Izmantojiet ieteikto degvielu, kas atbilst
šādiem marķējumiem.

83RM085

PIEZĪME:
Ja izmantojat benzīna- etanola maisījumu
un neesat apmierināts ar sava automobiļa
brauktspēju vai degvielas patēriņu, izman-
tojiet bezsvina benzīnu bez etanola piede-
vas.

Benzīns ar MTBE piedevu
(kur legāli pieejams)
Bezsvina benzīnu ar MTBE (metilterciār-
butilēteri) var izmantot, ja MTBE saturs
nav lielāks par 15%. Šī ar skābekli bagāti-
nātā degviela nesatur spirtu.

PIEZĪME:
• Ieteikto degvielu Taivānas tirgus mode-
ļiem skatiet tematā “Taivānai” sadaļā
“PIELIKUMS”.

vai

PIEMĒRS

vai

PIEZĪME
Degvielas tvertne ir aprīkota ar venti-
lācijas atveri, kas ļauj degvielai
izplesties karstā laikā. Ja turpināt
degvielas uzpildi pēc tam, kad iepil-
des pistole ir automātiski izslēgusies
vai notiek gaisa izplūde no tvertnes,
gaisa kamera piepildīsies. Ja šādā
gadījumā automobilis saulē stipri
uzkarst, degvielas izplešanās rezul-
tātā var notiek noplūde. Lai nepie-
ļautu šādu degvielas noplūdi,
pārtrauciet degvielas uzpildi pēc pis-
toles automātiskās izslēgšanās vai,
kad izmantojat citu neautomātisko
sistēmu.

PIEZĪME
Uzmanieties un degvielas uzpildes
laikā neizšļakstiet degvielu ar spirta
piedevu. Ja degviela nokļūst uz virs-
būves, nekavējoties noslaukiet. Deg-
vielas ar spirta piedevu var sabojāt
automobiļa krāsojumu; jauna auto-
mobiļa ierobežotā garantija šādu
situāciju nesedz.
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Specifikācijas
PIEZĪME:
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
M/T: Manuālais pārnesumkārbas-ass mezgls
A/T Automātiskais pārnesumkārbas-ass mez-
gls
AGS: Automātiskā pārnesumu pārslēgšana

2WD: 2 riteņu piedziņa
4WD: 4 riteņu piedziņa

ELEMENTS: Izmēri Mērvienība: mm (collas)
Kopējais garums 4300 (169,3)
Kopējais platums 1785 (70,3)
Kopējais augstums 1590 – 1595 (62,6 – 62,8)
Garenbāze 2600 (102,4)
Celiņu izvēle Priekšpusē 1535 (60,4)

Aizmugurē 1505 (59,3)
Attālums līdz no ass līdz zemei 180 (7,1)
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ELEMENTS: Masa 
(svars)

Mērvienība kg (lbs) K14C 
motora modelis

K14D motors 
M/T modelis

K14D motors 
A/T modelis

K15C 
motora modelis

Pašmasa (svars)

M/T
2WD 1155 – 1175 

(2546 – 2590)
1205 – 1235 

(2657 – 2723) –

4WD 1225 – 1265 
(2701 – 2789)

1285 – 1305 
(2833 – 2877) –

A/T
2WD 1180 – 1220 

(2601 – 2690) – 1240 – 1260
(2734 – 2778)

4WD 1250 – 1290 
(2756 – 2844) – 1310 – 1330

(2888 – 2932)

AGS
2WD – – – 1290 – 1310

(2844 – 2888)

4WD – – – 1360 – 1380
(2998 – 3042)

Pilna masa (svars) 2WD 1745 (3847) 1685 (3715) 1710 (3770) 1740 (3836)
4WD 1745 (3847) 1755 (3869) 1780 (3924) 1810 (3990)

Pieļaujamā slodze uz asi Priekš-
pusē 1040 (2293) 1040 (2293) 1040 (2293) 1040 (2293)

Aizmu-
gurē 920 (2028) 920 (2028) 920 (2028) 920(2028)
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*1 Ja litija jonu akumulators ir pilnībā izlādējies, akumulatoru nevar uzlādēt. Kad aizstājat vai utilizējat litija jonu akumulatoru, sazinieties
ar pilnvarotu SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoservisu.

ELEMENTS: Motors
Tips K14C K14D K15C
Cilindru skaits 4  

Cilindra kanāls 73,0 mm 73,0 mm 74,0 mm (2,91 in.)
Gājiens 82,0 mm (3,23 in.) 82,0 mm (3,23 in.) 85,0 mm (3,35 in.)
Motora tilpums 1373 cm3 

(1373 cc, 83,8 cu.in)
1373 cm3 

(1373 cc, 83,8 cu.in)
1462cm3

(1462 cc, 89,2 cu.in)
Kompresijas pakāpe 9,9 : 1 10,9 : 1 13,0 : 1

ELEMENTS: Elektroaprīkojums
Standarta aizdedzes svece K14C motora modelis NGK ILZKR7D8

K14D motora modelis NGK ILZKR7N8S
K15C motora modelis NGK ILZKR6Q11

Svina-skābes akumulators
K14C motora modelis un K14D motora 
modelis

Izņemot aukstus reģionus:
 12V 36Ah 300A(EN) 
Aukstiem reģioniem:
 12V 44Ah 350A(EN)

K15C motora modelis 12V 55Ah 500A(EN)
Litija jonu akumulators ar SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) 

un K15C motora modeli Bezapkopes*1

Augstsprieguma akumulators K15C motora modelis Bezapkopes*1

Drošinātāji Sk. sadaļu “PĀRBAUDE UN APKOPE”.
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• Ja nepieciešams nomainīt sekojošās spuldzes, kas norādītas tabulā iepriekš, sazinieties ar savu SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu auto-
servisu.

*1 Tā kā lukturi nav izjaucama tipa, jūs nevarat nomainīt spuldzi. Ja kāda spuldze ir bojāta, nomainiet mērķa mezglu.

ELEMENTS: Gaismas STRĀVAS STIPRUMS VATOS SPULDZES Nr.
Priekšējais luk-
turis

LED priekšējie lukturi*1 LED –

Priekšējie mig-
las lukturi (ja
aprīkots)

Izņemot K15C motora modeļus 12V 19W H16
K15C motora modeļiem*1 LED –

Gabarītu signāllukturi*1 LED –
Dienas gaitas lukturi*1 LED –
Pagrieziena rādītājs Priekšpusē 12V 21W PY21W

Aizmugurē 12V 21W PY21W
Sānu pagriezienu rādītāji* 1 (uz spārna) 12V 5W –

(uz sānu atpa-
kaļskata spoguļiem)

LED –

Aizmugures/bremžu lukturi*1 LED –
Trešais bremžu signāllukturis*1 LED –
Atpakaļgaitas lukturis 12V 16W W16W
Numurzīmes apgaismojums 12V 5W W5W

LED*1 –
Aizmugures miglas lukturis (ja aprīkots) 12V 21W P21W
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• Ja nepieciešams nomainīt sekojošās spuldzes, kas norādītas tabulā iepriekš, sazinieties ar savu SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu auto-
servisu.

*1 Tā kā lukturi nav izjaucama tipa, jūs nevarat nomainīt spuldzi. Ja kāda spuldze ir bojāta, nomainiet mērķa mezglu.

ELEMENTS: Gaismas STRĀVAS STIPRUMS VATOS SPULDZES Nr.
Salona apgais-
mojums

Cimdu nodalījuma apgaismojums (ja
aprīkots)

12V 1,4W –

Kāju nišas apgaismojums (ja aprīkots) /
Mērinstrumentu paneļa kabatas apgaismo-
jums (ja aprīkots)*1

LED –

Centrā (bez jumta lūkas) 12V 10W –
Cits apgaismojums 12V 5W W5W

Kosmētikas spogulīša apgaismojums (ja aprīkots) 12V 3W –
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*1 Ja pārvadājam vairāk nekā 4 cilvēkus, ievērojiet riepu spiedienu, kas norādīts riepu informācijas uzlīmē.
*2 Ja sagatavojat ziemas riepas:

•Suzuki iesaka aizstāt ar tāda paša izmēra, konstrukcijas un nestspējas riepām, kādas bija uzstādītas oriģināli. Konsultējieties ar piln-
varotu SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu autoservisu par plašāku informāciju saistībā ar riepu montāžu.

•Uzstādiet ziemas riepas uz visiem četriem riteņiem.
•Lūdzu, ņemiet vērā, ka maksimālais pieļaujamas ātrums ziemas riepām visumā ir mazāks kā oriģinālajām riepām.

ELEMENTS: Riteņi un riepas 16 collu riteņa modelis 17 collu riteņa modelis
Riepu izmērs, priekšā un aizmugurē 215/60R16 95H*1*2 215/55R17 94V*1*2

Diska izmērs 16X6 1/2J 17X6 1/2J
Spiediens riepās Informāciju par riepām skatiet uzlīmē uz vidējā statņa vadītāja pusē.
Ieteicamās sniega ķēdes (Eiropai) Radiālais biezums 10 mm, aksiālais biezums 10 mm
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ELEMENTS: Ieteicamā degviela / smērvielas un tilpumi (apm.)
Degviela Skatiet sadaļu “Ieteiktā degviela”. 47 l
Motoreļļa

K14C motora modelis
Klasifikācija ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5

API SL, SM, SN vai SP
ILSAC GF-6

Viskozitāte: SAE 5W-30

3,3 l
(kopā ar eļļas filtru)

K14D motora modelis
Klasifikācija ACEA A1/B1

API SL, SM, SN vai SP
ILSAC GF-6

Viskozitāte: SAE 0W-20

3,6 l
(kopā ar eļļas filtru)

K15C motora modelis
Klasifikācija API SN vai SP

ILSAC GF-6
Viskozitāte: SAE 0W-16

3,3 l
(kopā ar eļļas filtru)

Motora dzesēšanas
šķidrums K14C motora 

modelis

M/T

SUZUKI LLC: Super (Blue) Coolant

5,5 l
(kopā ar rezervuāru)

A/T 5,7 l
(kopā ar rezervuāru)

K14D motora 
modelis

M/T 6,7 l
(kopā ar rezervuāru)

A/T 6,9 l (12,1 Imp pt)
(kopā ar rezervuāru)

K15C motora modelis 4,5 l (7,9 Imp pt)
(kopā ar rezervuāru)

Manuālās pārnesum-
kārbas-ass eļļa

K14C motora modelis
“SUZUKI GEAR OIL 75W”

2,5 l
K14D motora modelis 2,5 l

Automātiskā transmisijas eļļa K15C motora modelis 1,86 l (3,3 Imp pt)
Automātiskās pārnesum-
kārbas-ass mezgla eļļa

K14C un K14D 
motoru modeļiem “SUZUKI AT OIL AW-1” 6,2 l
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Sadales kārbas eļļa
4WD

M/T / AGS
“SUZUKI GEAR OIL 75W-85”

0,82 l (1,4 Imp pt)
A/T 0,85 l (1,5 Imp pt)

Aizmugures diferenci-
āļa eļļa 4WD “SUZUKI GEAR OIL 75W-85” 0,73 l

Bremžu/sajūga šķidrums SAE J1704 vai DOT4 –

ELEMENTS: Ieteicamā degviela / smērvielas un tilpumi (apm.)
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PIEZĪMĒM
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Izraēlai, Krievijai un 
Austrālijai

Zagļu atbaidīšanas gaismas signāls

65T30081

Šis gaismas signāls mirgos, ja aizdedzes
slēdzis ir pozīcijā LOCK vai ACC vai aizde-
dzes režīms ir LOCK (izslēgts) vai ACC.
Mirgojošā gaismas signāla uzdevums ir
atbaidīt zagļus, radot iespaidu, ka automo-
bilis ir aprīkots ar drošības sistēmu.

PIEMĒRS

Krievijai un citām valstīm, kuras ir ieviesušas ERA-GLONASS
Ārkārtas palīdzība uz ceļa – globālā navigācijas satelītsistēma (ERA-GLONASS) ir aprī-
kota atbilstoši automobiļa modelim. Šī sistēma ir uzstādīta, ja automobilis ir aprīkots ar
“SOS” pogu un ERA-GLONASS mikrofonu.
Aprīkojuma apraksts

65T12060

1. “SOS” poga
2. ERA-GLONASS mikrofons

1

2
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Ārkārtas palīdzība uz ceļa – globālā 
navigācijas satelītsistēma 
(ERA-GLONASS)

54P001203

(1) Tiek saņemta informācija par atraša-
nās vietu.

(2) Automobiļa informācija tiek nosūtīta
avārijas kontaktcentrālei.

(3) Avārijas kontaktcentrāle informē reģionālo
EMERCOM centru (112 dienestu) par
ārkārtas situācijas apstākļiem.

(4) Tiek izsūtīti avārijas dienesti.
ERA-GLONASS (ārkārtas palīdzība uz
ceļa – globālā navigācijas satelītsistēma) ir
automobilī uzstādītā sistēma. Šī sistēma
automātiski sūta informāciju avārijas kon-
taktcentrālei sadursmes gadījumā un
sazvana ERA-GLONASS operatoru, lai
pieprasītu palīdzību.

PIEZĪME:
• Automobiļa ERA-GLONASS sistēmas

pareiza funkcionēšana ir tieši atkarīga no
ERA-GLONASS operatora esības attie-
cīgajā valstī un tā pakalpojumu pieeja-
mību.

• Atbildību par ERA-GLONASS sistēmas
komponentiem (izņemot automobilī
uzstādīto aprīkojumu) nes ERA-GLO-
NASS sistēmas operators.

Kā izmantot ERA-GLONASS
ERA-GLONASS ir 2 režīmi: automātiskās
darbības režīms un manuālās darbības
režīms.

65T12070

(1) “SOS” poga
(2) Mikrofons (priekšējā pasažiera pusē)
(3) Zaļais indikators
(4) Sarkanais indikators
(5) Pārsegs

(1)

(2)

(4)

(3)

UZMANĪBU
• ERA-GLONASS ir pieejama tikai

tur, kur ir iespējams izmantot mobi-
lās telekomunikācijas. Šo sistēmu
nevar izmantot zonās ar atmosfē-
ras traucējumiem, nomaļās vietās
un citur, kur nav iespējams saņemt
signālu.

• Ja mikrofonam, skaļrunim vai
“SOS” pogai radušās kļūmes, ERA-
GLONASS nevar darboties pareizi.
Funkcijas pārbaudi iesakām veikt
pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai
kvalificētā autoservisā.

• Lai ERA-GLONASS varētu darbo-
ties normāli, izmantojiet SUZUKI
oriģinālo audiosistēmu. 

SOS

(3) (4)

(1)
(5)

(2)

PIEMĒRS
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Automātiskās darbības režīms
ERA-GLONASS sistēma darbojas, kad
aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
ON vai motora slēdzis tiek nospiests, lai
pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON. Nega-
dījumā, kurā nostrādā drošības spilvens,
uz avārijas kontaktcentrāli automātiski tiek
nosūtīta dažāda informācija par jūsu auto-
mobili, kā automobiļa atrašanās vieta. 
Zaļais indikators (3) pārslēgsies no mirgo-
joša režīma uz ieslēgtu, un jūs varat
piezvanīt ERA-GLONASS operatoram,
izmantojot mikrofonu (2).

PIEZĪME:
Ja drošības spilvens ir jau nostrādājis,
ārkārtas izsaukums netiek veikts automā-
tiski.

Manuālais darbības režīms
Atveriet vāku, lai izmantotu sistēmu manu-
āli.
Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozī-
cijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests,
lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, vai-
rāk nekā 1 sekundes turiet nospiestu
“SOS” pogu (1) un atlaidiet to.
Zaļais indikators (3) pārslēgsies no mirgo-
joša režīma uz ieslēgtu, un jūs varat
piezvanīt ERA-GLONASS operatoram,
izmantojot mikrofonu (2).

PIEZĪME:
(Tikai manuālajam darbības režīmam)
Neizmantojiet manuālo režīmu, lai pārbau-
dītu darbību.
Ja nepieciešams pārbaudīt darbību, veiciet
to ar testa režīmu. Vairāk skatiet tematā
“Kā izmantot testa režīmu” šajā sadaļā. 
Ja sistēma nejauši nostrādā, atceliet dar-
bību. Plašāku informāciju skatiet šīs sada-
ļas tēmā “ERA-GLONASS atcelšana” .

PIEZĪME:
(Gan automātiskajam, gan manuālajam
darbības režīmam)
• Kad nostrādā avārijas zvans, par tā

sākumu, zvanīšanu un zvana beigām lie-
cina skaņas signāls.

• Kad nostrādā ERA-GLONASS, automo-
biļa informācija (piemēram, automobiļa
atrašanās vieta, virziens, VIN, negadī-
juma laiks utt.) tiek nosūtīts avārijas kon-
taktcentrālei. Šī informācija netiks sūtīta,
izņemot, kad tiek veikts ārkārtas zvans.
Šīs saziņas laikā notikušās sarunas
neieraksta automobilis, bet gan avārijas
kontaktcentrālei.

• Saziņu no ERA-GLONASS operatora
var dzirdēt no skaļruņa, kas atrodas
mērinstrumentu paneļa labajā pusē. Ja
tiek izmantota audiosistēma, saziņai ar
ERA-GLONASS operatoru būs priori-
tāte, tādēļ visi citi audiosignāli tiks apklu-
sināti.

• ERA-GLONASS ir aprīkota ar iebūvēto
bateriju, kas ir rezerves enerģijas avots
gadījumam, ja bota akumulators negadī-
jumā tiek bojāts. Iebūvētās baterijas kal-
pošanas laiks ir apmēram 3 gadi, ja
temperatūras režīms ir no -40 °C līdz 85
°C.
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• Ja sarkanais indikators mirgo ik pēc 1
sekundēm un vienlaikus iedegas ERA-
GLONASS brīdinājuma lampiņa, ticis
konstatēts, ka iebūvētā baterija ir gan-
drīz izlādējusies vai sistēmā ir kļūda.
Drīz nogādājiet automobili pārbaudei pie
pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai kvalifi-
cētā autoservisā. Kad iebūvētā baterija ir
gandrīz izlādējusies, pēc iespējas drīzāk
aizstājiet bateriju, pat tad, ja atlikušais
enerģijas daudzums baterijā būtu pietie-
kams apmēram 10 minūšu zvanam ar
ERA-GLONASS operatoru. Šī iebūvētā
baterija ir paredzēta tikai ERA-GLO-
NASS. Tādēļ, kad nomaināt bateriju,
konsultējieties ar SUZUKI pārstāvi vai
kvalificētu autoservisu.

PIEZĪME:
Izlietotās baterijas jāutilizē pareizā veidā
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem,
tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

80JM133

(1) Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols (1)
norāda, ka bateriju/akumulatoru nedrīkst
utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Nodrošinot baterijas/akumulatora pareizu
utilizāciju, jūs palīdzat novērst potenciāli
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku vese-
lību, kas tomēr var notikt, ja neievērosiet
baterijas/akumulatora utilizācijas noteiku-
mus. Materiālu pārstrāde palīdz taupīt
dabas resursus. Lai uzzinātu vairāk par
bateriju/akumulatoru utilizāciju un
pārstrādi, iesakām sazināties ar savu piln-
varoto SUZUKI pārstāvi vai kvalificētu
autoservisu.

(1)
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Indikators
Atbilstoši ERA-GLONASS darba statusam un komunikācijas statusam “SOS” pogas indikators darbojas sekojoši.

(#1) "ERA-GLONASS" sistēma tiek aktivizēta 30 sekundes pēc tam, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā ON vai tiek nospiests
motora slēdzis, lai mainītu aizdedzes režīmu uz ON gan automātiskās darbības režīmam, gan manuālās darbības režīmam. Ja 30
sekundēs pēc aizdedzes slēdža pagriešanas pozīcijā ON tiek nospiesta “SOS” poga vai tiek nospiests motora slēdzis, lai pārslēgtu
aizdedzes režīmu pozīcijā ON, ERA-GLONASS sistēma tiek aktivizēta 30 sekundes pēc tam, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts
pozīcijā ON vai motora slēdzis tiek nospiests, lai mainītu aizdedzes režīmu uz ON.

(#2) Varat pielāgot sistēmu, lai apturētu zaļā indikatora mirgošanu. Lūdziet detalizētu informāciju pilnvarotam SUZUKI pārstāvim vai kva-
lificētā autoservisā.

Zaļais indikators Sarkanais indika-
tors

Stāvoklis

Nedeg Nedeg Normāla darbība. (#1)

Deg Deg Aptuveni 5 sekundes, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā ON vai motora slē-
dzis tiek nospiests, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON. (#1) 

Mirgo 
(aptuveni ik pēc 3
sekundēm)

Nedeg Nav GLONASS, GPS savienojuma vai modema tīkla. (#2)
ERA-GLONASS ierīce ir ārpus saziņas zonas.

Mirgo 
(aptuveni ik pēc 1
sekundes)

Nedeg Sākas ERA-GLONASS darbība.

Deg Nedeg Ir nodibināti ERA-GLONASS sakari.

Mirgo 
(aptuveni ik pēc 0,6
sekundēm)

Nedeg Uz ārkārtas kontaktu centru tiek nogādās datu minimums (automobiļa šasijas numurs
(VIN) vai automobiļa atrašanās vieta)
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(#3) Kad zvans ir noslēgts, atkarībā no avārijas kontaktcentrāles reakcijas var mirgot zaļais indikators vai sarkanais indikators.

Zaļais indikators Sarkanais indika-
tors

Stāvoklis

Mirgo 
(aptuveni ik pēc 0,3
sekundēm)

Nedeg ERA-GLONASS sakari ir noslēgušies normāli.(# 3)

Nedeg Mirgo 
(aptuveni ik pēc 1
sekundes)

Iebūvētā baterija ERA- GLONASS blokā ir izlādējusies vai sistēmā ir kļūda. 

Nedeg Mirgo 
(aptuveni ik pēc 0,3
sekundēm)

ERA-GLONASS sakari ir noslēgušies anomāli vai ir radusies sakaru atteice.
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Brīdinājuma un indikatoru paziņojums
Informācijas ekrānā parādās brīdinājuma un indikāciju paziņojumi, lai informētu jūs par problēmām ar ERA-GLONASS.

(#1) Kad mirgo galvenais brīdinājuma indikators, mirgos arī sarkanais indikators (4) “SOS” pogā (aptuveni ik pēc 1 sekundes).

Brīdinājuma un indika-
toru 

paziņojums
Skaņa Cēlonis un risinājums

65T50760

Pīkst (vienu reizi no salona
zumera)

Var būt radusies ERA-GLONASS kļūme. (#1)
Nogādājiet automobili pārbaudei pie pilnvarota SUZUKI pārstāvja vai
kvalificētā autoservisā.

SOS

(4)
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ERA-GLONASS atcelšana
Darbību var atcelt tikai, kad saziņa notiek,
izmantojot manuālo režīmu. Darbību var
atcelt, ja “SOS” poga (1) tiek nospiesta,
pirms tiek uzsākta saziņa ar ERA-GLO-
NASS operatoru.

PIEZĪME:
• Saziņu nevar atcelt automātiskās darbī-

bas režīmā.
• Kad “SOS” poga (1) tiek nospiesta,

pirms tiek uzsākta saziņa ar ERA-GLO-
NASS operatoru.

• Saziņu nevar atcelt no automobiļa pēc
tam, kad ar ERA-GLONASS operatoru ir
uzsākta saziņa. Palūdziet avārijas kon-
taktcentrālei atcelt saziņu.

Kā izmantot testa režīmu
Izmantojot testa režīmu, var pārbaudīt
ERA-GLONASS sistēmu, vai tā darbojas
normāli vai nē.

PIEZĪME:
Kamēr sistēma atrodas testa režīmā, avāri-
jas izsaukums netiek veikts, pat ja ir noticis
negadījums.
Noparkojiet automobili drošā vietā, kur var
uztvert GLONASS, un palaidiet testa
režīmu.

Testa režīma ieraksts
Lai uzsāktu testa režīmu, veiciet šādas
darbības:

1) Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā
LOCK un nospiediet motora slēdzi, lai
pārslēgtu aizsedzes režīmu uz LOCK
(OFF).

2) Automobilim stāvot, aizveriet vadītāja
durvis un pilnībā novelciet stāvbremzi.

3) Automobilim stāvot, pagrieziet aizde-
dzes slēdzi pozīcijā ON un nospiediet
motora slēdzi, lai pārslēgtu aizsedzes
režīmu uz ON, un pagaidiet aptuveni 60
sekundes.

PIEZĪME:
Visas sekojošo soļu 4), 5) un 6) darbības
jāizpilda 20 sekunžu laikā.

4) Atlaidiet stāvbremzi un ieslēdziet stāv-
bremzi. Atkārtojiet darbību kopā 3 rei-
zes (galu galā stāvbremze paliek
ieslēgta).

5) Atveriet un aizveriet vadītāja durvis.
6) Atlaidiet stāvbremzi un atkal ieslēdziet

to. Atkārtojiet darbību kopā 3 reizes
(galu galā stāvbremze paliek ieslēgta).

7) ERA-GLONASS sistēma palaiž testa
režīmu. Šajā režīmā “SOS” pogā
nodziest zaļā gaisma un nepārtraukti ik
pēc 3 sekundēm mirgo sarkanā.

PIEZĪME:
Kad testa režīms sāk un beidz darbību,
atskan skaņas signāls.
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Testa zvans
Vai ERA-GLONASS sistēma darbojas nor-
māli, var pārbaudīt, izmantojot mikrofonu,
skaļruni un zvanu centrāli sekojoši.

1) Vairāk nekā 1 sekundes turiet
nospiestu “SOS” pogu (1) un atlaidiet
to.

2) Testa zvana sakari sākas automātiski.
Zaļais indikators (3) mainīs mirgoša-
nas intervālu uz aptuveni ik pēc 1
sekundes, un sarkanais indikators (4)
mainīs mirgošanas indikatoru uz aptu-
veni ik pēc 3 sekundēm.

3) Zaļais indikators (3) pārslēgsies no mir-
gojoša stāvokļa (aptuveni ik pēc 1
sekundes) uz degošu.

4) Zaļais indikators (4) mainīs mirgoša-
nas intervālu uz aptuveni ik pēc 0,3
sekundēm un pēc tam nodzisīs.

5) Testa režīms tiks noslēgts automātiski.

Lai izietu no testa režīma
Lai izietu no testa režīma, to var izdarīt ar
vienu no šīm 3 metodēm.
• Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā

LOCK un nospiediet motora slēdzi, lai
pārslēgtu aizsedzes režīmu uz LOCK
(OFF).

• Uzsāciet automobiļa kustību.
• Testa zvans tiek pabeigts.
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Indikators (testa režīmā)
Testa režīmā atbilstoši ERA-GLONASS darba statusam un komunikācijas statusam “SOS” pogas indikators darbojas sekojoši.

#1 Kad tiek veikts testa zvans, lūdzu, pagaidiet balss atgriezenisko saiti, kam vajadzētu apstiprināt, ka automobiļa informācija ir saņemta
pareizi. Tas apliecina, ka testa zvans darbojas pareizi.

       Kad testa zvans ir noslēgts, atkarībā no kontaktcentrāles reakcijas var mirgot zaļā LED vai sarkanā LED.   

Zaļais indikators Sarkanais indikators Stāvoklis
Nedeg Mirgo 

(apmēram ik pēc 
3 sekundēm)

Normāla darbība (testa režīms).

Mirgo 
(apmēram ik pēc 
1 sekundēm)

Mirgo 
(apmēram ik pēc 
3 sekundēm)

Numura sastādīšanas testa režīms

Mirgo 
(apmēram ik pēc 
0,6 sekundēm)

Mirgo 
(apmēram ik pēc 
3 sekundēm)

Datu sūtīšana testa režīmā

Deg Mirgo 
(apmēram ik pēc 
3 sekundēm)

Zvana laikā testa režīmā

Mirgo 
(apmēram ik pēc 
0,3 sekundēm)

Mirgo 
(apmēram ik pēc 
3 sekundēm)

Testa zvana sakari ir noslēgušies normāli. (#1)

Nedeg Mirgo 
(apmēram ik pēc 
0,3 sekundēm)

Testa zvana sakari ir noslēgušies anomāli vai ir radusies sakaru atteice.
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Drošības jostu spriegotāja sistē-
mas nostrāde automobiļa apgāša-
nās gadījumā
Spriegotāji nostrādā gandrīz visās apgāša-
nās situācijās, kā arī frontālās un sānu
sadursmēs, kas ir pietiekami smagas, lai
nostrādātu drošības spilveni. 

80J110

• Automobiļa apgāšanās

Drošības aizkaru nostrāde automo-
biļa apgāšanās gadījumā
Drošības aizkari nostrādā gandrīz visās
apgāšanās situācijās, kā arī smagās sānu
sadursmēs.

Automobiļa apgāšanās gadījumā piepūšas
abi drošības aizkari. Smagas sadursmes
gadījumā piepūtīsies drošības aizkari tajā
pusē, no kuras ir saņemts trieciens.

80J110

• Automobiļa apgāšanās

Automobilī uzstādītā sakaru ierīce ietver
bezmaksas / atvērtā koda programmatūru.
Informācija par licencēm un/vai bezmak-
sas / atvērtā koda programmatūras avota
kods ir pieejams šajā vietnē:
https://www.denso-ten.com/support/sou-
rce/oem/sg1/
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Krievijai

Gaisa kondicionēšanas sistēma

PIEZĪME:
Jūs automobilī tiek izmantots gaisa kondi-
cionētāja dzesējošais līdzeklis HFC-134a,
kas parasti tiek saukts par R-134a. Ap
1993. gadu automobiļu iekārtās R-12 tika
aizstāts ar R-134a. Pieejami arī citi dzesē-
jošie līdzekļi, tostarp pārstrādāts R-12, bet
jūsu automobilī drīkst izmantot tikai R-
134a.

PIEZĪME
Izmantojot nepareizu dzesēšanas
līdzekli, var sabojāt gaisa kondicionē-
šanas sistēmu. Izmantojiet tikai R-
134a. Neizmantojiet R-134a kopā ar
citiem dzesēšanas līdzekļiem.
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Periodiskās apkopes grafiks (Krievija) - K14C motora modelim
“R”:aizstājiet vai nomainiet
“I”: pārbaudiet, tīriet, eļļojiet vai vajadzības gadījumā mainiet

PIEZĪME:
Tabulā parādīts apkopes grafiks līdz 120 000 km. Pēc 120 000 km veiciet tādas pašas apkopes tabulā parādītajos intervālos.



13-14

PIELIKUMS

63TB3-01E

#1: Noteikti ikdienas apskates ietvaros pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA EKS-
PLUATĀCIJA”.
Ja izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no SUZUKI LLC: Super (Blue), rīkojieties kā grafikā attiecībā uz SUZUKI
LLC: Standard (Green).

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
jūdzes (x1000) 6 12 18 24 30 36

mēneši 12 24 36 48 60 72
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa Pārbaudiet ik pēc 20 000 km vai 24 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 80 000 km vai 96 mēnešiem.

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs R R R R R R
 1-3. Motora dzesēšanas šķid-

rums
SUZUKI LLC: Super (Zils) (#1) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 150 000 km vai 96 mēnešiem.

 Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 75 000 km vai 48 mēnešiem
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*1-4. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – – I – – I
AIZDEDZE

2-1. Aizdedzes sveces, kad .tiek izmantota
bezsvina degviela

Irīdija sveces – – – – – R

Aizdedzes sveces, kad tiek izmantota svinu saturoša degviela, skatiet grafiku “Smagi ekspluatācijas
apstākļi”.

DEGVIELA
 3-1. Gaisa filtra elements Ceļš ar

melno
segumu 

I I I R I I

Putekļaini apstākļi Skatiet grafiku “Smagi ekspluatācijas apstākļi”.
*3-2. Degvielas līnijas – – I – – I
*3-3. Degvielas tvertne – – – I – –

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
*4-1. PCV vārsts Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles

sistēma
Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
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#1: Noteikti ikdienas apskates ietvaros pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA EKS-
PLUATĀCIJA”.
Ja izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no SUZUKI LLC: Super (Blue), rīkojieties kā grafikā attiecībā uz SUZUKI
LLC: Standard (Green).

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
jūdzes (x1000) 42 48 54 60 66 72

mēneši 84 96 108 120 132 144
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa Pārbaudiet ik pēc 20 000 km vai 24 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 80 000 km vai 96 mēnešiem.

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs R R R R R R
 1-3. Motora dzesēšanas šķid-

rums
SUZUKI LLC: Super (Zils) (#1) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 150 000 km vai 96 mēnešiem.

 Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 75 000 km vai 48 mēnešiem
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*1-4. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – – I – – I
AIZDEDZE

2-1. Aizdedzes sveces, kad .tiek izmantota
bezsvina degviela

Irīdija sveces – – – – – R

Aizdedzes sveces, kad tiek izmantota svinu saturoša degviela, skatiet grafiku “Smagi ekspluatācijas
apstākļi”.

DEGVIELA
 3-1. Gaisa filtra elements Ceļš ar

melno
segumu 

I R I I I R

Putekļaini apstākļi Skatiet grafiku “Smagi ekspluatācijas apstākļi”.
*3-2. Degvielas līnijas – – I – – I
*3-3. Degvielas tvertne – I – – – I

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
*4-1. PCV vārsts Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles

sistēma
Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
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#2: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
jūdzes (x1000) 6 12 18 24 30 36

mēneši 12 24 36 48 60 72
BREMZES

*5-1. Bremžu diski un uzlikas I I I I I I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*5-3. Bremžu pedālis I I I I I I
*5-4. Bremžu šķidrums (#2) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
5-5. Bremžu svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos

10000 km)
I – – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis I I I I I I
*6-2. Sajūga šķidrums (#2) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
6-3. Riepas/riteņi I I I I I I

*6-4. Riteņu gultņi Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-5. Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.
*6-6. Balstiekārtas sistēma Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-7. Stūres sistēma Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-8. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķi-
rīga

Tikai pirmajā reizē: Pārbaudiet pēc 10 000 km vai 12 
mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*6-9. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-10. Sadales kārbas eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 150 000 km vai 120 mēnešiem.
*6-11. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 150 000 km vai 120 mēnešiem.
6-12. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – – I – – I

*6-13. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots) Pirmā komplekta apkope: Pārbaudiet pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Sākot no otrās reizes: Atkārtojiet “Pirmā komplekta apkope” ik pēc 40 000 
km vai 36 mēnešiem.

BRĪDINĀJUMS
Amortizatoros ir iepildīta gāze augstā spiedienā. Nekad nemēģiniet tos izjaukt vai mest ugunī. Neglabājiet tos sildītāja vai
apsildes ierīces tuvumā. Kad amortizatorus utilizējat, drošība nolūkos no tiem jāizlaiž gāze. Iesakām pēc palīdzības vērsties
pie sava oficiālā pārstāvja.
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#2: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.
PIEZĪME:
4WD: 4 riteņu piedziņa

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
jūdzes (x1000) 42 48 54 60 66 72

mēneši 84 96 108 120 132 144
BREMZES

*5-1. Bremžu diski un uzlikas I I I I I I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*5-3. Bremžu pedālis I I I I I I
*5-4. Bremžu šķidrums (#2) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
5-5. Bremžu svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos

10000 km)
– – – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis I I I I I I
*6-2. Sajūga šķidrums (#2) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
6-3. Riepas/riteņi I I I I I I

*6-4. Riteņu gultņi Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-5. Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.
*6-6. Balstiekārtas sistēma Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-7. Stūres sistēma Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-8. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķirīga Tikai pirmajā reizē: Pārbaudiet pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*6-9. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-10. Sadales kārbas eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 150 000 km vai 120 mēnešiem.
*6-11. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 150 000 km vai 120 mēnešiem.
6-12. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – – I – – I

*6-13. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots) Pirmā komplekta apkope: Pārbaudiet pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Sākot no otrās reizes: Atkārtojiet “Pirmā komplekta apkope” ik pēc 40 000 
km vai 36 mēnešiem.
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Smagos ekspluatācijas apstākļos ieteicamā apkope (Krievijai) 
- K14C motora modelim
Ievērojiet šo grafiku, ja automobilis tiek izmantots lielākoties kādā no šiem apstākļiem:
• Kad lielākā daļa braucienu ir īsāki par 6 km.
• Kad lielākā daļa braucienu ir īsāki par 16 km un āra temperatūra ir zem sasalšanas punkta.
• Tukšgaita un/vai lēna kustība ar biežu apstāšanos.
• Izmantošana ārkārtīgi aukstā laikā vai uz sāls apkaisītiem ceļiem.
• Izmantošana uz nelīdzeniem un/vai dubļainiem ceļiem.
• Izmantošana uz putekļainiem ceļiem.
• Braucieni lielā ātrumā ar augstiem motora apgriezieniem.
• Piekabes vilkšana, ja atļauts.
Šis grafiks jāievēro arī tad, ja automobilis tiek izmantots piegādes pakalpojumiem, policijas, taksometra vai citiem komerciāliem pakalpo-
jumiem.
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#1: Noteikti ikdienas apskates ietvaros pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA EKS-
PLUATĀCIJA”.
Ja izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no SUZUKI LLC: Super (Blue), rīkojieties kā grafikā attiecībā uz SUZUKI
LLC: Standard (Green).

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 5 10 15 20 25 30
jūdzes (x1000) 3 6 9 12 15 18

mēneši 6 12 18 24 30 36
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa Pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 48 mēnešiem.

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs R R R R R R
 1-3. Motora dzesēšanas šķid-

rums
SUZUKI LLC: Super (Zils) (#1) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 150 000 km vai 96 mēnešiem.

 Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 75 000 km vai 48 mēnešiem
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*1-4. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – – – – – I
AIZDEDZE

2-1. Aizdedzes sveces Irīdija sveces – – – – – R
DEGVIELA

 3-1. Gaisa filtra elements*1 Pārbaudiet ik pēc 2500 km.
Mainiet ik pēc 30 000 km vai 36 mēnešiem.

*3-2. Degvielas līnijas – – – – – I
*3-3. Degvielas tvertne Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 48 mēnešiem.

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
*4-1. PCV vārsts Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles

sistēma
Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
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#1: Noteikti ikdienas apskates ietvaros pārbaudiet motora dzesēšanas šķidruma līmeni, kā aprakstīts sadaļā “AUTOMOBIĻA EKS-
PLUATĀCIJA”.
Ja izmantojat motora dzesēšanas šķidrumu, kas atšķiras no SUZUKI LLC: Super (Blue), rīkojieties kā grafikā attiecībā uz SUZUKI
LLC: Standard (Green).

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odometra rādī-
juma vai mēnešiem atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

km (x1000) 35 40 45 50 55 60
jūdzes (x1000) 21 24 27 30 33 36

mēneši 42 48 54 60 66 72
MOTORS

*1-1. Motora sadales siksna Spriegojuma pārbaude, *regulēšana, *maiņa Pārbaudiet ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 48 mēnešiem.

 1-2. Motoreļļa un motoreļļas filtrs R R R R R R
 1-3. Motora dzesēšanas šķid-

rums
SUZUKI LLC: Super (Zils) (#1) Tikai pirmajā reizē: Mainiet ik pēc 150 000 km vai 96 mēnešiem.

 Sākot no otrās reizes: Mainiet ik pēc 75 000 km vai 48 mēnešiem
SUZUKI LLC: Standarta (zaļš) Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

*1-4. Izplūdes sistēma (izņemot katalizatoru) – – – – – I
AIZDEDZE

2-1. Aizdedzes sveces Irīdija sveces – – – – – R
DEGVIELA

 3-1. Gaisa filtra elements*1 Pārbaudiet ik pēc 2500 km.
Mainiet ik pēc 30 000 km vai 36 mēnešiem.

*3-2. Degvielas līnijas – – – – – I
*3-3. Degvielas tvertne Pārbaudiet ik pēc 40 000 km vai 48 mēnešiem.

IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
*4-1. PCV vārsts Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
*4-2. Degvielas izgarojošo izmešu kontroles

sistēma
Pārbaudiet ik pēc 90 000 km vai 108 mēnešiem.
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#2: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 5 10 15 20 25 30
jūdzes (x1000) 3 6 9 12 15 18

mēneši 6 12 18 24 30 36
BREMZES

*5-1. Bremžu diski un uzlikas – I – I – I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*5-3. Bremžu pedālis – I – I – I
*5-4. Bremžu šķidrums (#2) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem
5-5. Bremžu svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos

10000 km)
– I – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis – I – I – I
*6-2. Sajūga šķidrums (#2) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem
6-3. Riepas/riteņi – I – I – I

*6-4. Riteņu gultņi – – I – – I
*6-5. Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) Pārbaudiet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
*6-6. Balstiekārtas sistēma Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-7. Stūres sistēma Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-8. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 60 000 km vai 48 mēnešiem.
No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķi-
rīga

Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

*6-9. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-10. Sadales kārbas eļļa (4WD) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-11. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
6-12. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – – – – – I

*6-13. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots)*2 Pirmā komplekta apkope: Pārbaudiet pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
Pārbaudiet pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Sākot no otrās reizes: Atkārtojiet “Pirmā komplekta apkope” ik pēc 40 000 
km vai 36 mēnešiem.

BRĪDINĀJUMS
Amortizatoros ir iepildīta gāze augstā spiedienā. Nekad nemēģiniet tos izjaukt vai mest ugunī. Neglabājiet tos sildītāja vai
apsildes ierīces tuvumā. Kad amortizatorus utilizējat, drošība nolūkos no tiem jāizlaiž gāze. Iesakām pēc palīdzības vērsties
pie sava oficiālā pārstāvja.
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#2: Sajūga šķidrums tiek pievadīts no bremžu šķidruma tvertnes.
PIEZĪME:
4WD: 4 riteņu piedziņa
PIEZĪME:
Tabulā parādīts apkopes grafiks līdz 60 000 km.
Pēc 60 000 km veiciet tādas pašas apkopes tabulā parādītajos intervālos.
*1 Veiciet pārbaudes biežāk, ja automobilis tiek izmantots putekļainos apstākļos.
*2 Tīriet biežāk, ja gaisa padeve no gaisa kondicionētāja samazinās.

Intervāls: Intervālu jānosaka pēc odo-
metra rādījuma vai mēnešiem atkarībā no
tā, kas iestājas ātrāk.

km (x1000) 35 40 45 50 55 60
jūdzes (x1000) 21 24 27 30 33 36

mēneši 42 48 54 60 66 72
BREMZES

*5-1. Bremžu diski un uzlikas – I – I – I
*5-2. Bremžu līnijas un caurulītes Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*5-3. Bremžu pedālis – I – I – I
*5-4. Bremžu šķidrums (#2) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem
5-5. Bremžu svira un trose Pārbaude, *regulēšana (tikai pirmajos 10000 km) – – – – – –

ŠASIJA UN VIRSBŪVE
*6-1. Sajūga pedālis – I – I – I
*6-2. Sajūga šķidrums (#2) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem
6-3. Riepas/riteņi – I – I – I

*6-4. Riteņu gultņi – – I – – I
*6-5. Velkošā tilta uzlikas / kardānvārpstas (4WD) Pārbaudiet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
*6-6. Balstiekārtas sistēma Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-7. Stūres sistēma Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-8. Manuālās pārnesumkārbas-ass eļļa Oriģinālā “SUZUKI GEAR OIL 75W” Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

Mainiet ik pēc 60 000 km vai 48 mēnešiem.
No “SUZUKI GEAR OIL 75W” atšķirīga Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.

*6-9. Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls Šķidruma noplūdes pārbaude Pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-10. Sadales kārbas eļļa (4WD) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
*6-11. Aizmugures diferenciāļa eļļa (4WD) Mainiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
6-12. Visas atsaites, eņģes un slēdzenes – – – – – I

*6-13. Gaisa kondicionētāja filtrējošais elements (ja aprīkots)*2 Pirmā komplekta apkope: Pārbaudiet pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem.
Pārbaudiet pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem.
Mainiet ik pēc 40 000 km vai 36 mēnešiem.

Sākot no otrās reizes: Atkārtojiet “Pirmā komplekta apkope” ik pēc 40 000 km vai 36 
mēnešiem.
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Taivānai

Ieteicamā degviela

65T12040

Lai nesabojātu katalizatoru, jāizmanto
bezsvina degviela ar oktānskaitli (RON) 91
vai augstāku (vai 95 vai augstāku, ja uz
degvielas uzpildes durtiņām ir norādīts
“RON 95”), kas atbilst Eiropas standartam
EN228. Neizmantojiet benzīnu ar metālu
saturošām piedevām. Tas ir norādīts uz
etiķetes, kas ir piestiprināta uz degvielas
uzpildes durtiņām, un tur rakstīts: “UNLEA-
DED FUEL ONLY”, “NUR UNVERBLEI-
TES BENZIN”, “ENDAST BLYFRI
BENSIN” vai “SOLO GASOLINA SIN
PLOMO”.

Benzīns ar etanola piedevu
Benzīns ar gazolīna un etanola (graudu
spirta) piedevu, pazīstams arī kā gāzehols,
ir
pieejams noteiktos reģionos. Šāda veida
maisījumus var izmantot jūsu automobilī,
ja tie nesatur vairāk par 10% etanola. Pār-
baudiet, vai benzīna-etanola maisījuma
oktānskaitlis ir tāds pats kā ieteiktajam
benzīnam.

Benzīns ar MTBE piedevu
(kur legāli pieejams)
Bezsvina benzīnu ar MTBE (metilterciār-
butilēteri) var izmantot, ja MTBE saturs
nav lielāks par 15%. Šī ar skābekli bagāti-
nātā degviela nesatur spirtu.

PIEZĪME:
Ja izmantojat benzīna-etanola maisījumu
un neesat apmierināts ar sava automobiļa
brauktspēju vai degvielas patēriņu, izman-
tojiet bezsvina benzīnu bez etanola piede-
vas.

vai

PIEMĒRS

PIEZĪME
Degvielas tvertne ir aprīkota ar venti-
lācijas atveri, kas ļauj degvielai
izplesties karstā laikā. Ja turpināt
degvielas uzpildi pēc tam, kad iepil-
des pistole ir automātiski izslēgusies
vai notiek gaisa izplūde no tvertnes,
gaisa kamera piepildīsies. Ja šādā
gadījumā automobilis saulē stipri
uzkarst, degvielas izplešanās rezul-
tātā var notiek noplūde. Lai nepie-
ļautu šādu degvielas noplūdi,
pārtrauciet degvielas uzpildi pēc pis-
toles automātiskās izslēgšanās vai,
kad izmantojat citu neautomātisko
sistēmu.

PIEZĪME
Uzmanieties un degvielas uzpildes
laikā neizšļakstiet degvielu ar spirta
piedevu. Ja degviela nokļūst uz virs-
būves, nekavējoties noslaukiet. Deg-
vielas ar spirta piedevu var sabojāt
automobiļa krāsojumu; jauna auto-
mobiļa ierobežotā garantija šādu
situāciju nesedz.
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Pasažiera priekšējā drošības spil-
vena brīdinājuma uzlīme

61MS503

Šo uzlīmi var atrast uz saulsarga.

Bērnu ierobežotājsistēma Bērnu ierobežotājsistēma

Tabulā tālāk parādīta bērnu ierobežotājsis-
tēma piemērotība katrai pasažiera sēdvie-
tai un bērna ierobežotājsistēmas
uzstādīšana.

Bērnu ierobežotājsistēmu atbilstība
dažādām sēdvietām

83RS034

PIEZĪME:
Ilustrācijā augstāk ir parādīts automobilis
ar kreisās puses vadību. 
Sēdvietas ar numuriem , ,  un 
automobiļiem ar kreisās un labās puses
vadību ir vienādas.

 Priekšējā pasažiera sēdeklis
 Aizmugures labās puses sēdvieta
 Aizmugures vidējā sēdvieta
 Aizmugures kreisās puses sēdvieta

BRĪDINĀJUMS
NEPĀRVADĀJIET zīdaiņus, mazuļus
un bērnus uz priekšējā sēdekļa. Tas ir
tiesību normu pārkāpums.

UZMANĪBU
Kad uzstādāt bērnu ierobežotājsis-
tēmu, regulējiet pagalvja augstumu
vai noņemiet to, ja tas traucē sēdek-
līša uzstādīšanai. Tomēr, ja bērnu
paliktnis nav aprīkots ar atzveltni vai
pagalvi,
pagalvi nedrīkst noņemt. Ja pagalvis
ir noņemts bērnu ierobežotājsistē-
mas uzstādīšanai, pēc bērnu ierobe-
žotājsistēmas izņemšanas to
jāuzstāda atpakaļ.
Ja bērnu ierobežotājsistēma ir uzstā-
dīta nepareizi, tajā sēdošais bērns var
ciest, ja notiek negadījums. (Vairāk
skatiet šīs sadaļas tematā “Uzstādī-
šana ar klēpja-plecu drošības jos-
tām”, tematā “Uzstādīšana ar ISOFIX
tipa stiprinājumiem”, tematā “Bērnu
ierobežotājsistēmas uzstādīšana ar
augšējo saiti”.)
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Piemērots universālajai bērnu
ierobežotājsistēmas kategorijai,
kas nostiprināma ar drošības
jostu.

Piemērota i-Size un ISOFIX
bērnu ierobežotājsistēmām.

Šīs sēdvieta ir aprīkota ar aug-
šējās saites enkurcilpu.

Tā nav piemērota bērnu ierobe-
žotājsistēmai.

#1: Kad uzstādāt uz priekšu vērstu bērnu
sēdeklīti, ja ir atstarpe starp bērnu
sēdeklīti un atzveltni, noregulējiet atz-

veltnes leņķi, lai uzstādītu bērnu iero-
bežotājsistēmu pareizi.

#2: Ja pagalvi traucē bērnu sēdeklītim,
regulējiet pagalvja augstumu vai vaja-
dzības gadījumā to noņemiet.

(#1, #2)

(#1, #2)
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Detalizēta informācija par bērnu ierobežotājsistēmu

Tabulā izmantoto apzīmējumu skaidrojums
JĀ = Piemērota šai sēdvietai
NĒ = Nav piemērota šai sēdvietai
X = ISOFIX sēdvieta nav atbilstoša ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmām šajā stiprinājumā.

Bērnu ierobežotājsistēmu var izmantot sēdvietās, kā norādīts tabulā iepriekš. Par bērnu ierobežotājsistēmu stiprinājumiem skatiet tabulu
nākamā lapā.

Sēdekļa pozīcijas numurs
Sēdvieta

Sēdvieta piemērota universālajām ar jostām stiprināmajām
(JĀ/NĒ) NĒ JĀ JĀ JĀ

i-Size sēdvieta
(JĀ/NĒ) NĒ JĀ NĒ JĀ

Sēdvieta, kas piemērota sāniskam stiprinājumam
(L1/L2) NĒ X NĒ X

Piemērota atpakaļ vērstajam stiprinājumam
(R1/R2X/R2/R3) NĒ R1,R2X,

R2,R3 NĒ R1,R2X,
R2,R3

Piemērota uz priekšu vērstam stiprinājumam
(F2X/F2/F3) NĒ F2X,F2,F3 NĒ F2X,F2,F3

Piemērota papildu stiprinājumam
(B2/B3) NĒ B2,B3 B2,B3 B2,B3
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Ja bērnu ierobežotājsistēmai nav auguma kategorijas (vai nevarat atrast informāciju šajā tabulā), 
skatiet bērnu ierobežotājsistēmas piemērotības automobilim informāciju vai jautājiet bērnu ierobežotājsistēmas pārdevējam.
ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas ir parādītas sekojoši:
ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas ir iedalītas dažādās masas grupās, auguma klasēs un stiprinājuma kategorijās.

Svara grupa Auguma klase Stiprinājums Apraksts

0
(līdz 10 kg)

F L1 Uz kreiso pusi vērstas bērnu ierobežotājsistēmas (kulbiņas)

G L2 Uz labo pusi vērstas bērnu ierobežotājsistēmas (kulbiņas)

E R1 Atpakaļ vērsts bērnu sēdeklītis

0+
(līdz 13kg)

E R1 Atpakaļ vērsts bērnu sēdeklītis

D R2 Samazināta auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

– R2X Samazināta auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

C R3 Pilna auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

I
(9kg līdz 18kg)

D R2 Samazināta auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

C R3 Pilna auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

– R2X Samazināta auguma atpakaļ vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

B F2 Samazināta auguma uz priekšu vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

B1 F2X Samazināta auguma uz priekšu vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas

A F3 Pilna auguma uz priekšu vērstas mazuļu ierobežotājsistēmas
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Tabulā izmantoto apzīmējumu skaidrojums
X = Nav stiprinājuma šai svara grupai.

Bērnu paliktņa stiprinājumi ir parādīti sekojoši:

Svara grupa Auguma klase Stiprinājums Apraksts
II

(15kg līdz 25kg) X X –

III
(22kg līdz 36kg) X X –

Stiprinājums Apraksts
B2 Bērnu paliktnis, samazināta platuma 440mm
B3 Bērnu paliktnis, pilna platuma 520mm
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Austrālijai

Ražošanas datums

Ražošanas datums norādīts automobiļa
identifikācijas plāksnītē.
“Izgatavošanas datums” nozīmē kalendāro
mēnesi un gadu, kad korpuss un transmisi-
jas mezgli ir samontēti un transportlīdzeklis
ir noņemts no konveijera.

Pagaidu rezerves ritenis 
(Kompaktais rezerves ritenis)

Šim automobilim uzstādītiem pagaidu
rezerves riteņiem jābūt vismaz 850 kg
nestspējai vai slodzes indeksam “102” un
ātruma kategorijas simbolam, kas nav
mazāks par “M” (130 km/h).
Kad ir uzstādīts pagaidu rezerves ritenis,
brauciet uzmanīgi. Pēc iespējas drīzāk
uzstādiet atpakaļ standarta riteni.

Bērnu ierobežotājsistēma

PIEZĪME:
SUZUKI oriģinālās bērnu ierobežotājsistē-
mas neatbilst AS (Austrālijas standartam)
1754.
Neizmantojiet bērnu ierobežotājsistēmu
sistēmas Austrālija.

Bērnu ierobežotājsistēmu augšējās 
saites enkurcilpas

65T12080

Dažām bērnu ierobežotājsistēmām nepie-
ciešams izmantot augšējo saiti. Augšējās
saites enkurcilpas jūsu automobilī atrodas
vietās, kas ir parādītas attēlā. Augšējās
saites enkurcilpu skaits ir atkarīgs no jūsu
automobiļa specifikācijām.

RIEPAS IZMĒRS T135/90R16 102M

DISKA IZMĒRS 16 x 4T

GAISA SPIE-
DIENS AUKSTĀS 

RIEPĀS
420 kPa (60 psi)

BRĪDINĀJUMS
Bērnu ierobežotājsistēmu enkurcil-
pas spēj izturēt tikai pareizi uzstādī-
tas bērnu ierobežotājsistēmas svaru.
Nekādā gadījumā neizmantojiet tās
pieaugušo drošības jostām, siksnām
vai citu priekšmetu vai iekārtu nostip-
rināšanai automobilī.

TOP TETHER

PIEMĒRS
Priekšpusē
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71LST1201

Pirms piespraust augšējās saites jostu,
noņemiet pagalvi. Pēc augšējās saites
nostiprināšanas uzstādiet pagalvi atpakaļ
tā vietā un pārliecinieties, ka saite iziet
zem tā, kā parādīts attēlā.
Kad noņemat augšējo jostu, izpildiet augs-
tāk norādītās procedūras apvērstā secībā.
Vairāk par bērnu nostiprināšanu skatiet
sadaļas “DROŠAI BRAUKŠANAI” tematu
“Drošības jostas un bērnu ierobežotājsistē-
mas”.

Atpakaļ vērstas bērnu ierobežotāj-
sistēmas

58MS030

Ja izmantojat uz priekšu vērstu bērnu iero-
bežotājsistēmu priekšējā pasažiera
sēdeklī, vienmēr pārvietojiet sēdekli pēc
iespējas tālāk atpakaļ. Vairāk par bērnu
nostiprināšanu skatiet sadaļas “DROŠAI
BRAUKŠANAI” tematu “Drošības jostas un
bērnu ierobežotājsistēmas”.

Drošības spilvenu simbola nozīme

72M00150

Šo uzlīmi var atrast uz saulsarga.

2. tips

1. tips

Priekšpusē

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu
ierobežotājsistēmu uz sēdekli, kuru
priekšā aizsargā drošības spilvens.

BRĪDINĀJUMS
Neuzstādiet bērnu ierobežotājsistēmu uz
priekšējā pasažiera sēdekļa. Ja priekšējā
pasažiera drošības spilvens atveras,
bērns atpakaļ vērstā bērnu ierobežotāj-
sistēmā var gūt smagus vai nāvējošus
ievainojumus. Bērnu ierobežotājsistē-
mas aizmugure atradīsies pārāk tuvu dro-
šības spilvenam.

BRĪDINĀJUMS
NEKAD neizmantojiet atpakaļ vērstu
bērnu ierobežotājsistēmu sēdeklī,
kas aizsargāts ar AKTĪVU DROŠĪBAS
SPILVENU tā priekšā, BĒRNS var gūt
SMAGUS vai NĀVĒJOŠUS IEVAINO-
JUMUS.

PIEMĒRS
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Drošības jostu brīdinājums
Ievērojiet BRĪDINĀJUMU kopā ar DROŠĪ-
BAS JOSTAS instrukciju šajā rokasgrā-
matā.

Gadījumos, kad “Drošības jostu mezgls”
ietver “Automātisko garuma regulēšanu un
bloķējošo ietinēju” vai “Avārijas bloķējošo
ietinēju”.

Litija baterija

78RM10010

BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas ir veidotas tā, lai
augšpusē noturētu krūškurvi un ple-
cus un apakšpusē noturētu iegurni;
pārliecinieties, vai klēpja daļā drošī-
bas josta nešķērso vēderu.
• Drošības jostas ir jānoregulē tik

stingri un ērti, cik iespējams, lai
sniegtu aizsardzību, kurai tās ir
paredzētas. Vaļīga josta būtiski
mazina lietotāja aizsardzību.

• Jāuzmanās no auduma saskares ar
tīrīšanas līdzekļiem, eļļām un ķīmis-
kām vielām, it īpaši ar akumulatora
skābi. Tīrīšanu var droši veikt,
izmantojot maigas ziepes un ūdeni.
Ja audums izdilst, kļūst netīrs vai
bojāts, josta ir jānomaina.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
(Turpinājums)
• Spēcīgā sadursmē izmantotais dro-

šības jostu komplekts jānomaina
pilnībā, pat tad, ja bojājums nav
acīmredzams.

• Jostas nevajadzētu izmantot ar
savērptām siksnām.

• Katra josta ir jāizmanto tikai vienam
pasažierim; ir bīstami uzlikt jostu
ap bērnu, kurš tiek turēts pasažiera
klēpī.

BRĪDINĀJUMS
• Lietotājs nedrīkst veikt nekādas

modifikācijas vai papildinājumus,
kuri neļauj drošības jostas regulē-
tājierīcēm darboties, lai jostas
nebūtu vaļīgas, vai neļaut drošības
jostas montāžu noregulēt tā, lai tā
būtu vaļīga.

• Skatiet norādījumus par DROŠĪBAS
JOSTĀM šajā rokasgrāmatā, regu-
lējiet drošības josta tā, lai drošības
jostas mezgla klēpja un plecu daļas
piegultu ķermenim pēc iespējas
ciešāk un komfortablāk.

BRĪDINĀJUMS
Nenorijiet bateriju, pastāv ķīmisko apde-
gumu draudi
Tālvadības pults, kas ir iekļauta šī pro-
dukta komplektācijā, satur monētas tipa
bateriju. Ja litija monētas tipa baterija
norij, tās var radīt smagus apdegumus
vien 2 stundās un var izraisīt letālas
sekas.
Glabājiet jaunās un izlietotās baterijas
atstatus no bērniem. Ja bateriju nodalī-
jums kārtīgi neaizveras, apturiet produkta
lietošanu un glabājiet to bērniem neaiz-
sniedzamā vietā. Ja domājat, ka baterijas
var būt norītas vai nonākušas kādā ķer-
meņa daļā, nekavējoties meklējiet medicī-
nisko palīdzību.
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Meksikai

Ieteicamā degviela

65T12050

Jūsu automobilim ir nepieciešams paras-
tais bezsvina benzīns ar minālo sūkņa
oktāna klasi 87 ((R + M)/2 metode). Dažos
reģionos ir pieejama tikai oksiģenēta deg-
viela.
Jūsu automobilī var izmantot oksiģenētas
degvielas, kas atbilst minimālajām oktāna
prasībām un zemāk aprakstītajām prasī-
bām, neapdraudot jauna automobiļa iero-
bežoto garantiju.

PIEZĪME:
Oksiģenētas degvielas ir degvielas, kas
satur skābekli saturošas piedevas, kā
MTBE vai alkoholu.
Ja ir piestiprināta uzlīme “RON 95”, jums
jāizmanto bezsvina benzīns ar minālo
sūkņa oktāna klasi 91 ((R + M)/2 metode).

Benzīns ar MTBE piedevu
Bezsvina benzīnu ar MTBE (metilterciār-
butilēteri) var izmantot, ja MTBE saturs
nav lielāks par 15%. Šī ar skābekli bagāti-
nātā degviela nesatur spirtu.

Benzīna-etanola maisījumi
Bezsvina benzīnu ar etanola (graudu alko-
hola) piedevu, dēvētu arī par gazoholu, var
izmantot automobilī, ja etanola saturs
nepārsniedz 10%.

Degvielas sūkņu marķēšana
Dažās valstīs sūkņi, kas padod oksiģenē-
tas degvielas, ir jāmarķē par degvielas
oksiģenācijas tipu un procentuālo vērtību,
kā arī svarīgām piedevām. Šādas uzlīmes
var sniegt pietiekami informācijas, lai jūs
varētu noteikt, vai konkrētais degvielas
maisījums atbilst augstāk sniegtajiem
norādījumiem. Citos reģionos sūkņi var
nebūt skaidri marķēti par oksiģenācijas
apjomu un tipu, kā arī piedevām. Ja
neesat pārliecināts, vai degviela, kuru plā-
nojat izmantot, atbilst šīm prasībām, kon-
sultējieties ar servisa stacijas operatoru vai
degvielas piegādātāju.

PIEZĪME:
Lai samazinātu gaisa piesārņojumu,
SUZUKI iesaka izmantot oksiģenētās deg-
vielas. Tomēr, ja neesat apmierināts ar
sava automobiļa braukšanas rādītājiem vai
degvielas ekonomiju, izmantojot oksiģe-
nēto degvielu, pārslēdzieties atpakaļ uz
parasto bezsvina benzīnu.

PIEMĒRS

PIEZĪME
Uzmanieties un degvielas uzpildes
laikā neizšļakstiet degvielu ar spirta
piedevu. Ja degviela nokļūst uz virs-
būves, nekavējoties noslaukiet. Deg-
vielas ar spirta piedevu var sabojāt
automobiļa krāsojumu; jauna auto-
mobiļa ierobežotā garantija šādu
situāciju nesedz.
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Drošības spilvena simbola nozīme

52RS303

Šo uzlīmi var atrast uz saulsarga.

Riepu rotācija

4 riepu rotācija

54G114

Lai nepieļautu nevienmērīgu riepu nodi-
lumu un pagarinātu to kalpošanas laiku,
rotējiet riepas, kā parādīts ilustrācijā.
Jāveic riepu rotācija, kā ieteikts periodis-
kās apkopes grafikā. Pēc rotācijas noregu-
lējiet spiedienu priekšējās un aizmugures
riepās līdz lielumam, kas norādīts riepu
spiediena uzlīmē.

Signalizācijas sistēma
Signalizācijas sistēma iestatās aizsargāša-
nas režīmā apmēram 20 sekundes pēc
durvju aizslēgšanas. 
Bezatslēgu iedarbināšanas sistēma –
izmantojiet tālvadības pulti vai nospiediet
pieprasījuma slēdzi uz vadītāja durvju rok-
tura, priekšējā pasažiera durvju roktura vai
bagāžas nodalījuma durvīs.
Bezatslēgas iekļuves sistēma – raidītāja
izmantošana
Kad sistēma ir aktivizēta, jebkuri mēģinā-
jumi atvērt durvis ar citiem paņēmieniem
(*), izņemot bezatslēgas iekļuves sistēmas
tālvadības pulti, pieprasījuma slēdzi vai
bezatslēgas iekļuves sistēmas raidītāju,
izraisīs signalizācijas nostrādi. 
* Šie paņēmieni ietver:

– Atslēga
– Fiksācijas poga durvīs
– Centrālās slēdzenes slēdzisBRĪDINĀJUMS

NEKAD neizmantojiet atpakaļ vērstu
bērnu ierobežotājsistēmu sēdeklī,
kas aizsargāts ar AKTĪVU DROŠĪBAS
SPILVENU tā priekšā, BĒRNS var gūt
SMAGUS vai NĀVĒJOŠUS IEVAINO-
JUMUS.

PIEMĒRS

PIEZĪME
Signalizācijas sistēmu nedrīkst pār-
veidot vai noņemt. Ja tā pārveidota
vai izjaukta, sistēma nespēs darbo-
ties pareizi.
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PIEZĪME:
• Signalizācija aktivizēs sirēnu, kad tiks

izpildīts kāds no iepriekš noteiktajiem
nosacījumiem. Tomēr signalizācijas sis-
tēma nespēj bloķēt neatļautu iekļuvi
automobilī.

• Kad signalizācijas sistēma ir aktivizēta,
durvju atslēgšanai izmantojiet tikai bez-
atslēgas iekļuves sistēmas tālvadības
pulti, pieprasījuma slēdzi vai bezatslēgas
iekļuves sistēmas raidītāju. Ja izmantojat
atslēgu, signalizācija nostrādās.

• Ja automobiļa izmantošanu uzticat per-
sonai, kura nezina par signalizācijas sis-
tēmu, iesakām pirms tam iepazīstināt
personu ar signalizācijas sistēmas dar-
bību vai atspējot to. Nejauša signalizāci-
jas nostrāde var traucēt citiem cilvēkiem.

• Ja signalizācija ir aktivizēta, jums pašam
tomēr tāpat jārūpējas par zādzību nepie-
ļaušanu. Neatstājiet automobilī naudu
vai citas vērtīgas lietas.

• Signalizācijas sistēmai nav nepiecie-
šama apkope.

Kā aktivizēt signalizācijas sistēmu (kad
iespējota)

65T30080

Aizslēdziet visas durvis (ieskaitot bagāžas
nodalījuma durvis), izmantojot bezatslēgas
iekļuves sistēmas tālvadības pulti, piepra-
sījuma slēdzi vai bezatslēgas iekļuves sis-
tēmas raidītāju. Signalizācijas indikators
(1) sāks mirgot, signalizācija aktivizēsies
pēc apmēram 20 sekundēm. 
Kad signalizācija ir aktivizēta, indikators
mirgo apmēram 2 reizes sekundē.

PIEZĪME:
• Lai nepieļautu signalizācijas nejaušu

nostrādi, nemēģiniet to aktivizēt, kamēr
kāds atrodas automobilī. Signalizācija
nostrādās, ja kāda no iekšpusē esošām
personām atslēdz durvis, darbinot fiksā-
cijas pogu vai centrālās slēdzenes slē-
dzi.

• Signalizācija nav aktivizēta, ja visas dur-
vis no ārpuses aizslēdz ar atslēgu vai ja
izmanto durvju fiksācijas galvas vai cen-
trālās slēdzenes slēdzi no iekšpuses.

• Ja 30 sekunžu laikā pēc durvju atslēgša-
nas nevienas durvis netiek atvērtas ar
bezatslēgas iekļuves tālvadības pulti,
pieprasījuma slēdzi vai bezatslēgas
iekļuves sistēmas raidītāju, durvis auto-
mātiski aizslēgsies. Vienlaicīgi signalizā-
cijas sistēma būs aktivizēta, ja tā ir
iespējota.

Kā deaktivizēt signalizācijas sistēmu
Vienkārši atslēdziet durvis, izmantojot bez-
atslēgas iekļuves sistēmas tālvadības
pulti, pieprasījuma slēdzi vai bezatslēgas
iekļuves sistēmas raidītāju. Signalizācija
indikators nodzisīs, norādot, ka signalizāci-
jas sistēma ir deaktivizēta.

(1)

PIEMĒRS
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Kā apturēt signalizāciju
Ja signalizācija nostrādā nejauši, atslē-
dziet durvis, izmantojot bezatslēgas iekļu-
ves sistēmas tālvadības pulti, pieprasījuma
slēdzi vai bezatslēgas iekļuves sistēmas
raidītāju, vai arī spiediet motora slēdzi, lai
pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON, vai
pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON.
Sirēna apklusīs.

PIEZĪME:
• Kaut arī signalizācija apturēta, ja durvis

pēc tam tiek aizslēgtas ar bezatslēgas
iekļuves sistēmas tālvadības pulti, pie-
prasījuma slēdzi vai bezatslēgas iekļu-
ves sistēmas raidītāju, signalizācija pēc
20 sekundēm atkal tiks aktivizēta.

• Ja atvienojat akumulatoru, kad signalizā-
cija ir aktivizēta vai signalizācijas skanē-
šanas laikā, signalizācija atkal nostrādās
pēc akumulatora pievienošanas, kaut arī
signalizācija ir bijusi izslēgta laikposmā
starp akumulatora atvienošanu un pie-
vienošanu.

• Kad signalizācija vairs neskan, pēc
noteikta perioda tā atkal aktivizēsies, ja
kādas durvis tiek atvērtas, pirms tiek
deaktivizēta signalizācijas sistēma.

Kā pārbaudīt, vai signalizācija ir nostrā-
dājusi stāvēšanas laikā
Ja signalizācija nostrādā pēc neatļautas
iekļuves automobilī, pagriežot aizdedzes
slēdzi pozīcijā ON vai spiežot motora slē-
dzi, lai pārslēgtu aizdedzes režīmu uz ON,
signalizācijas indikators ātri mirgos apmē-
ram 8 sekundes, un akustiskais signāls šai
laikā pīkstēs 4 reizes. Ja tā notiek, pārbau-
diet, vai automobilim nav radīti kādi bojā-
jumi.

Kā iespējot un atspējot signalizācijas
sistēmu
Signalizācijas sistēmu var iespējot vai
atspējot. 

Kad iespējota (ražotāja iestatījums)
Kad sistēma ir iespējota, avārijas gaismas
signāli aptuveni 40 sekundes mirgo, ja
izpildās signalizācijas nostrādes nosacī-
jumi. Sistēma arī liek iekšējam skaņas sig-
nālam ar intervāliem skanēt aptuveni 10
sekundes, pēc kam seko 30 sekunžu sig-
nāltaures skanēšana ar intervāliem. 
Šajā laikā turpina mirgot signalizācijas
lampiņa.

Kad atspējota
Kad sistēma ir atspējota, tā paliek deaktivi-
zēta, pat ja veicat sistēmas akivizācijas
darbības.

Kā pārslēgt signalizācijas sistēmas sta-
tusu
Signalizācijas sistēmu var pārslēgt no
iespējota statusa uz atspējotu un otrādi,
izmantojot sekojošo metodi.

61MM0A135

(1)

(3)(2)

PIEMĒRS
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61MM0A136

(2) UNLOCK (Atbloķēts)
(3) LOCK (Bloķēts)

61MM0A137

1) Kad aizdedzes režīms ir ON vai aizde-
dzes slēdzis ir pozīcijā ON, aizveriet
visas durvis un pagrieziet fiksācijas gal-
viņu (1) vadītāja durvīs atslēgtā virzienā
(2) (atpakaļ). Pagrieziet galviņu apgais-
mojuma vadības svirā pozīcijā OFF (5).

PIEZĪME:
Visas 2) un 3) solī aprakstītās darbības
jāizpilda 15 sekunžu laikā.

2) Pagrieziet galviņu apgaismojuma vadī-
bas svirā pozīcijā  (6) un pēc tam
pozīcijā OFF (5). Atkārtojiet šo darbību
4 reizes, kad vadības svira ir iestatīta
pozīcijā OFF.

3) Spiediet centrālās slēdzenes slēdža (4)
aizslēgšanas galu (3) (priekšējais gals),
lai aizslēgtu durvis, un pēc tam atslēg-
šanas galu (2) (pakaļējais gals), lai
atslēgtu durvis. Atkārtojiet šīs darbības
3 reizes un galu galā nospiediet slēdža
aizslēgšanas galu.

Katru reizi, kad atkārtojat šo soļu ciklu, sig-
nalizācijas sistēmas statuss mainās no
tobrīd izvēlētā uz pretējo. Varat pārbaudīt,
vai sistēma ir iespējota vai atspējota, pēc
iekšējā skaņas signāla pīkstienu skaita
katras procedūras beigās, un tie ir seko-
joši.

PIEZĪME:
• Signalizācijas sistēmu nevar atspējot,

kamēr tā ir aktivizēta.
• Ja neizdodas pabeigt darbības 2) un 3)

solī 15 sekunžu laikā, atsāciet procedūru
izpildi no sākuma.

• Kad veicat augstākminētās procedūras,
pārliecinieties, vai visas durvis ir aizvēr-
tas.

PIEZĪME:
Signalizācijas sistēmu var pārslēgt no
iespējota statusa uz atspējotu un otrādi,
izmantojot arī informācijas ekrāna iestatī-
jumu režīmu. Plašāku informāciju par infor-
mācijas ekrāna izmantošanu skatiet
sadaļas “MĒRINSTRUMENTU BLOKS”
tematā “Informācijas ekrāns”.

(4)

(3)

(2)

PIEMĒRS

(5)
(6)

PIEMĒRS

Sistēmas statuss Pīkstienu skaits

Atspējots
(A režīms) Vienreiz

Iespējots
(D režīms) 4 reizes
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Čīlei un Panamai

Ieteicamā degviela

65T12050

K14C motora modeļi
Jāizmanto bezsvina benzīnu ar oktānskaitli
(RON) 95 vai augstāku.
Šiem automobiļiem līdzās degvielas uzpil-
des atverei redzama plāksnīte ar uzrakstu:
“UNLEADED FUEL ONLY”, “NUR
UNVERBLEITES BENZIN”, “ENDAST
BLYFRI BENSIN” vai “SOLO GASOLINA
SIN PLOMO”.

Benzīns ar etanola piedevu
Noteiktos reģionos ir pieejams benzīns ar
gazolīna un etanola (graudu spirta) pie-
devu, pazīstams arī kā gāzehols.
Šāda veida maisījumus var izmantot jūsu
automobilī, ja tie nesatur vairāk par 10%
etanola.
Pārbaudiet, vai benzīna-etanola maisījuma
oktānskaitlis ir tāds pats kā ieteiktajam
benzīnam.

Benzīns ar metanola piedevu
Noteiktos reģionos ir pieejams benzīns ar
metanola (graudu spirta) piedevu. Nekādā
gadījumā NEIZMANTOJIET degvielas, kas
satur vairāk nekā 5% metanola. Degvielas
sistēmas bojājumi vai automobiļa darbības
problēmas, kas radušās šādu degvielu
izmantošanas rezultātā, nav SUZUKI atbil-
dība, un tās nesedz jauna automobiļa
garantija.
Degvielas, kas satur ne vairāk par 5%
metanola, var būt piemērotas lietošanai
šajā automobilī, ja tās satur līdzšķīdinātā-
jus un korozijas inhibitorus.

PIEZĪME:
Ja izmantojat benzīna- etanola maisījumu
un neesat apmierināts ar sava automobiļa
brauktspēju vai degvielas patēriņu, izman-
tojiet bezsvina benzīnu bez etanola piede-
vas.

PIEMĒRS
PIEZĪME

Degvielas tvertne ir aprīkota ar venti-
lācijas atveri, kas ļauj degvielai
izplesties karstā laikā. Ja turpināt
degvielas uzpildi pēc tam, kad iepil-
des pistole ir automātiski izslēgusies
vai notiek gaisa izplūde no tvertnes,
gaisa kamera piepildīsies. Ja šādā
gadījumā automobilis saulē stipri
uzkarst, degvielas izplešanās rezul-
tātā var notiek noplūde. Lai nepie-
ļautu šādu noplūdi, pārtrauciet
degvielas uzpildi pēc pistoles auto-
mātiskās izslēgšanās, vai kad notiek
pirms gaisa izplūde (ja izmantojat ne
automātisku sistēmu).

PIEZĪME
Uzmanieties un degvielas uzpildes
laikā neizšļakstiet degvielu ar spirta
piedevu. Ja degviela nokļūst uz virs-
būves, nekavējoties noslaukiet. Deg-
vielas ar spirta piedevu var sabojāt
automobiļa krāsojumu; jauna auto-
mobiļa ierobežotā garantija šādu
situāciju nesedz.
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Augšējā konsole .................................................................. 7-19
Austrālijai ........................................................................... 13-29
Automātiskā apgaismojuma darbība ................................. 3-22
Automātiskā apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma
Automātiskais pārnesumkārbas-ass mezgls vai 

automātiskā pārnesumkārba............................................ 5-57
Automātiskās priekšējo lukturu līmeņošanas 

sistēmas brīdinājuma lampiņa ......................................... 4-46
Automobiļa ar automātisko pārnesumkārbas-ass 

mezglu (AT) raksturlielumi ............................................... 5-68
Automobiļa identifikācija .................................................... 12-1
Automobiļa noslogojums...................................................... 8-1
Automobilis iestidzis ............................................................. 6-9
Avārijas bremžu signāls (ESS) ......................................... 5-187
Avārijas fiksācijas ietinējs (ELR)........................................ 2-19
Avārijas gaismas signālu slēdzis....................................... 3-33
B
Bagāžas nodalījuma āķi ...................................................... 7-20
Bagāžas nodalījuma apgaismojums .................................. 7-10
Bagāžas nodalījuma durvis .................................................. 3-4
Bagāžas nodalījuma kabata................................................ 7-17
Bagāžas nodalījuma panelis ............................................... 7-21
Bagāžas nodalījuma pārsegs ............................................. 7-20
Bagāžas tīkla āķi .................................................................. 7-20
Baterijas maiņa .................................................................... 3-13
Benzīna kvēpu filtra (GPF) .................................................. 5-23
Benzīns ar etanola piedevu ...............12-2, 13-23, 13-32, 13-37
Bērna drošība....................................................................... 2-15

Bērnu ierobežotājsistēma ............................ 2-35, 13-24, 13-29
Bērnu ierobežotājsistēmas uzstādīšana ar 

augšējo saiti .......................................................................2-43
Bērnu ierobežotājsistēmas .................................................2-31
Bērnudroši bloķētāji (aizmugures durvis) ...........................3-4
Bezatslēgas iedarbināšanas sistēma.................................5-12
Bezatslēgas iekļuves sistēmas raidītājs .....................3-5, 3-12
Bezatslēgas iekļuves sistēmas tālvadības pults..........3-5, 3-6
Braucot ar automobili automātisko 

pārnesumkārbas-ass mezglu (AT) raksturlielumi...........5-67
Braukšana pa autostrādi .......................................................6-6
Braukšana pa kalnu ceļiem...................................................6-6
Braukšanas apvidū ................................................................6-7
Braukšanas laiks....................................................................4-6
Bremzes ................................................................................9-42
Bremzēšana........................................................................ 5-181
Bremžu palīgsistēma ......................................................... 5-182
Bremžu pastiprinātājs........................................................ 5-182
Bremžu pedālis............................................................5-11, 9-43
Bremžu pieprasījuma indikators.........................................4-52
Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) .... 5-177, 5-182, 5-184
Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) 

brīdinājuma lampiņa ..........................................................4-38
Bremžu sistēmas brīdinājuma lampiņa.....................4-37, 4-38
Bremžu šķidrums.................................................................9-42
Brīdinājuma lampiņas un indikatori ...................................4-35
Brīdinājuma signāls par atvērtām durvīm .........................4-42
Brīdinājuma signāls par zemu degvielas līmeni ...............4-42
Brīdinājuma un indikatoru paziņojumi.......... 4-19, 5-76, 5-173
Brīdinājums par izplūdes gāzēm ........................................2-63
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C
Celšanas ar domkratu norādījumi...................................... 10-7
Centrālais atpakaļskata spogulis ....................................... 2-10
Centrālās durvju slēdzenes sistēma.................................... 3-3
Četru režīmu 4WD sistēma ................................................. 5-74
Čīlei un Panamai ................................................................ 13-37
Cimdu nodalījuma apgaismojums .............................. 7-8, 9-64
Cimdu nodalījums................................................................ 7-18
D
Darbības zona salonā motora iedarbināšanai, aizdedzes 

režīma izvēle un brīdinājums “Tālvadības pults atrodas 
ārpusē” ............................................................................... 5-15

DCDC pārveidotājs .............................................................. 5-28
Degvielas ekonomijas uzlabošana....................................... 6-7
Degvielas patēriņš ................................................................. 4-6
Degvielas rādītājs .................................................................. 4-2
Dienas gaitas gaismas (D.R.L.) sistēma ............................ 3-25
Droš?ības jostu lietošana ..................................................... 2-27
Drošības josta ...................................................................... 2-19
Drošības jostas un bērnu ierobežotājsistēmas .................. 2-2
Drošības jostu kopšana ...................................................... 2-28
Drošības jostu spēka ierobežotāju sistēma ...................... 2-30
Drošības jostu spriegotāju sistēma ................................... 2-28
Drošības spilvenu darbība.................................................. 2-56
Drošinātāji motora nodalījumā ........................................... 9-53
Drošinātāji zem priekšējā paneļa ....................................... 9-55
Drošinātāji ............................................................................ 9-52
Duālā sensora bremžu atbalsta indikators........................ 4-43
Duālā sensora bremžu atbalsta OFF indikators ............... 4-44
Duālā sensora bremžu atbalsta OFF slēdzis................... 5-100
Duālā sensora bremžu atbalsta sistēma ........................... 5-86

Duālais sensors.................................................................. 5-105
Durvju slēdzenes....................................................................3-1
Dzensiksna ...........................................................................9-26
Dzesēšanas šķidruma izvēle...............................................9-32
Dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude............................9-33
Dzesēšanas šķidruma maiņa ..............................................9-35
Dzesēšanas šķidruma pieliešana .......................................9-33
E
eCall brīdinājuma paziņojumi ........................................... 5-201
ECO režīma indikators.........................................................4-51
ECO režīma slēdzis ..............................................................3-40
Elektriskā stūres pastiprinātāja lampiņa ...........................4-43
Elektrisko logu pacēlāju vadības elementi ........................3-18
Elektroniskā stabilitāte programma (ESP®) ....................5-177
Eļļas filtra maiņa...................................................................9-31
Eļļas līmeņa pārbaude .........................................................9-28
Enerģijas plūsma ...................................................................4-6
ENG A-STOP sistēma (motora automātiskās 

apturēšanas un iedarbināšanas sistēma)........................5-27
ERA-GLONASS.....................................................................13-1
ESP® brīdinājuma lampiņa ......................................4-39, 5-178
ESP® OFF indikators................................................4-39, 5-179
ESP® OFF slēdzis .............................................................. 5-179
EV indikators ........................................................................4-51
Evakuācija ar autoevakuatoru ............................................10-1
G
Gaisa filtrs.............................................................................9-35
Gaisa kondicionētāja filtra maiņa .......................................9-69
Gaismu atgādinājuma brīdinājuma skaņa .........................3-25
Galvenais brīdinājuma indikators.......................................4-52
Griezes moments un jauda ...................................................4-6
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H
Hibrīda sistēmas brīdinājuma lampiņa .............................. 4-51
I
Iebraukšana.......................................................................... 6-12
Iedarbināšanas no donora akumulatora norādes........... 10-15
Iepildiet eļļu un pārbaudiet, vai nav noplūžu .................... 9-32
Iepirkumu maisu āķis .......................................................... 7-20
Iespējamais attālums............................................................. 4-6
Iespiešanas novēršanas funkcija.............................. 3-20, 3-21
Iestatījumu režīms ............................................................... 4-15
Ieteicamā degviela ......................................... 12-2, 13-32, 13-37
Ikdienas apskašu kontrolsaraksts ....................................... 5-1
Imobilaizera / bezvadu iedarbināšanas sistēmas 

brīdinājuma lampiņa.......................................................... 4-42
Imobilizatora sistēma ............................................................ 5-9
Informācijas ekrāns ............................................................... 4-3
Izraēlai, Krievijai un Austrālijai ........................................... 13-1
J
Ja braukšanas laikā tiek pārdurta riepa .......................... 10-17
Jaudas mērītājs...................................................................... 4-6
Jumta lūka ............................................................................ 7-12
Jumta sliedes vai jumta bagāžnieka stiprinājumi............. 7-22
K
Kā braukt ar automobili ar automātisko 

pārnesumkārbas-ass mezglu (AT) ................................... 5-69
Kā darbojas ABS................................................................ 5-183
Kabata priekšējā sēdekļa atzveltnēs.................................. 7-16
Kāju balsts............................................................................ 7-19
Kāju nišas apgaismojums..................................................... 7-8
Klēpja-plecu josta ar atdalāmo savienotāju ...................... 2-21
Klēpja-plecu josta ................................................................ 2-19

Kļūmes indikators ................................................................4-41
Kompaktais rezerves ritenis ...............................................9-48
Konverters ............................................................................6-12
Kopējā tukšgaitas aptures laikā ietaupītā 

degviela........................................................................4-6, 4-10
Korozijas profilakse .............................................................11-1
Krievijai un citām valstīm, kuras ir ieviesušas 

ERA-GLONASS ..................................................................13-1
Krievijai ............................................................................... 13-12
Kruīza kontrole .....................................................................5-81
Krūzīšu turētāji un glabātavas ............................................7-14
Kustība....................................................................................4-6
L
LED priekšējie lukturi ..........................................................9-58
LED priekšējo lukturu brīdinājuma signāls .......................4-47
Litija jonu akumulators........................................................5-28
Logi........................................................................................3-18
Logu tīrītāju slotiņas............................................................9-65
M
Manuālā apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma .....7-25
Manuālā pārnesumkārbas-ass mezgla eļļa........................9-39
Manuālais pārnesumkārbas-ass mezgls............................5-56
Manuālais režīms .................................................................5-61
Mazgāšana............................................................................11-3
Meksikai .............................................................................. 13-32
Mērinstrumentu paneļa kabata ...........................................7-14
Mērinstrumentu panelis.........................................................4-1
Mēteļu āķi..............................................................................7-18
Momentānais degvielas patēriņš..........................................4-6
Motora dzesēšanas šķidrums.............................................9-32
Motora iedarbināšana/apturēšana.............................5-16, 5-18
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Motora sērijas numurs ........................................................ 12-1
Motora slēdzis........................................................................ 5-7
Motoreļļa un filtrs................................................................. 9-27
Motoreļļas maiņas pieprasījuma lampiņa.......................... 4-48
Motoreļļas patēriņš................................................................ 5-4
Motoreļļas spiediena brīdinājuma lampiņa ....................... 4-39
Motoreļļas un filtra maiņa ................................................... 9-30
Motorpārsegs ......................................................................... 7-4
N
Novirzes no joslas brīdinājuma indikators........................ 4-44
Novirzes no joslas brīdinājuma OFF slēdzis................... 5-101
Novirzes no joslas indikators ............................................. 5-92
Novirzes no joslas novēršana ............................................ 5-93
Novirzes no joslas novēršanas brīdinājuma lampiņa ...... 4-45
Numurzīmes apgaismojums ............................................... 9-61
O
Odometrs.............................................................................. 4-15
P
Pagaidu rezerves ritenis (kompaktais 

rezerves ritenis)............................................................... 13-29
Pagalvji .......................................................................... 2-7, 2-12
Pagriezienu rādītāju darbība............................................... 3-32
Pagriezienu rādītāju indikatori ........................................... 4-47
Pagriezienu rādītāju kontroles svira .................................. 3-32
Paklājiņi .................................................................................. 2-1
Palēninājuma enerģijas reģenerācijas indikators ............ 4-50
Papildu ierobežotājsistēma (drošības spilveni)................ 2-45
Pārdurtas riepas remonta komplekts .............................. 10-12
Pareiza sēdēšanas poza...................................................... 2-49
Pārkošanās sensori ........................................................... 5-167
Pārlekšana uz zemāku pārnesumu .................................... 5-69

Pārnesumkārbas eļļa ...........................................................9-39
Pārnesumkārbas eļļas līmeņa pārbaude............................9-40
Pārnesumkārbas eļļas maiņa..............................................9-41
Pārnesumkārbas-ass mezgla brīdinājuma lampiņa.4-41, 5-67
Pārnesumkārbas-ass mezgla izmantošana.......................5-56
Pārnesumu pārslēgšanas indikators .................................5-64
Pedālis...................................................................................5-11
Periodiskās apkopes grafiks - K14C motora modelim .....9-13
Periodiskās apkopes grafiks - K14D motora modelim 

(Eiropas valstīs un Izraēlā)..................................................9-3
Periodiskās apkopes grafiks (Krievijā) - K14C 

motora modelim ............................................................... 13-13
Piederumu ligzda .................................................................7-10
Piekabes sakabes uzstādīšanas punkti ...............................8-6
Piekabes vilkšana ..................................................................8-1
Pilnā hibrīda sistēma ...........................................................5-41
Pilna riteņa uzlika............................................................... 10-11
Plecu sprādzes augstuma regulators ................................2-23
Priekšējā pasažiera drošības spilvena 

deaktivācijas sistēma ........................................................2-47
Priekšējais pudeļu turētājs..................................................7-15
Priekšējais rokas balsts ar konsoles nodalījumu .............7-15
Priekšēji drošības spilveni ..................................................2-46
Priekšējie krūzīšu turētāji....................................................7-15
Priekšējie miglas lukturi ......................................................9-59
Priekšējie sēdekļi ...................................................................2-5
Priekšējie virzienmaiņas rādītāji.........................................9-59
Priekšējo lukturu līmeņošanas slēdzis ..............................3-31
Priekšējo lukturu vērsuma regulēšana ..............................3-26
Priekšējo lukturu vērsums ..................................................9-57
Priekšējo miglas lukturu slēdzis.........................................3-31
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Priekšējo sēdekļu apsilde ..................................................... 2-8
Problēmas ar motoru: Neiedarbinās................................ 10-18
Problēmas ar motoru: Pārkarst ........................................ 10-18
Problēmas ar motoru: Starteris nedarbojas.................... 10-17
Pulkstenis un datums............................................................ 4-6
Pulkstenis............................................................................... 4-5
R
Radio frekvenču raidītāju uzstādīšana .............................. 7-37
Radioantena ......................................................................... 7-36
Rāmja āķi .............................................................................. 10-2
Ražošanas datums ............................................................ 13-29
READY indikators ................................................................ 4-52
Regulējamas atzveltnes ...................................................... 2-12
Riepas ................................................................................... 9-45
Riepu pārbaude.................................................................... 9-46
Riepu rotācija ............................................................ 9-48, 13-33
Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)................ 5-188
Riepu un/vai riteņu maiņa ................................................. 5-195
Riteņu maiņa ...................................................................... 10-10
Riteņu maiņas instruments................................................. 10-6
S
Sadales kārbas eļļa.............................................................. 9-39
Sajūga pedālis............................................................. 5-11, 9-41
Sajūga šķidrums .................................................................. 9-41
Salona apgaismojums.................................................. 7-7, 9-63
Sānu atpakaļskata spoguļi ................................................. 2-10
Sānu atpakaļskata spoguļu pieliekšanas slēdzis ............. 2-11
Sānu drošības spilveni un drošības aizkari ...................... 2-47
Sānu durvju slēdzenes.......................................................... 2-2
Sānu pagriezienu rādītāji .................................................... 9-58
Šasijas sērijas numurs........................................................ 12-1

Saulsargs ................................................................................7-6
Sēdekļa augstuma regulēšanas svira ..................................2-6
Sēdekļa pozīcijas regulēšanas svira ....................................2-6
Sēdekļu regulēšana ......................................................2-5, 2-12
Selektora pozīcijas / pārnesumu pārslēgšanas 

indikators............................................................................4-14
Signalizācijas sistēma ..............................................3-14, 13-33
Signāltaure............................................................................3-38
Sniega ķēdes ..........................................................................6-9
Spidometrs .............................................................................4-1
Spiediens riepās.....................................................................5-2
Spilgtuma kontrole.................................................................4-3
Spoguļi ..................................................................................2-10
Spuldzes maiņa....................................................................9-57
SRS drošības spilvena priekšējā pasažiera 

sēdeklim brīdinājuma uzlīme ............................................2-51
Stabilitātes kontroles sistēma ..........................................5-177
Starmešu (tālo gaismu) indikators .....................................4-47
Stāvbremze...........................................................................9-44
Stāvbremzes svira................................................................5-51
Stūre ......................................................................................9-45
Stūres regulēšanas svira.......................................................2-9
SUZUKI DROŠĪBAS ATBALSTS..........................................5-86
T
Tahometrs...............................................................................4-1
Taivānai............................................................................... 13-23
Temperatūras rādītājs............................................................4-2
Termometrs ............................................................................4-5
Turekļi ...................................................................................7-17
Turēšanas slīpumā kontroles sistēma............................. 5-180
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U
USB ligzda ............................................................................ 7-11
Uzlādes brīdinājuma lampiņa ............................................. 4-40
Uzpilde .................................................................................. 9-29
Uzstādīšana ar ISOFIX tipa stiprinājumiem....................... 2-41
Uzstādīšana ar klēpja-plecu drošības jostām ................... 2-41
V
Vadītāja drošības jostas atgādinājuma signāls / priekšējā 

pasažiera drošības jostas atgādinājuma signāls ........... 4-40
Vaskošana ............................................................................ 11-5
Vējstikla skalošanas šķidrums........................................... 9-68
Vējstikla skalotāji................................................................. 3-37
Vējstikla tīrītāji ar lietus sensoru funkciju ......................... 3-35
Vējstikla tīrītāji ..................................................................... 3-35
Vējstikla tīrītāju un skalotāju svira ..................................... 3-33
Vidējais ātrums ...................................................................... 4-6
Vidējais degvielas patēriņš................................................... 4-6
Vilces kontroles sistēma................................................... 5-177
Z
Zagļu atbaidīšanas gaismas signāls.................................. 13-1
Zema spiediena riepās brīdinājuma lampiņa ......... 4-35, 5-188
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Valstīm, kurās pārskatītais izdevums ir piemērojams pēc ANO Noteikumu Nr. 10 trešā izdevuma 
pieņemšanas.
Radio frekvenču (RF) raidītāju uzstādīšana
Jūsu automobilis atbilst pārskatītajam izdevumam pēc ANO Noteikumu Nr. 10 trešā izdevuma.

Ja vēlaties savā automobilī izmantot RF raidītāju, iesakām izmantot aprīkojumu, kas atbilst attiecīgiem noteikumiem jūsu valstī, tāpat
iesakām konsultēties ar pilnvarotu SUZUKI pārstāvi vai citu uzticamu autoservisu.

Tabula : RF raidītāja uzstādīšana un izmantošana

(1) Priekšpusē
(2) Antenas uzstādīšanas vieta: Jumta kreisajā pusē priekšpusē
(3) Antenas uzstādīšanas vieta: Jumta labajā pusē priekšpusē

*Ilustrācijā parādīt automobilis ar hečbeka tipa virsbūvi.

Frekvenču joslas (MHz) Antenas pozīcija automobilī* Maksimālā izejas jauda (W)

144-146 Amatieru josla

84MM01201

50

430-440 Amatieru josla 50

1200-1300 Amatieru josla 10

(2)

(1)

(3)
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Īpaši nosacījumu attiecībā uz uzstādīšanu

PIEZĪME:
1) Antena kabelis jāuzstāda pēc iespējas tālāk no automobiļa elektriskajām un elektroniskajām sistēmām un elektroinstalācijas automo-

bilī.
2) Raidītāja strāvas kabeli ir nepieciešams pareizi pieslēgt automobiļa akumulatoram.

PIEZĪME
Pirms izmantojat automobili pārbaudiet, vai RF raidaprīkojums gaidīšanas režīmā un raidīšanas režīmā nerada traucējumus
jūsu automobiļa elektroniskajām ierīcēm.
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S180052024

40398036

AGREE PAR L’ANRT MAROC

Numéro d’agrément : MR 17719 ANRT 2018
Date d’agrément : 16/10/2018

AGREE PAR L’ANRT MAROC

Numéro d’agrément : MR 5837 ANRT 2010 
Date d’agrément : 08/10/2010

TIS-15

AGREE PAR L’ANRT MAROC

Numéro d’agrément : MR 17386 ANRT 2018
Date d’agrément : 30/08/2018
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This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.
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Robert Bosch GmbH 
Daimlerstrasse 6, Leonberg, Baden-Wuerttemberg 71229 Germany 

SIMPLIFIED UK DECLARATION OF CONFORMITY 

Mid Range Radar 
MRRevo14F 

Hereby, Robert Bosch GmbH declares that the radio equipment type MRRevo14F is in compliance with The Radio 
Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). 
The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:  

https://doc-ita.bosch.com 

Note) Frequency band(s) in which the radio equipment operates : 76 - 77 GHz 
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) : 32 dBm (Peak detector) 

 



63TB3-01E

PIEZĪMĒM



31 mmLATVISKI

Printed in Hungary

Suzuki Red: Cyan 5%, Magenta 100%, Yellow 70%
Suzuki Blue: Cyan 100%, Magenta 85%, Black 5%
Takumi Blue: Cyan 100%, Black 85%
Black

AUTOMOBIĻA ROKASGRĀMATA
Vienmēr glabājiet kopā ar automobili. 
Sniegta svarīga informācija par drošību, vadīšanu un apkopi.

S-CROSS
99011-63TB3-01E

INFORMĀCIJA PAR SERVISA STACIJĀM
Ieteiktā degviela:
Skatiet 12-2 lpp.

Motoreļļa:
Benzīnmotors: 

(K14C motora modeļi)
Klasifikācija: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
API SL, SM, SN vai SP
ILSAC GF-6
Viskozitāte: SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40
   (K14C motora modeļi)
Klasifikācija: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5

API SL, SM, SN vai SP ILSAC 
GF-6

Viskozitāte: SAE 0W-20, 5W-30
(K15C motora modeļiem)
Klasifikācija: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
API SL, SM, SN vai SP ILSAC GF-6
Viskozitāte: SAE 0W-16, 0W-20, 5W-30

Bremžu un sajūga šķidrums:
DOT4 vai SAE J1704

Automātiskās pārnesumkārbas-ass mezgla 
šķidrums:
SUZUKI AT-OIL AW-1

Spiediens aukstās riepās:
Informāciju par riepām skatiet uzlīmē uz vidējā 
statņa vadītāja pusē.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas “PĀRBAUDE 
UN APKOPE” tēmā “Motoreļļa un filtrs”.

Daļas Nr. 99011-63TB3-01E   June, 2022 
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