
PAGRINDINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA

Rekomenduojami degalai: 
Žr. 1-1 psl. 

Stabdžių ir sankabos skystis: 

Rekomenduojama variklio alyva: 
Kokybė: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5

API SL, SM arba SN
ILSAC GF-3, GF-4 arba GF-5

Klampumas: SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40

DOT4 arba SAE J1704

Automatinės pavarų dėžės alyva: 
SUZUKI AT-OIL AW-1

Šaltos padangos slėgis:
Žr. Informacinę etiketę ant vairuotojo durų statramsčio.  

Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Variklio alyva ir filtras“ 
dalyje „TIKRINIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“.

Spausdinta Estijoje 

SAVININKO VADOVAS
Visuomet laikykite automobilyje. 
Čia rasite svarbią saugos,  
eksploatacijos ir priežiūros informaciją. 



PASTABA: Paveiksl lyje parodytas vienas iš VITARA serijos modeli .



PASTABA:
Atkreipkite d mes   sp jam j  etiket
„Saugos oro pagalv s simbolio reikšm “  ir
perskaitykite informacij  apie priekin s oro
pagalv s apsaug  „PRIEŠ VAŽIUOJANT“
dalyje.

D MESIO / PASTABA

D MESIO
PASTABA

PASTABA:
Išryškina informacij , kaip palengvinti tech-
nin  prieži r  arba geriau suprasti nurody-
mus.

D MESIO



D MESIO

D MESIO



PASTABA:
„SUZUKI atstovas“ reiškia „Suzuki“ galiot sias technin s prieži ros dirbtuves (Europoje).







PASTABA:
• Ši  duomen  negalima naudoti Automobilio jud jimui steb ti.
• Duomen  kaupimo moduliuose ar atminties taisuose rašomi duomenys skiriasi priklausomai nuo Automobilio klas s ir modelio.
• Jokiais atvejais ne rašomi nei pokalbiai, nei triukšmas ar garsai.
• Kai kuriomis aplinkyb mis duomenys gali b ti ne rašyti. 
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PASTABA:
Jeigu j s  netenkina automobilio važia-
vimo savyb s ar degal  ekonomiškumas,
gr žkite prie neetiliuoto benzino be alkoho-
lio.

E5 E10

D MESIO

D MESIO





PASTABA:
• Jei imobilizavimo sistemos arba berak-

t s užvedimo sistemos sp jamoji lem-
put  mirksi arba užsidega, informacinia-
me ekrane gali b ti rodomas praneši-
mas.

• Imobilizavimo sistemai nereikalinga tech-
nin  prieži ra.

D MESIO



PASTABA:
• Pamet  užvedimo rakt  su imobilizato-

riumi arba nuotolin  valdikl , nedelsdami
kreipkit s  galiot j  SUZUKI atstov ,
kad panaikint  pamesto rakto aktyva-
vim  ir pagamint  nauj  rakt  arba nuo-
tolin  valdikl . 

• Jeigu turite kit  automobili  su imobiliza-
vimo sistema ir raktais, važiuodami
SUZUKI automobiliu laikykite kitus rak-
tus toliau nuo užvedimo jungiklio arba
variklio jungiklio. Priešingu atveju galite
neužvesti variklio, nes kit  automobili
raktai gali trikdyti j s  SUZUKI automo-
bilio imobilizavimo sistemos darb .

• Jei imobilizavimo raktas arba valdiklis
lie iasi su kokiais nors metaliniais daik-
tais, variklis gali neužsivesti.

D MESIO



PASTABA:
Kai uždarote priekines užrakintas duris, lai-
kykite dur  ranken , nes kitaip durys ne-
užsirakins.

PASTABA:
Vis  dur  atrakinimo dviem rakto pasuki-
mais nustatym  galima pakeisti  atraki-
nim  vienu rakto pasukimu ir atvirkš iai,
naudojant informacinio ekrano nustatym
režim . Daugiau informacijos apie informa-
cinio ekrano naudojim  rasite šios dalies
skyrelyje „Informacinis ekranas“.

(2) (1)

(1)
(2)

(3)

(4)

(2)
(1)



PASTABA:
• Visas duris taip pat galima užrakinti arba

atrakinti si stuvu arba nuotoliniu valdik-
liu. Daugiau apie tai skaitykite šios dalies
skyrelyje „Berakt s užvedimo sistemos
nuotolinis valdiklis ir berakt s atrakinimo
sistemos si stuvas“.

• Jeigu j s  automobilyje yra berakt
užvedimo sistema, visas duris galite
užrakinti ir atrakinti  prašymo jungikliu.
Daugiau apie tai skaitykite šios dalies
skyrelyje „Berakt s užvedimo sistemos
nuotolinis valdiklis ir berakt s atrakinimo
sistemos si stuvas“.

PASTABA:
• Taip pat dvigubo užrakinimo sistem

galima jungti si stuvu arba nuotoliniu
valdikliu. Daugiau apie tai skaitykite šios
dalies skyrelyje „Berakt s užvedimo sis-
temos nuotolinis valdiklis ir berakt s
atrakinimo sistemos si stuvas“.

• Jeigu j s  automobilyje yra rengta
berakt  užvedimo sistema, dvigubo
užrakinimo sistem  galima jungti pra-
šymo jungikliu. Daugiau apie tai skaity-
kite šios dalies skyrelyje „Berakt s
užvedimo sistemos nuotolinis valdiklis ir
berakt s atrakinimo sistemos si stuvas“.

PASTABA:
• Dvigubo užrakinimo sistema neveiks, jei

kurios nors durys ar kelios durys neuž-
darytos arba netinkamai uždarytos.
Prieš jungdami dvigubo užrakinimo sis-
tem , patikrinkite, ar visos durys (ir pa-
keliamos galin s durys) yra tinkamai
uždarytos.

• Dvigubo užrakinimo sistema išsijungia
automatiškai ir atrakina visas šonines
duris, užvedimo jungikl  pasukus  „ON“
pad t  arba variklio mygtuk  paspaudus 
„ON“ užvedimo režimo pad t .



PASTABA:
Vis  dur  atrakinimo dviem rakto pasuki-
mais nustatym  galima pakeisti  atraki-
nim  vienu rakto pasukimu ir atvirkš iai,
naudojant informacinio ekrano nustatym
režim . Daugiau informacijos apie informa-
cinio ekrano naudojim  rasite šios dalies
skyrelyje „Informacinis ekranas“.

PASTABA:
Jei pakeliamos galin s durys gerai neužsi-
dar , atlikite šiuos veiksmus:
1) Paspauskite atidarymo ranken l  (1) ir

pakelkite galines duris.
2) Po keli  sekundži  duris uždarykite.
3) Patikrinkite, ar pakeliamos galin s du-

rys gerai užsidar .

(1)
(2)

(1)



(2)



PASTABA:
Vis  dur  atrakinimo dviem paspaudimais
nustatym  galima pakeisti  atrakinim
vienu paspaudimu ir atvirkš iai, naudojant
informacinio ekrano nustatym  režim .
Daugiau informacijos apie informacinio
ekrano naudojim  rasite šios dalies skyre-
lyje „Informacinis ekranas“.

(1)

(2)



PASTABA:
Vis  dur  atrakinimo dviem paspaudimais
nustatym  galima pakeisti  atrakinim
vienu paspaudimu ir atvirkš iai, naudojant
informacinio ekrano nustatym  režim .
Daugiau informacijos apie informacinio
ekrano naudojim  rasite šios dalies skyre-
lyje „Informacinis ekranas“.

PASTABA:
• Didžiausias nuotolinio valdiklio veikimo

atstumas yra apie 5 m, ta iau jis gali
keistis nuo aplinkos, ypa  jei arti yra
kokie nors si stuvai, pavyzdžiui, radijo
bokštai ar trump j  bang  si stuvai.

• Dur  negalima užrakinti nuotoliniu val-
dikliu, jei užvedimo režimas n ra „LOCK“
(„OFF“) pad tyje.

• Jei paspausite nuotolinio valdiklio UŽRA-
KINIMO mygtuk  esant neuždarytoms
kurioms nors durims, pasigirs garsinis
signalas, ta iau durys neužsirakins.

• Jeigu pamestum te vien  iš nuotolinio
valdymo pulteli , nedelsdami kreipkit s 
galiot j  SUZUKI atstov  d l pakeitimo.
Kreipkit s  galiot j  SUZUKI atstov ,
kad j s  automobilio kompiuterio atmin-
tyje suprogramuot  naujojo nuotolinio
valdiklio kod , o sen j  kod  ištrint .

(1)



PASTABA:
Vis  dur  atrakinimo dviem paspaudimais
nustatym  galima pakeisti  atrakinim
vienu paspaudimu ir atvirkš iai, naudojant
informacinio ekrano nustatym  režim .
Daugiau informacijos apie informacinio
ekrano naudojim  rasite šios dalies skyre-
lyje „Informacinis ekranas“.

PASTABA:
• Dur  negalima užrakinti prašymo jungik-

liu šiomis aplinkyb mis: 
– Kurios nors durys yra atidarytos arba

netinkamai uždarytos.
– Užvedimo režimas n ra „LOCK“ („OFF“)

pad tyje.
• Jei prašymo jungikliu atrakintos durys

neatidaromos per 30 sekundži , jos v l
automatiškai užsirakina.

PASTABA:
• Jei nuotolinis valdiklis yra už anks iau

nurodytos veikimo zonos rib , prašymo
jungiklis neveiks.

• Jei nuotolinio valdiklio maitinimo ele-
mentas išsikrov s ar trikdomas radijo
bang  ryšys, prašymo jungiklio veikimo
zona gali sumaž ti arba valdiklis gali
neveikti.

• Jei nuotolinis valdiklis yra per arti dur
lango, prašymo jungiklis gali neveikti.

• Jei atsarginis nuotolinis valdiklis yra
automobilyje, prašymo jungiklis gali tin-
kamai neveikti.

• Prašymo jungiklis veiks tik tuo atveju, jei
nuotolinis valdiklis yra prašymo jungiklio
veikimo zonos ribose. Pavyzdžiui, jei
nuotolinis valdiklis yra vairuotojo dur
prašymo jungiklio veikimo zonos ribose,
ta iau už keleivio dur  ar pakeliam  gali-
ni  dur  prašymo jungikli   veikimo zo-
nos rib , vairuotojo dur  prašymo jungik-
lis veiks, o keleivio dur  ar pakeliam
galini  dur  prašymo jungikliai neveiks.

(1)

(1)

(1)



PASTABA:
Berakt  užvedimo sistema gali tinkamai
neveikti tam tikroje aplinkoje ar esant tam
tikroms veikimo s lygoms:
• Veikia stiprus televizijos, elektrin s ar

mobiliojo ryšio signalas.
• Nuotolinis valdiklis lie iasi su arba j

uždengia metalinis daiktas.
• Netoli naudojamas kitas berakt s atraki-

nimo sistemos radijo bangas skleidžian-
tis nuotolinis valdiklis.

• Nuotolinis valdiklis pad tas šalia elektro-
nini  rengini , pavyzdžiui, kompiuterio.

Atsargumo priemon s ir informacija, kuri
turite žinoti: 
• Patikrinkite, ar  nuotolin  valdikl  kištas

raktas. Jei nuotolinis valdiklis veiks
nepatikimai, j s negal site užrakinti ir
atrakinti dur .

• Vairuotojas su savimi visuomet turi tur ti
nuotolin  valdikl .

• Jeigu pamet te vien  iš nuotolini  val-
dikli , nedelsdami kreipkit s  galiot j
SUZUKI atstov  d l pakeitimo. Kreipki-
t s  galiot j  SUZUKI atstov , kad j s
automobilio kompiuterio atmintyje su-
programuot  naujojo nuotolinio valdiklio
kod , o sen j  kod  ištrint .

• Galite naudoti iki keturi  savo automobi-
lio nuotolini  valdikli  ir rakt . Kreipkit s
 galiot j  SUZUKI atstov  d l išsames-
n s informacijos.

• Nuotolinio valdiklio maitinimo elemento
naudojimo trukm  yra maždaug dveji
metai, ta iau ji gali keistis, priklausomai
nuo naudojimo s lyg .

D MESIO

(A)



PASTABA:
• Priminimo funkcija neveiks, jei nuotolinis

valdiklis yra ant prietais  skydelio, piršti-
ni  ar kitoje d tuv je, už skydelio nuo
saul s, ant grind  ir pan.

• Vairuotojas su savimi visuomet turi ne-
šiotis nuotolin  valdikl .

• Išlipdami nepalikite automobilyje nuotoli-
nio valdiklio.



PASTABA:
Senas maitinimo elementas turi b ti tinka-
mai utilizuotas, laikantis galiojan i  taisyk-
li  ir tvarkos, ir jo negalima išmesti su buiti-
n mis atliekomis.

(1)

D MESIO

(1)



PASTABA:
Vis  dur  atrakinimo dviem paspaudimais
nustatym  galima pakeisti  atrakinim
vienu paspaudimu ir atvirkš iai, naudojant
informacinio ekrano nustatym  režim .
Daugiau informacijos apie informacinio
ekrano naudojim  rasite šios dalies skyre-
lyje „Informacinis ekranas“.

(1)

(2)



PASTABA:
Vis  dur  atrakinimo dviem paspaudimais
nustatym  galima pakeisti  atrakinim
vienu paspaudimu ir atvirkš iai, naudojant
informacinio ekrano nustatym  režim .
Daugiau informacijos apie informacinio
ekrano naudojim  rasite šios dalies skyre-
lyje „Informacinis ekranas“.

PASTABA:
Jeigu, paspaudus ATRAKINIMO mygtuk
(2), durys per 30 sekundži  neatidaromos,
jos v l automatiškai užsirakina.

PASTABA:
• Didžiausias berakt s atrakinimo siste-

mos si stuvo veikimo atstumas yra apie
5 m, ta iau jis gali keistis nuo aplinkos,
ypa  jei arti yra kokie nors si stuvai,
pavyzdžiui, radijo bokštai ar trump j
bang  si stuvai.

• Durys neužsirakins si stuvu, jeigu užde-
gimo raktas bus kištas  uždegimo spy-
nel .

• Kai kurios nors durys atidarytos, dur
užraktus galima atrakinti tik si stuvu, o
pos ki  signalas nemirks s.

• Jeigu j s pamet te vien  iš si stuv ,
nedelsdami kreipkit s  galiot j  SUZUKI
atstov  d l pakeitimo. Kreipkit s  galio-
t j  SUZUKI atstov , kad j s  automobi-
lio kompiuterio atmintyje suprogramuot
naujojo si stuvo kod , o sen j  kod
ištrint .

D MESIO

(1)

(2)



PASTABA:
Senas maitinimo elementas turi b ti tinka-
mai utilizuotas, laikantis galiojan i  taisyk-
li  ir tvarkos, ir jo negalima išmesti su buiti-
n mis atliekomis.

(2)

(3)

D MESIO

(1)



PASTABA:
• Apsaugos nuo vagys i  signalizacijos

sistema jungia siren , kai yra bent viena
iš anksto nustatyta s lyga. Deja, siste-
moje n ra neteis to patekimo  j s
automobil  blokavimo funkcij .

• Kai apsaugos nuo vagys i  signalizaci-
jos sistema yra jungta, durims atrakinti
visuomet naudokite berakt s užvedimo
sistemos nuotolin  valdikl , prašymo jun-
gikl  arba berakt s atrakinimo sistemos
si stuv . Rakinant raktu sijungia signali-
zacijos sirena.

• Jeigu j s  automobiliu važiuos apie
apsaugos nuo vagys i  signalizacijos
sistem  nežinantis asmuo, rekomenduo-
jame jam paaiškinti, kaip sistema veikia,
arba sistem  aplamai atjungti. Nety ia
jungta sirena gali trikdyti kit  žmoni
ramyb .

• Imkit s vis  apsaugos nuo vagys i
priemoni  nepaisant to, kad apsaugos
nuo vagys i  signalizacijos sistema yra
jungta. Nepalikite automobilyje pinig  ir
kit  verting  daikt .

• Apsaugos nuo vagys i  signalizacijos
sistemos nereikia techniškai priži r ti.

D MESIO



PASTABA:
• Nejunkite signalizacijos, jeigu kas nors

yra automobilyje, kad nety ia ne sijungt
sirena. Sirena sijungs, jeigu automobi-
lyje esantis žmogus atrakins duris arba
atidarys variklio dangt  dur  užrakto fik-
satoriumi arba elektra valdom  dur  jun-
gikliu.

• Apsaugos nuo vagys i  signalizacijos
sistema ne sijungia, jei visos durys užra-
kinamos raktu iš lauko arba dur  užrakto
fiksatoriumi ar elektra valdom  dur  jun-
gikliu iš vidaus.

• Jei, atrakinus duris berakt s užvedimo
sistemos nuotoliniu valdikliu, prašymo
jungikliu arba berakt s atrakinimo siste-
mos si stuvu, per maždaug 30 sekund-
ži  jokios durys neatidaromos, durys v l
automatiškai užsirakina. Maždaug po 20
sekundži  sijungia apsaugos nuo va-
gys i  signalizacijos sistema, jeigu ji su-
aktyvinta.

(1)



PASTABA:
• Jeigu, nutilus sirenai, užrakinsite duris

berakt s užvedimo sistemos nuotoliniu
valdikliu, prašymo jungikliu arba berak-
t s atrakinimo sistemos si stuvu, po 20
sekundži  apsaugos nuo vagys i  sig-
nalizacijos sistema v l sijungs.

• Jeigu esant jungtai apsaugos nuo
vagys i  signalizacijos sistemai arba
skambant sirenai atjungsite akumuliato-
ri , v l prijungus akumuliatori  sirena v l
kauks, nors tuo metu, kai akumuliatorius
buvo išjungtas, sirena ir nekauk .

• Netgi jei sirena nutilo po nustatyto laiko,
ta iau apsaugos nuo vagys i  signaliza-
cijos sistema nebuvo išjungta, sirena v l
prad s kaukti, atidarius duris arba varik-
lio dangt  (EB patvirtinto tipo transporto
priemon ).

(1)
(3)

(2)
(4)



(5)



PASTABA:
Jei važiuojate su vienu pravertu galiniu
langu, galite gird ti oro vibracijos keliam
stipr  gars . Sumažinti gars  galima pra-
veriant vairuotojo ar priekinio keleivio
lang  arba priveriant galin  lang .

PASTABA:
Jei negalite uždaryti lango automatiškai
d l apsaugos nuo priv rimo funkcijos
darbo sutrikimo, uždarykite lang  laiky-
dami pak l  lango jungikl .
Važiuojant labai duob tu keliu, apsaugos
nuo priv rimo funkcija gali suveikti be rei-
kalo, nes langas reaguoja  automobilio
kratym .



(1)



PASTABA:
Jei j s  automobilyje yra šildomi išoriniai
galinio vaizdo veidrod liai, skaitykite šios
dalies skyri  „Šildomo galinio lango ir šil-
dom  išorini  galinio vaizdo veidrod li  (jei
yra) jungiklis“.

(2)
(3)

(1)

(1)

(3)(2)

(4)

(4)

L R

(1)





(1)

(2)

(3)



PASTABA:
Norint nuimti galvos atram , gali tekti
palenkti s dyn s atloš   priek , kad b t
pakankamai vietos.

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



D MESIO



(1)



PASTABA:
Norint nuimti galvos atram , gali tekti
palenkti s dyn s atloš   priek , kad b t
pakankamai vietos.



D MESIO

D MESIO

D MESIO







(1)



PASTABA:
Žodis „CENTER“ (vidurys) žymi vidurin s
s dyn s saugos diržo sagt . Sagtys paga-
mintos taip, kad neb t  galima kišti kito
saugos diržo sagties liežuv lio.



(1)

(2)

(3)

CENTER

(3)



D MESIO

(1)

(2)

(3)



(3)

(2)

 

(1)



(2) (3) (4)

(1)





(1)





PASTABA:
Griežtai laikykit s vaik  saugos k dutes
reglamentuojan i  teis s akt .







PASTABA:
1) Priekin  s dyn  turi b ti atstumta  galin  pad t .

Priekin  s dyn  turi b ti pakelta  aukš iausi  pad t  (jei ši funkcija yra).

PASTABA:
„Universali“ yra JT Reglamente Nr. 44 apibr žta kategorija.





PASTABA:
1) Galvos atrama turi b ti nuimta.

2) SUZUKI rekomenduoja „FAIR“ saugos k dut  ir platform .
SUZUKI originali  pried  dali  numeriai:

990E0-68L01-000 ISOFIX platforma
990E0-68L01-001 vaiko saugos k dut  Ryt  Europai (PL, H, CZ, SK, SLO, RO, BG, GR, CY)
990E0-68L01-002 vaiko saugos k dut  Vidurio ir Piet  Europai (F, B, NL, L, E, P, I, D, AT, IR, GB, M, CY)
990E0-68L01-003 vaiko saugos k dut  Šiaur s Europai (S, FIN, DK, EST, LV, LT)
Daugiau informacijos apie savo region  teiraukit s savo galiotojo SUZUKI atstovo.

3) SUZUKI rekomenduoja „Duo Plus“ vaiko saugos k dut .
SUZUKI originali  pried  dali  numeriai: 990E0-59J56-000

4) SUZUKI rekomenduoja „Baby-Safe i-Size“ vaiko saugos k dut .
SUZUKI originali  pried  dali  numeriai: 88501-77R00

PASTABA:
„Universali“ yra JT Reglamente Nr. 44 apibr žta kategorija.



PASTABA:
„Universali“ yra JT Reglamente Nr. 129 apibr žta kategorija.



PASTABA:
Nuimt  galvos atram  pad kite  bagažo
skyri , kad ji netrukdyt  kitiems keleiviams.

(1)

D MESIO



PASTABA:
Nuimt  galvos atram  pad kite  bagažo
skyri , kad ji netrukdyt  kitiems keleiviams.

D MESIO



D MESIO



D MESIO





(1)

(2)

(3)

(3)

(4)
(4)

(5)
(6)

(6)(7)

(8)

(9)

(9)
(9)

(9)

(10)

(10)



PASTABA:
Priekinio sm gio  automobilio kamp  metu
gali išsiskleisti šonin s saugos oro pagal-
v s (jei yra) ir šonin s užuolaidin s saugos
oro pagalv s (jei yra).





(1)

(1)





(1)













(1) (2)



(3)





2 18

8 4 5 3 8

6 7



PASTABA:
Ši rodykl  šiek tiek juda priklausomai nuo
kelio s lyg  (pavyzdžiui, važiuojant nuo-
kalne ar pos kiuose) ir vairavimo s lyg ,
nes degalai bake juda.

D MESIO

(2)(1)



PASTABA:
• Jei jung  ryškumo reguliavimo funkcij

ranken l s nepasuksite per kelias se-
kundes, ryškumo reguliavimo langas
automatiškai užsivers.

• Atjungus ir v l prijungus akumuliatori ,
prietais  skydelio apšvietimo ryškumas
gr š  pirmin  pad t . Nustatykite ryš-
kum  pagal savo poreikius.

PASTABA:
Jei nustatysite maksimal  ryškum , kai
jungti gabaritiniai arba priekiniai žibintai,
šios funkcijos bus atšauktos:
• Funkcija, kuri automatiškai sumažina

prietais  skydelio apšvietimo ryškum ;
• Funkcija, kuri veikia kartu su ryškumo

reguliavimu, išskyrus maksimal  ryšku-
mo lyg .D MESIO

(1)



 

(1)

(A) (B) (C)

(D)

(E) (F)
(G)

(2)

(3)



PASTABA:
Važiuojant nedideliu grei iu arba stovint,
rodoma netiksli lauko temperat ra.



(a) (b) (c)

(i) (f)

(e)(d)

(g)(h)

PASTABA:
Momentini  degal  s naud , vidutini  de-
gal  s naud , nuvažiuojamo atstumo, vidu-
tinio grei io, iš viso sutaupyt  degal  susto-
jus (jei yra), jud jimo, sukimo momento ir
galios ir akceleratoriaus ir stabdži  vert s
ekrane priklauso nuo ši  s lyg :
• kelio b kl s;
• aplinkinio eismo;
• važiavimo s lyg ;
• automobilio b kl s;
• gedim , kuriuos rodo užsideg s arba

mirk iojantis gedimo indikatorius.



PASTABA:
• Jeigu automobilis nevažiuoja, juostin

diagrama ekrane nerodoma.
• Degal  s naudos rodomos pirminio

nustatymo vienetais l/100 km, km/l arba
MPG (myliomis su vienu galonu), priklau-
somai nuo automobilio specifikacijos.

• Jeigu nustatyti vienetai yra l/100 km,
didžiausia rodoma momentini  degal
s naud  vert  yra 30. Ekrane nerodoma
didesn  nei 30 l/100 km vert , netgi jei
realios momentin s degal  s naudos
didesn s.

• Jeigu nustatyti vienetai yra km/l, didžiau-
sia rodoma momentini  degal  s naud
vert  yra 50. Ekrane nerodoma didesn
nei 50 km/l vert , netgi jei realios mo-
mentin s degal  s naudos didesn s.

• Jeigu nustatyti vienetai yra MPG,
didžiausia rodoma dabar sunaudojam
degal  vert  bus 80. Ekrane nerodoma
didesn  nei 80 MPG vert , netgi jei rea-
lios momentin s degal  s naudos
didesn s.

• Jeigu degal  s naudas labai takoja
važiavimo s lygos, informacija ekrane
gali atsirasti ne iš karto.

• Ekrane rodomos apskai iuotos vert s.
Šios vert s gali skirtis nuo reali  ver i .

(4)

(5)

(5)



PASTABA:
Atjungus ir v l prijungus neigiam  (–) aku-
muliatoriaus gnybt , atnaujinta vidutini
degal  s naud  vert  ekrane atsiras tik po
tam tikro laiko.

PASTABA:
Jeigu pasirink  „atstat  pylus degal “ pil-
site tik šiek tiek degal , vidutini  degal
s naud  vert  gali b ti ir nenustatyta iš
naujo.

(6)

(7)



PASTABA:
• Jeigu pilsite degal , kai užvedimo jun-

giklis yra „ON“ pad tyje arba jungtas
„ON“ užvedimo režimas, rodomas nuva-
žiuojamas atstumas gali b ti netikslus.

• Atjungus ir v l prijungus neigiam  (–)
akumuliatoriaus gnybt , atnaujinta nuva-
žiuojamo atstumo vert  ekrane atsiras
tik po tam tikro laiko.

(8)

(9)



PASTABA:
Atjungus ir v l prijungus neigiam  (–) aku-
muliatoriaus gnybt , atnaujinta vidutinio
grei io vert  ekrane atsiras tik po tam tikro
laiko.

PASTABA:
• Atjungus ir v l prijungus neigiam  (–)

akumuliatoriaus gnybt , važiavimo lai-
kas pradedamas skai iuoti iš naujo.

• Didžiausia rodoma važiavimo laiko vert
yra 99:59:59. Ši vert  nesikeis, kol neat-
liksite važiavimo laiko atstatos.

(10)

(11)
(13)

(12)



PASTABA:
• Didžiausia rodoma bendros variklio

automatinio išjungimo trukm s vert  yra
99:59:59 ir ji nesikeis, kol neatliksite jos
atstatos.

• Atjungus ir v l prijungus neigiam  (–)
akumuliatoriaus gnybt , abi vert s pra-
dedamos skai iuoti iš naujo.

PASTABA:
• Jei pasirenkamas sustojusio automobi-

lio G pad i  diagramos (15) rodymas,
su-stabdžius automobil  ir pasukus
užvedi-mo jungikl   „LOCK“ pad t  arba
užvedi-mo režim  pakeitus  „LOCK“
(„OFF“) pad t , diagrama rodoma kelias
sekundes.

• Rodoma diagrama yra apytiksl  ir realus
automobilio jud jimas gali skirtis.

(14) (15)



PASTABA:
Pasirinktas nustatymas rodomas r melyje.

(j)

D MESIO



PASTABA:
• Jei paspausite ir laikysite nuspaud  indi-

katoriaus parinkties ranken l  (3), kad
eitum te  nustatym  režim , kai ekrane
(D) rodomos vidutin s degal  s naudos,
vidutinis greitis, važiavimo laikas, bendra
variklio automatinio išjungimo trukm  ir
bendras sutaupyt  degal  kiekis auto-
matiškai išjungus varikl  (jei ši funkcija
yra), ši rodoma vert  bus nustatyta iš
naujo. Jeigu nenorite rodomos vert s
nustatyti iš naujo, trumpai spustel kite
indikatoriaus parinkties ranken l , kad
ekrane pasikeist  rodoma informacija.

• Jeigu pasuksite užvedimo jungikl , pa-
spausite variklio užvedimo mygtuk  arba
prad site važiuoti, kai ekranas yra
nustatym  režime, šis režimas automa-
tiškai išsijungs.

PASTABA:
Kai kei iate temperat ros matavimo viene-
tus, bus automatiškai pakeisti automatin s
šildymo ir oro kondicionavimo sis-temos
(jei yra) temperat ros matavimo vienetai.



PASTABA:
Nusta ius laikrod  informaciniame ekrane,
laikrodžio prietais  skydelyje (jei yra) rodo-
mas laikas bus nustatytas toks pat, kaip ir
laikrodžio informaciniame ekrane.





PASTABA:
• Kai problema pašalinama, pranešimas

ekrane neberodomas.
• Jeigu ekrane rodomas pranešimas ir

atsiranda kit  problem , apie kurias rei-
kia pranešti, pranešimai apie problemas
kei iasi kas 5 sekundes.

• Pranešimo rodymo metu paspaudus
indikatoriaus parinkties ranken l  (3) ir
palaikius j  nuspaust  apie 2 sekundes,
pranešimas kur  laik  nebus rodomas.
Jei problema, d l kurios rodomas prane-
šimas, nebus pašalinta, po 5 sekundži
pranešimas v l bus rodomas. Prane-
šimo rodymo metu paspaudus indikato-
riaus parinkties ranken l  (3) ir palaikius
j  nuspaust  apie 2 sekundes, praneši-
mas kur  laik  nebus rodomas. Jei prob-
lema, d l kurios rodomas pranešimas,
nebus pašalinta, po 5 sekundži  prane-
šimas v l bus rodomas.





























PASTABA:
• Jeigu naudojate keturi  režim  4WD sistem  (jei yra), informaciniame ekrane gali b ti rodomi kitokie pranešimai. Daugiau apie tai

skaitykite „AUTOMOBILIO VALDYMO“ dalies skyriuje „Keturi  režim  4WD sistema (jei yra)“.
• Jeigu j s  automobilyje yra statymo jutikli  sistema, informaciniame ekrane taip pat bus rodomi šios sistemos sp jimai ir pranešimai.

Informacijos apie šiuos pranešimus ieškokite „AUTOMOBILIO VALDYMO“ dalies skyriuje „Statymo jutikliai (jei yra)“.
• Jeigu j s  automobilyje yra pagalbin  stabdymo sistema su dviem jutikliais, informaciniame ekrane taip pat rodomi su šia sistema

susij  sp jimai ir pranešimai. Informacijos apie šiuos pranešimus ieškokite „AUTOMOBILIO VALDYMO“ dalies skyriuje „Pagalbin
stabdymo sistema su dviem jutikliais (jei yra)“.

• Jeigu j s  automobilyje yra prisitaikanti grei io palaikymo sistema arba prisitaikanti grei io palaikymo sistema su „stop & go“ funkcija,
informaciniame ekrane taip pat rodomi su šia sistema susij  sp jimai ir pranešimai. Informacijos apie šiuos pranešimus ieškokite
„AUTOMOBILIO VALDYMO“ dalies skyrelyje „Prisitaikanti grei io palaikymo sistema (jei yra)“ arba „Prisitaikanti grei io palaikymo sis-
tema su „stop & go“ funkcija (jei yra)“.

• Jeigu j s  automobilyje yra nukrypimo nuo važiavimo juostos apsaugin  sistema, informaciniame ekrane taip pat rodomi su šia sis-
tema susij  sp jimai ir pranešimai. Informacijos apie šiuos pranešimus ieškokite „AUTOMOBILIO VALDYMO“ dalies skyriuje „Nukry-
pimo nuo važiavimo juostos apsaugin  sistema (jei yra)“.

• Jeigu j s  automobilyje yra aklosios zonos steb jimo sistema (BSM) arba sp jimo apie skersin  eism  užpakalyje sistema (RCTA),
informaciniame ekrane taip pat rodomi su šia sistema susij  sp jimai ir pranešimai. Informacijos apie šiuos pranešimus ieškokite
„AUTOMOBILIO VALDYMO“ dalies skyriuje „Aklosios zonos steb jimo sistema (BSM) (jei yra)“ arba „ sp jimo apie skersin  eism
užpakalyje sistema (RCTA) (jei yra)“.



PASTABA:
Jeigu mirksi arba dega sp jamosios lem-
put s ir indikatoriai, informaciniame ekrane
taip pat gali b ti rodomi atitinkami praneši-
mai.

PASTABA:
Staiga nukritus padang  sl giui, žemo
padang  sl gio sp jamoji lemput  gali iš
karto neužsidegti.





PASTABA:
Kadangi stabdži  sistema susireguliuoja
pati, dylant stabdži  trinkel ms krenta
stabdži  skys io lygis. Stabdži  skys io
papildymas yra normali ir reguliari techni-
n s prieži ros proced ra.

PASTABA:
jungto stov jimo stabdžio priminimo garsi-

nis signalas:
Garsinis signalas skamba su pertr kiais,
primindamas, kad reikia atleisti stov jimo
stabd , jei automobil  užvedate neatleid
stov jimo stabdžio. Patikrinkite, ar stov -
jimo stabdys visiškai atleistas, o stabdži
sistemos sp jamoji lemput  užgeso. 





D MESIO





D MESIO



PASTABA:
Ši lemput  užsidega priklausomai nuo
kelio s lyg  (pavyzdžiui, važiuojant nuo-
kalne ar pos kiuose) ir vairavimo s lyg ,
nes degalai bake juda.

PASTABA:
Statant automobil  arba važiuojant labai
mažu grei iu, vairas gali sunkiau sukiotis.
Tai n ra vairo sistemos gedimas. Vairo
stiprintuvo valdymo sistema sumažina sro-
v s tiekim   stiprintuv , kad sistema ne-
perkaist , šiais atvejais:
• Vairas labai dažnai sukiojamas.



• Ilg  laik  vairas laikomas pasuktas iki
galo. 

Kai elektrinis vairo stiprintuvas atv sta, sis-
tema v l veikia normaliai.
Vis d lto, dažnai kartojant anks iau išvar-
dintus veiksmus, vairo stiprintuvo sistema
gali sugesti.

PASTABA:
Jei vairo stiprintuvo sistema tinkamai ne-
veikia, j s gal site vairuoti, bet vair  sukti
bus sunkiau.

PASTABA:
Sukdami vair  galite gird ti stiprintuvo
darbo keliam  gars . Tai normalu ir reiškia,
kad vairo stiprintuvo sistema veikia gerai.









PASTABA:
Jei lemput  mirksi, nedelsdami pervažiuo-
kite automobiliu  saugi  viet  ir j  pastaty-
kite, kad nesugadintum te pavaros dali .
Palikus varikl  dirbti tuš i ja eiga, po kurio
laiko lemput  užg sta ir sistema v l pra-
deda veikti, išskyrus tuos atvejus, kai
užd ti skirtingo skersmens ratai.

D MESIO



PASTABA:
• Ši lemput  padeda laikytis variklio alyvos

ir filtro keitimo grafiko.
• Netgi pakeitus alyv  anks iau, nei užsi-

dega lemput , b tina atlikti alyvos kei-
timo laiko kontrol s sistemos atstat .
Pasitarkite su galiotuoju SUZUKI atsto-
vu, kaip atlikti atstat . Jei atstatos proce-
d r  vykdysite patys, informacijos ieško-
kite šios dalies skyriuje „Nustatym
režimas“.

• Pasitarkite su galiotuoju SUZUKI atsto-
vu, kaip pakeisti alyvos keitimo laiko
kontrol s sistemos nustatym  šiais atve-
jais: 



PASTABA



(3)

(2)
(1)



(3)(4)

(2)(1)

(5)



PASTABA:
• Neuždenkite šviesos jutiklio zonos ant

priekinio stiklo lipdukais. Lipdukas gali
pakenkti jutiklio funkcijai ir sistema nega-
l s tinkamai valdyti žibint .

• Jeigu variklio mygtuku jung te „ON“ už-
vedimo režimo pad t , o žibint  valdymo
svirtis liko „AUTO“ pad tyje, sutemus
priekiniai ir gabaritiniai žibintai sijungs
automatiškai net ir neužvedus variklio.
Ilgai degantys žibintai gali visiškai
iškrauti akumuliatori .



PASTABA:
Šviesos jutiklis reaguoja ir  infraraudon j
spinduli  švies , taigi, tokioje šviesoje jis
gali veikti netinkamai.

PASTABA:
Skambant garsiniame signalui, prietais
skydelio informaciniame ekrane rodomas
pranešimas.



PASTABA:
Dienos žibint  ryškumas skiriasi nuo gaba-
ritini  žibint  ryškumo, bet tai n ra gedi-
mas.

PASTABA:
Kai kuriose šalyse žibint  valdymas gali
skirtis nuo ia aprašyto, priklausomai nuo
vietos statym .





PASTABA:
Informaciniame ekrane galima nustatyti,
kad pos ki  signalas ir jo indikatorius mirk-
s t  tris kartus po to, kai pos ki  signalo
svirtis gr žinama  pradin  pad t . Daugiau
informacijos rasite šios dalies skyriuje
„Informacinis ekranas“.

PASTABA:
Pos ki  signalo ir jo indikatoriaus mirksni
skai i  galima nustatyti pagal savo pagei-
davim  (nuo 1 iki 4 kart ). D l asmenini
nustatym  kreipkit s  galiot j  SUZUKI
atstov .







PASTABA:
• Šiomis s lygomis lietaus jutiklis gali tin-

kamai neaptikti lietaus arba sniego, ir
valytuvo su lietaus jutikliu funkcija gali
neveikti arba veikti netinkamai (šiomis
s lygomis naudokite ne „AUTO“, o kuri
nors kit  pad t ):
– Lietus arba sniegas nepatenka  jutik-

lio zon  ant priekinio stiklo arba snie-
gas yra ne toks, kok  gali aptikti jutiklis.

– Lietaus jutiklio zona padengta purvu,
ledu ar kita panašia medžiaga. Nuva-
lykite visas pašalines medžiagas.

– Prieš jungiant valytuvus su lietaus ju-
tikliu, ant priekinio lango jau buvo lie-
taus laš . Nuvalykite priekin  stikl ,
jung  valytuvus rankiniu b du.

– Lietaus jutiklis saul je kaito virš 80 °C
temperat ros arba šaltyje jo tempera-
t ra nukrito žemiau –10 °C (tokiomis
s lygomis valytuvai neveiks).

– Priekinis stiklas padengtas vanden
atstumian ia medžiaga, d l kurios lie-
taus lašai labai greitai nuteka. D l to
matomumas per priekin  stikl  yra
geresnis, ir atrodo, kad valytuvai vei-
kia per dažnai. Tokiu atveju sumažin-
kite sistemos jautrum .

– Jutiklio zona uždengta lipduku.
– Valytuv  šluotel s yra pažeistos. Jas

reikia pakeisti.
• Toliau išvardintos aplinkyb s gali reikšti,

kad valytuv  su lietaus jutikliu sistemoje
yra gedimas. Jeigu taip atsitinka su j s
valytuvais, juos turi patikrinti galiotasis
SUZUKI atstovas.
– Krituli  kiekis kei iasi, o valymo inter-

valas nesikei ia.
– Krituliai krenta, bet valytuvai neveikia.

(1)



D MESIO



D MESIO

(1)

(2)



(1)



PASTABA:
• Šildytuvas veikia tik tuomet, kai dirba

variklis.
• jungtas šildytuvas automatiškai išsi-

jungs po 15 minu i , kad neišsikraut
akumuliatorius.

• Jeigu j s  automobilyje yra šildomi išori-
niai galinio vaizdo veidrod liai, ženklas
(2) yra tik ant vairuotojo pus s veidrod -
lio, ta iau abu išoriniai galinio vaizdo
veidrod liai šildomi vienu metu.

D MESIO

(2)







PASTABA:
Lašantis vanduo iš oro kondicionavimo sis-
temos, jei ši neseniai dirbo, n ra gedimas.







D MESIO



PASTABA:
Užvedant varikl , nereikia laikyti variklio
mygtuko nuspausto.

PASTABA:
Veikiant stipriems radijo bang  signalams
ar trikdžiams, gali nepavykti perjungti
užvedimo režimo  „ACC“ ar „ON“ pad tis,
arba užvesti varikl  mygtuku. Tokiu atveju
prietais  skydelio informaciniame ekrane
atsiranda toks pranešimas: „KEY FOB
NOT DETECTED“ (užvedimo valdiklis ne-
aptiktas).

PASTABA:
Vairas gali neatsirakinti, jei j  veikia kokia
nors apkrova. Jei taip atsitiko, pasukiokite
vair   kair  ir  dešin , kad atpalaiduotu-
m te nuo apkrovos, prieš perjungdami
variklio mygtuk   norim  režim .

D MESIO



PASTABA:
Kad neišsikraut  akumuliatorius, apšvieti-
mas automatiškai išjungiamas, jei vykdy-
tos abi šios s lygos:
• Priekiniai ir gabaritiniai žibintai išjungti.
• Pra jo 15 minu i  nuo vairuotojo dur

atidarymo.

(1)



PASTABA:
• Automatin  pavar  d ž : jei pavar  per-

jungimo svirtis yra kitoje nei „P“ pad -
tyje, arba paspaudžiamas svirties ranke-
nos mygtukas, kai svirtis yra „P“ pad -
tyje, užvedimo režimo negalima gr žinti 
„LOCK“ („OFF“) pad t .

• Renkantis užvedimo režimus, prietais
skydelio ekrane rodomi tam tikri praneši-
mai. Daugiau apie tai skaitykite „PRIEŠ
VAŽIUOJANT“ dalies skyriuje „Informa-
cinis ekranas“.

P

P

(OFF)

ONACCLOCK
(Audio equipment)

Gearshift lever in a 
position other than

Gearshift 
lever in

(OFF) (Audio equipment)

 

(1)

(2)



PASTABA:
• Jei vis tiek negalite pasirinkti užvedimo

režimo, berakt  variklio užvedimo sis-
tema gali b ti sugedusi. Kreipkit s  ga-
liot j  SUZUKI atstov , kad patikrint
sistem .

• Imobilizatoriaus ir berakt s variklio užve-
dimo sistemos sp jamoji lemput  dega
apie 5 sekundes, kai pagrindin  sp ja-
moji lemput  mirksi. Be to, tuo pa iu
metu prietais  skydelio informaciniame
ekrane rodomas pranešimas. Daugiau
apie tai skaitykite „PRIEŠ VAŽIUOJANT“
dalies skyriuje „Informacinis ekranas“.

• J s galite pakeisti sistemos nustatym
taip, kad nuotoliniam valdikliui nesant
veikimo zonoje, vien  kart  suskamb t
sp jamasis salono garsinis signalas. Jei
norite atlikti š  pakeitim , kreipkit s  ga-
liot j  SUZUKI atstov .

• Jei nuotolinio valdiklio maitinimo ele-
mentas baigia išsikrauti, variklio myg-
tuku jungus „ON“ užvedimo režim ,
informaciniame ekrane atsiranda atitin-
kamas pranešimas. Daugiau apie tai
skaitykite „PRIEŠ VAŽIUOJANT“ dalies
skyriuje „Informacinis ekranas“. Dau-
giau apie tai, kaip pakeisti maitinimo ele-
ment , skaitykite „PRIEŠ VAŽIUOJANT“
dalies skyriuje „Berakt s užvedimo siste-
mos nuotolinis valdiklis ir berakt s atra-
kinimo sistemos si stuvas“.

PASTABA:
• Išgird  š  sp jam j  signal , kuo skubiau

suraskite nuotolin  valdikl .
• Skambant šiam sp jamajam signalui ne-

gal site užvesti variklio. Apie tai sp ja ir
prietais  skydelio informaciniame ekrane
rodomas pranešimas. Daugiau apie tai
skaitykite „PRIEŠ VAŽIUOJANT“ dalies
skyriuje „Informacinis ekranas“.

• Gr žinus nuotolin  valdikl   automobil ,
imobilizatoriaus ir berakt s užvedimo sis-
temos sp jamoji lemput  paprastai už-
g sta, o pagrindin  sp jamoji lemput
nustoja mirks ti. 

(1)
(2)



Jeigu lemput s neužg sta ar mirksi,
paspaud  variklio mygtuk  pakeiskite
užvedimo režim   „LOCK“ („OFF“) pad t
ir v l pabandykite užvesti varikl . Daugiau
skaitykite šios dalies skyriuje „Variklio
užvedimas (automobilis su berakte užve-
dimo sistema)“.

• Nuotolinis valdiklis visuomet turi b ti pas
vairuotoj .

PASTABA:
• Jei nuotolin  valdikl  veikia kuri nors iš

toliau išvardint  aplinkybi , variklio gali
nepavykti užvesti arba pasirinkti užve-
dimo režim , netgi valdikliui esant vei-
kimo zonoje salone, ir gali skamb ti
sp jimas, kad salone n ra nuotolinio
valdiklio:
–Nuotolinio valdiklio maitinimo elemen-

tas baigia išsikrauti.
–Nuotolin  valdikl  veikia stipr s radijo

signalai ar trikdžiai.
–Nuotolinis valdiklis lie iasi su arba

uždengtas metaliniu daiktu.
–Nuotolinis valdiklis kur nors kištas,

pavyzdžiui,  pirštini  d tuv  arba 
dur  kišen .

–Nuotolinis valdiklis yra skydelio nuo
saul s kišen je arba ant grind .

• Jei nuotolin  valdikl  veikia kuri nors iš
toliau išvardint  aplinkybi , varikl  gali
pavykti užvesti arba pasirinkti užvedimo
režim , netgi valdikliui nesant veikimo
zonoje salone. Tuo metu gali neskamb ti
sp jimas, kad viduje n ra nuotolinio val-
diklio:
–Nuotolinis valdiklis yra ne automobilyje,

bet labai arti jo dur .
–Nuotolinis valdiklis yra ant prietais

skydelio.

(1)

(2)

(3)

(1)





(2)(1)

(3)

(3)

(2)



PASTABA:
Automobiliuose su automatine pavar
d že yra starterio blokavimo taisas, kuris
blokuoja starter , jei pavara jungta  bet
kuri  važiavimo pad t .

D MESIO



(1)



PASTABA:
• Užvedant varikl , nereikia laikyti variklio

mygtuko nuspausto.
• Automobilio su mechanine pavar  d že

variklis neužsives, jei nenuspaustas san-
kabos pedalas.

• Automobiliuose su automatine pavar
d že yra starterio blokavimo taisas,
kuris blokuoja starter , jei pavara jungta 
bet kuri  važiavimo pad t .

• Užvedant varikl , jums pad s pranešimai
informaciniame ekrane. Daugiau apie tai
skaitykite „PRIEŠ VAŽIUOJANT“ dalies
skyriuje „Informacinis ekranas“.

• Kad variklis lengviau užsivest , suma-
žinkite elektros srov s naudojim , iš-
jungdami priekinius žibintus ir oro kondi-
cionavimo sistem .

• Net jei nepavyko užvesti variklio, starte-
rio variklis po kurio laiko automatiškai
išsijungs. Starterio varikliui nustojus
dirbti ar esant koki  nors sistemos darbo
sutrikim , starterio variklis sijungs tik v l
paspaudus variklio mygtuk .

PASTABA:
Išskyrus avarinius atvejus, nebandykite
išjungti judan io automobilio variklio.
Kai variklis išjungtas, vairavimo ir stab-
dymo veiksmams reikia daugiau j gos.
Daugiau informacijos rasite šios dalies
skyriuje „Stabdymas“.

D MESIO D MESIO



D MESIO



PASTABA:
• Jei atliekant šiuos veiksmus variklis ne-

užsiveda po keli  bandym , priežastis
gali b ti kitur, pavyzdžiui, išsikrov s aku-
muliatorius. Kreipkit s  galiot j  SUZUKI
atstov , kad patikrint  automobil .

• Imobilizatoriaus ir berakt s užvedimo
sistemos sp jamoji lemput  dega apie 5
sekundes, kai pagrindin  sp jamoji lem-
put  mirksi. Be to, tuo pa iu metu infor-
maciniame ekrane rodomas atitinkamas
pranešimas. Daugiau apie tai skaitykite
„PRIEŠ VAŽIUOJANT“ dalies skyriuje
„Informacinis ekranas“.

• J s galite pakeisti sistemos nustatym
taip, kad nuotoliniam valdikliui nesant
veikimo zonoje, vien  kart  suskamb t
sp jamasis salono garsinis signalas.
D l pakeitimo kreipkit s  galiot j
SUZUKI atstov .

• Jei nuotolinio valdiklio maitinimo ele-
mentas baigia išsikrauti, variklio myg-
tuku jungus „ON“ užvedimo režim ,
informaciniame ekrane atsiranda atitin-
kamas pranešimas. Daugiau apie tai,
kaip pakeisti maitinimo element , skaity-
kite „PRIEŠ VAŽIUOJANT“ dalies sky-
riuje „Berakt s užvedimo sistemos
nuotolinis valdiklis ir berakt s atrakinimo
sistemos si stuvas“.

PASTABA:
Automobiliuose su automatine pavar
d že užvedimo režimo negalima gr žinti 
„LOCK“ („OFF“) pad t , jei pavar  perjun-
gimo svirtis yra kitoje nei „P“ pad tyje.
Variklio mygtuku gali nepavykti užvedimo
režimo gr žinti  „LOCK“ („OFF“) pad t  ir
d l kit , pavyzdžiui, variklio sistemos
darbo sutrikim . Jei taip vyko, automobil
turi patikrinti galiotasis SUZUKI atstovas.
Atlikite šiuos veiksmus:
• Užrakinkite visas duris raktu, kad apsau-

gotum te automobil  nuo vagys i  (pra-
šymo mygtuk  ar berakt s užvedimo
sistemos nuotolinio valdiklio negalima
naudoti durims užrakinti).

• Atjunkite neigiamo poliaus kabel  nuo
akumuliatoriaus, kad šis neišsikraut .

(1)

(2)



PASTABA:
Prieš palikdami automobil , patikrinkite, ar
paspausdami variklio mygtuk  gr žinote
užvedimo režim   „LOCK“ („OFF“) pad t ,
ir tik tada užrakinkite duris. Ne jung
„LOCK“ („OFF“) užvedimo režimo pad -
ties, negal site prašymo mygtukais ir
berakt s užvedimo sistemos nuotoliniu
valdikliu užrakinti duris.

PASTABA





*PASTABA:
Kartais j s negal site pasiekti didžiausio
leistino grei io d l važiavimo s lyg  ir (ar)
automobilio b kl s.

D MESIO

D MESIO

D MESIO





PASTABA:
• Pavaras visuomet perjungin kite ne s-

paud  pavar  svirties rankenos myg-
tuko, išskyrus tuos atvejus, kai perjun-
giate iš „P“  „R“, iš „D“  „M“, iš „N“  „R“
arba iš „R“  „P“. Jei perjungdami pava-
ras visada spausite rankenos mygtuk ,
galite per klaid  jungti „P“, „R“ arba „M“
pavar .

• Jei vairuotojas arba keleivis keliu stukte-
l t  pavar  svirt , kai automobilis va-
žiuoja, svirtis gali pajud ti ir netik tai
perjungti pavar .

(1)

D MESIO



PASTABA:
• Perjungus iš „D“  „M“ pad t , informaci-

niame ekrane rodoma pavara, kuri buvo
automatiškai parinkta dar tuomet, kai
pavar  perjungimo svirtis buvo „D“ pad -
tyje.

• Galima laikinai jungti rankin  režim ,
patraukus  save pavar  perjungimo svir-
tel  ant vairo, kai pagrindin  pavar  per-
jungimo svirtis yra „D“ pad tyje.

PASTABA:
• Padid jus variklio s kiams, automatiš-

kai jungiama aukštesn  pavara, taip
apsaugant varikl  ir pavar  d ž  nuo
sugadinimo.

• Sumaž jus automobilio grei iui, automa-
tiškai sijungia žemesn  pavara, o auto-
mobiliui sustojus, 1-oji pavara sijungia
neperjungus pavar  svirties.

• Tam tikra j ga spaudžiant akcelerato-
riaus pedal , automatiškai sijungs že-
mesn s pavara net ir pasirinkus rankin
pavar  perjungim .

PASTABA:
Kei iant pavaras, kartais gali ne sijungti
norima pavara ir pasigirs garsinis signalas.
Taip siekiama užtikrinti geras automobilio
važiavimo savybes ir apsaugoti pavar
d ž .

(1) (2)



PASTABA:
• Jei norite perjungin ti pavaras vien  po

kitos, nuimkite piršt  nuo svirtel s, o po
to v l patraukite j   save. Laikydami 
save patraukt  svirtel  negal site viena
po kitos perjungin ti pavar .

• Jei vienu metu  save patrauksite „+“ ir „–“
svirteles, pavara gali nepersijungti.

(1) (2)

(1) (2)



(1)
(2)



PASTABA:
• Automobiliuose su mechanine pavar

d že pavaros perjungimo indikatorius
nerodomas, kai jungta „N“ pavara.

• Automobiliuose su mechanine pavar
d že, paspaudus sankabos pedal , kai
rodoma rodykl  AUKŠTYN / ŽEMYN,
indikatorius iš ekrano pranyksta.

• Važiuojant rodykl  AUKŠTYN pranyks,
kai atleisite akceleratoriaus pedal .
Jeigu j s  automobilyje rengta ir jungta
prisitaikanti pastovaus grei io palaiky-
mo sistema, AUKŠTYN / ŽEMYN rodyk-
l  (modeliuose su mechanine pavar
d že ir modeliuose su automatine pava-
r  d že ir su K10C varikliu, kai jungtas
rankinis pavar  perjungimo režimas)
arba AUKŠTYN rodykl  (modeliuose su
automatine pavar  d že be K10C varik-
lio, kai jungtas rankinis pavar  perjungi-
mo režimas) gali b ti rodoma nuolat, nes
tai priklauso nuo važiavimo s lyg . Tai
reiškia, kad rodoma pavaros pad tis yra
tinkama važiuoti sistemos palaikomu
grei iu.

• Pavaros perjungimo indikatoriaus rody-
mo laikas gali keistis, priklausomai nuo
automobilio b kl s ir (ar) važiavimo
s lyg , netgi nekintant automobilio grei-
iui ir variklio s kiams.

• Jei jungta kuri nors elektros sistema,
pavyzdžiui, pagalbin  stabdymo sis-
tema su dviem jutikliais arba ESP®,
pavaros perjungimo indikatorius kur
laik  nebus rodomas.







LOCK PUSH
AUTO

SN
OW SPORT

DRIVE MODE SEL
EC
T

(1)
LOCK PUSH

AUTO

SN
OW SPORT

DRIVE MODE SEL
EC
T

(3)

(4) (2)



PASTABA:
Jei, važiuojant „LOCK“ režimu, automobilio
greitis viršija 60 km/val., automatiškai sijun-
gia „SNOW“ režimas. Vis d lto, automobilio
grei iui sumaž jus, važiavimo režimas ne-
persijungia automatiškai  „LOCK“ režim .
„LOCK“ režim  reikia pasirinkti pagal važia-
vimo s lygas.
PASTABA:
• Pasirinktas važiavimo režimas rodomas

informaciniame ekrane. 
• Pasukus užvedimo jungikl   „ON“ pad t

arba variklio mygtuku jungus „ON“ užve-
dimo režimo pad t , automatiškai pasi-
renkamas „AUTO“ važiavimo režimas.

• Važiavimo režimo jungikl  galima jungi-
n ti, kai automobilis stovi arba važiuoja.

• Perjungdami važiavimo režimo jungikl
patikrinkite, ar priekiniai ratai stovi tiesiai.

• Jeigu perjungin site važiavimo režimo
jungikl , suksite užvedimo jungikl  
„ACC“ arba „LOCK“ pad tis arba variklio
mygtuku jungsite „ACC“ arba „LOCK“
užvedimo režimo pad tis darydami po-
s k , greit dami arba l t dami, variklis
gali tr k ioti, ta iau tai n ra gedimas.

• Kai važiuojate bekele, per sm l  arba
vanden  ir automobilio ratai prasisuka,
arba kai vienas ratas nuvažiuoja nuo
kelio, padid ja skirtumas tarp priekini
rat  ir galini  rat  apsisukim  (ratai pra-
sisuka). Jei tokia b kl  t siasi, pakyla
alyvos temperat ra važiuokl s dalyse. 

Apie tai sp ja mirksinti 4WD sp jamoji
lemput . Tuo pa iu metu informaciniame
ekrane rodomas pranešimas: „AWD SYS-
TEM HIGH TEMP AWD IS OFF“ (aukšta
vis  rat  pavaros sistemos temperat ra,
sistema išjungta).

Kai mirksi 4WD sp jamoji lemput ,
sustokite saugioje vietoje su jungtu va-
rikliu. Po kurio laiko 4WD sp jamoji lem-
put  užges, ir sistema v l prad s veikti.

D MESIO

D MESIO

D MESIO











PASTABA:
Jeigu j s  automobilyje yra automatin  kli-
mato kontrol s sistema, automatinio varik-
lio išjungimo nuostatas galite pakeisti infor-
maciniame ekrane. Daugiau apie tai skai-
tykite „PRIEŠ VAŽIUOJANT“ dalies sky-
riuje „Informacinis ekranas“.



D MESIO

D MESIO

(1)



D MESIO

(1)

(1)



PASTABA:
Automobiliuose su mechanine pavar
d že, jei variklis užg sta d l staigaus san-
kabos atleidimo, variklis užsives jungus
„N“ (neutrali ) pavar  ir nuspaudus sanka-
bos pedal .

(1)

D MESIO



PASTABA:
Kai variklis v l sijungia, garso sistemos
garsas gali tr k ioti.
Tai normalu ir n ra garso sistemos gedi-
mas.







PASTABA:
Nustatytas palaikomas greitis gali šiek tiek
skirtis nuo spidometro rodomo grei io, nes
tai priklauso nuo kelio s lyg .

(1)

(2)

(4)

(3)

(6) (7)(5)



PASTABA:
Kai palaikomas pastovus greitis, automobi-
liuose su automatine pavar  d že negal -
site sumažinti grei io stabdydami varikliu,
netgi iš 3-iosios pavaros perjung   žemes-
n  pavar  rankiniame režime.
Jei norite sumažinti greit , kai jungta grei-
io palaikymo sistema, paspauskite stabd-

ži  pedal  arba „SET –“ jungikl .

PASTABA:
Paspaudus stabdži  pedal , nustatymo
indikatorius (6) užg sta, kol v l atstatomas
palaikomas greitis.



PASTABA:
• Nustatyt  greit  galite keisti maždaug 1,0

km/val. intervalais, jei spidometras su-
graduotas km/val., ar 1,0 mylios/val.
intervalais, jei spidometras rodo mylias/
val., greitai spaudžiodami „RES +“ (3) ar
„SET –“ (4) jungikl .

• Jeigu automobilis važiuoja apie 10 km/
val. ar didesniu grei iu, nei prieš tai
nustatyta, palaikomo grei io negalima
sumažinti, netgi spaudžiojant „RES+ /
SET –“ jungiklio apatin  dal .

• Jeigu automobilis važiuoja apie 10 km/
val. ar mažesniu grei iu, nei prieš tai
nustatyta, palaikomo grei io negalima
padidinti, netgi spaudžiojant „RES+ /
SET –“ jungiklio viršutin  dal .

PASTABA:
Išjungus palaikomo grei io sistem , prieš
tai nustatytas greitis iš sistemos atminties
pašalinamas. V l nustatykite palaikom
greit .

(3)

(4)
(1)

(2)



PASTABA:
Jei paspausite „SET –“ jungikl  (4), kai auto-
mobilis važiuoja mažesniu nei 30 km/val.
grei iu, didžiausias greitis bus nustatytas 30
km/val.

(1)

(2)

(4)

(3)

(6)(5) (7)



PASTABA:
• Jei akceleratoriaus pedal  spausite l tai,

automobilio greitis gali neviršyti didžiausio
grei io. Jei norite viršyti nustatyt  didžiau-
si  greit , greitai iki galo nuspauskite akce-
leratoriaus pedal  arba paspauskite
„CANCEL“ jungikl  (2), kad laikinai atšauk-
tum te grei io ribojim .

• Grei io indikatorius (7) taip pat mirksi ir
skamba garsinis signalas, jei grei io
ribojimo sistema negali užkirsti kelio
automobilio greit jimui, pavyzdžiui, leid-
žiantis nuo stataus kalno arba d l perne-
lyg didelio pagrei io. Tokiu atveju suma-
žinkite greit  iki mažesnio nei nustatytas
didžiausias greitis spausdami stabdži
pedal .

PASTABA:
• Nustatyt  greit  galite keisti maždaug 1

km/val. ar 1 mylios/val. intervalais, grei-
tai spaudžiodami „RES +“ (3) ar „SET –“
(4) jungikl .

• Nustatyt  greit  galite keisti maždaug 5
km/val. ar 5 myli /val. intervalais,
paspausdami ir laikydami nuspaust
„RES +“ (3) ar „SET –“ (4) jungikl .

• Jei automobilio važiavimo greitis yra
didesnis už nustatyt  didžiausi  greit ,
mažinant greit  „RES +“ (3) ar „SET –“
(4) jungikliu, grei io indikatorius (7)
mirksi ir skamba garsinis signalas.

PASTABA:
Išjungus grei io ribojimo sistem , prieš tai
nustatytas greitis iš sistemos atminties
pašalinamas. V l nustatykite norim  greit .



PASTABA:
• Jei, sistemai veikiant, priešais jus va-

žiuojantis automobilis išvažiuoja iš jutik-
lio veikimo zonos arba jo nebegalima
aptikti, sistema gali nustoti veikusi.

• Kai sistema veikia, gali gird tis stab-
dymo garsas netgi nenuspaudus stabd-
ži  pedalo. Tai yra normalu.





PASTABA:
Jeigu nenuspausite sankabos pedalo, kai automobil  sustabdo automatin  stabdymo sis-
tema, variklis užges.









PASTABA:
Automatinei stabdymo sistemai išsijun-
gus, maždaug po 3 sekundži  iš informaci-
nio ekrano pranyksta sp jamasis praneši-
mas ir užg sta pagalbin s stabdymo siste-
mos su dviem jutikliais indikatorius.





PASTABA:
Netgi jei vairas sukamas automatiškai, j s
galite ji pasukti norima kryptimi.

PASTABA:
• Prieš tai nustatyta nukrypimo nuo važia-

vimo juostos apsaugin s sistemos jun-
gimo ir išjungimo pad tis rašoma, net jei
variklio mygtuku užvedimo režimas gr -
žinamas  „LOCK“ („OFF“) pad t .

• Toliau nurodytomis aplinkyb mis automo-
bilis yra dar ne važin tas, tod l  nukry-
pimo nuo važiavimo juostos apsauginei
sistemai reikia šiek tiek laiko, kad norma-
liai veikt , net jei ji jungta:
– Kai automobilio rida maža, pavyzdžiui,

kai jis k  tik sigytas naujas.
– Kai automobiliui k  tik atliktos techni-

n s prieži ros ar remonto proced ros.
• Jeigu j s  automobilis velkamas su

jungtu varikliu, paspauskite nukrypimo
nuo važiavimo juostos apsaugin s siste-
mos jungikl  ir sistem  išjunkite.

(1)

(2)





PASTABA:
Net jei informaciniame ekrane atsiranda
pranešimas „LKA SYSTEM REQUIRES
INSPECTION“ (b tina patikrinti LKA sis-
tem ), sistemos veikimas yra sustabdytas.
Vis d lto, tai neturi takos prastam važiavi-
mui.





PASTABA:
Automobilio si bavimo sp jimo sistema
vingiavim  nustato pagal paskutini  keli
dešim i  minu i  važiavimo duomenis,
tod l ji ne sijungia iš karto po si bavimo.



(2)

(1)



PASTABA:
Išjungta sistema automatiškai ne sijungia,
net varikl  išjungus ir v l užvedus. Jei sis-
tem  norite v l jungti, dar kart  paspaus-
kite „OFF“ jungikl .

(1)

(2)



PASTABA:
• Kelio ženklas informaciniame ekrane

gali b ti parodytas ir pra jus tam tikram
laikui, nes tai priklauso nuo važiavimo
s lyg .

• Sistema informaciniame ekrane rodo iki
trij  kelio ženkl .

• Kelio ženklai iš ekrano pranyksta šiomis
aplinkyb mis:
– Kai automobilis nuvažiavo tam tikr

atstum  po kelio ženklo atsiradimo
informaciniame ekrane (išskyrus po
apribojimo pabaigos ženklo);

– Kai po kelio ženklo atsiradimo informa-
ciniame ekrane pra jo tam tikras lai-
kas (taikoma tik apribojimo pabaigos
ženklams);

– Kai sukama  kair  ar  dešin  jungus
pos kio signal ;

– Kai pavar  svirtis perjungiama  „R“ pa-
d t  (automobiliuose su mechanine pa-
var  d že) arba  „P“ ar „R“ pad t
(automobiliuose su automatine pavar
d že) – išskyrus grei io ribojimo ženk-
l .

• Jei kelio ženkl  atpažinimo nuostatas
norite pakeisti, nustatym  režime pasi-
rinkite „SIGN RECOG“ funkcij . Tuomet
pasirinkite „ON“ arba „OFF“.

• Jei, informaciniame ekrane rodant grei-
io ribojimo ženkl , užvedimo jungiklis

buvo pasuktas  „OFF“ pad t  arba varik-
lio mygtuku buvo jungta „LOCK“ („OFF“)
užvedimo režimo pad tis, o po to užve-
dimo jungikliu ar variklio mygtuku v l
pasirenkama „ON“ pad tis, informaci-
niame ekrane bus rodomas tas pats grei-
io ribojimo ženklas.

• Jei važiuojate vietove, kurioje grei io
matavimo vienetai pasikei ia, sistema
kelio ženkl  informaciniame ekrane gali
nerodyti arba rodyti kitokius ženklus. Tai
n ra gedimas. Po tam tikro laiko duome-
nys ekrane atsinaujins.

• Informaciniame ekrane gali b ti rodomas
grei io ribojimo kelio ženklas, kuriame
nurodyta grei io riba gali skirtis nuo rea-
laus apribojimo.



PASTABA:
• Lentel je pateikti kelio ženklai yra tik pavyzdžiai. Kelio ženklai vairiose šalyse gali skirtis.



PASTABA:
• Kelio ženklas informaciniame ekrane

gali b ti rodomas ilgiau toliau nurodyto-
mis aplinkyb mis. Važiuokite saugiai lai-
kydamiesi galiojan i  eismo taisykli .
– Kai važiuojate vietove, kurioje nustaty-

tas kitoks grei io apribojimas, nors
joks kelio ženklas nepastatytas;
Kai važiuojate vietove, kurioje vis  ap-
ribojim  pabaiga nurodyta ant eismo
juostos, o atitinkamo kelio ženklo
n ra.



PASTABA:
Papildom  kelio ženklo lentel  taip pat gali
b ti sunku atpažinti, nes tai priklauso nuo
aplinkos s lyg .

(1)



PASTABA:
Automobili  ir kli i  automobilio priekyje,
skiriam j  linij  ant kelio ir kelio ženkl
aptikim  riboja dviej  jutikli  bloko matymo
laukas. Be to, sp jimas jungiamas pra -
jus kelioms sekund ms po objekto atsira-
dimo dviej  jutikli  bloko matymo lauke.



(1)

(2)

(3) (4)







PASTABA:
Kai dviej  jutikli  blokas laikinai išsijungia
ar sutrinka jo veikimas, išjungiamos ir vi-
sos šios funkcijos:
• Pagalbin  stabdymo sistema su dviem

jutikliais
• Nukrypimo nuo važiavimo juostos sp -

jimo sistema
• Automobilio si bavimo sp jimo sistema
• Nukrypimo nuo važiavimo juostos ap-

saugin  sistema
• Kelio ženkl  atpažinimo sistema

PASTABA:
• Užvedus varikl , pagalbin s stabdymo

sistemos su dviem jutikliais indikatorius
ir nukrypimo nuo važiavimo juostos sp -
jimo sistemos indikatorius užsidega to-
liau nurodytomis s lygomis. Tai n ra vei-
kimo sutrikimas. Pasukus užvedimo jun-
gikl   „LOCK“ pad t  arba variklio myg-
tuku jungus „LOCK“ („OFF“) užvedimo
režim , o po to iš naujo užvedus varikl ,
šie indikatoriai užg sta.
– Kai automatin  stabdymo sistema

suveikia 3 kartus.
– Kai automatin  stabdymo sistema vei-

kia ilg  laik .

• Netgi tuo atveju, jei užsidega pagalbin s
stabdymo sistemos su dviem jutikliais
indikatorius ir nukrypimo nuo važiavimo
juostos sp jimo sistemos indikatorius ir
gali sutrikti dviej  jutikli  bloko veikimas,
šis blokas išsijungia. Vis d lto, tai neturi
takos prastam važiavimui.



(1)







PASTABA:
• J s  automobiliui priart jus prie priekyje

važiuojan io automobilio, kai veikia grei-
io mažinimo ar sekimo funkcijos, sijun-

gia sp jimo apie priekin  susid rim
signalas.

• Spausdami stabdži  pedal , kai veikia
sekimo funkcija, galite pajusti, kad peda-
las sunkiai spaudžiasi. Tai normalus
stabdži  sistemos darbas. Taip yra d l
prisitaikan ios grei io palaikymo siste-
mos veikimo.





(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



(10)

(7) (8)(9)

(6)



PASTABA:
• Išjungus varikl  anks iau nustatytas atstumas ištrinamas iš sistemos atminties ir j  reikia nustatyti iš naujo.
• Tinkamas sekimo atstumas kinta priklausomai nuo automobilio grei io.



PASTABA:
Paspaudus stabdži  pedal , „SET“ indika-
torius (8) užg sta, kol greit  nustatysite iš
naujo.



PASTABA:
• Nustatyt  greit  galite keisti maždaug 1

km/val. ar 1 mylios/val. intervalais, grei-
tai spaudžiodami „RES+“ (4) ar „SET–“
(5) jungikl .

• Nustatyt  greit  galite keisti maždaug 5
km/val. ar 5 myli /val. intervalais,
paspausdami ir laikydami nuspaust
„RES+“ (4) ar „SET–“ (5) jungikl .

• Kol veikia grei io mažinimo arba sekimo
funkcija, automobilio greitis nedid s, net
ir spaudžiant bei bandant nustatyti
didesn  palaikom  greit  „RES+“ (4) jun-
gikliu. Vis d lto, kai priekyje kito automo-
bilio neliks, automobilio greitis automa-
tiškai padid s iki nustatyto grei io.

PASTABA:
Išjungus prisitaikan i  grei io palaikymo
sistem , anks iau nustatytas greitis iš sis-
temos atminties ištrinamas. 





PASTABA:
• Kai priekyje važiuojantis automobilis

sustoja, j s  automobilis taip pat sustoja
automatiškai. Vis d lto, j s turite
nuspausti stabdži  pedal , kad automo-
bilis nejud t . Sistema automatiškai ne-
laiko sustojusio automobilio vietoje.

• J s  automobiliui priart jus prie priekyje
važiuojan io automobilio, kai veikia grei-
io mažinimo ar sekimo funkcijos, sijun-

gia sp jimo apie priekin  susid rim
signalas.

• Spausdami stabdži  pedal , kai veikia
sekimo funkcija, galite pajusti, kad peda-
las sunkiai spaudžiasi. Tai normalus
stabdži  sistemos darbas. Taip yra d l
prisitaikan ios grei io palaikymo siste-
mos su „stop & go“ funkcija veikimo.





(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(10)

(7) (8)(9)

(6)





PASTABA:
• Išjungus varikl  anks iau nustatytas atstumas ištrinamas iš sistemos atminties ir j  reikia nustatyti iš naujo.
• Tinkamas sekimo atstumas kinta priklausomai nuo automobilio grei io.



PASTABA:
Paspaudus stabdži  pedal , „SET“ indika-
torius (8) užg sta, kol greit  nustatysite iš
naujo.



PASTABA:
• Nustatyt  greit  galite keisti maždaug 1

km/val. ar 1 mylios/val. intervalais, grei-
tai spaudžiodami „RES+“ (4) ar „SET–“
(5) jungikl .

• Nustatyt  greit  galite keisti maždaug 5
km/val. ar 5 myli /val. intervalais,
paspausdami ir laikydami nuspaust
„RES+“ (4) ar „SET–“ (5) jungikl .

• Kol veikia grei io mažinimo arba sekimo
funkcija, automobilio greitis nedid s, net
ir spaudžiant bei bandant nustatyti di-
desn  palaikom  greit  „RES+“ (4) jungik-
liu. Vis d lto, kai priekyje kito automobi-
lio neliks, automobilio greitis automatiš-
kai padid s iki nustatyto grei io.

PASTABA:
Išjungus prisitaikan i  grei io palaikymo
sistem  su „stop & go“ funkcija, anks iau
nustatytas greitis iš sistemos atminties
ištrinamas.



(1)



(1)

(3) (4)

CRUISE
SYSTEM: NOT

ACTIVE BY
SENSOR.



PASTABA:
Sistema gali tinkamai neveikti, jei ant jutik-
lio paviršiaus yra sniego ar vandens.

PASTABA:
Toliau nurodytomis aplinkyb mis gali užsi-
degti prisitaikan ios grei io palaikymo sis-
temos sp jamoji lemput  (3), ekrane gali
pasirodyti pranešimas (4) ir sistema gali
išsijungti, net jei jutiklio paviršius yra šva-
rus:
• Tunelyje.
• Kelyje, kurio abiejose pus se yra betoni-

n s sienos.
• Kelyje, kurios vienoje pus je yra meta-

lin  tvora.
• Ant viaduk  ir keli  lygi  sankryžose.
• Prasto oro s lygomis, kai lyja ar sninga.
• Kelyje, kuriame yra daug bal .



CRUISE
SYSTEM

TEMPORARILY
DISABLED



CRUISE
SYSTEM: NOT

ACTIVE BY
SENSOR.

















(1)

(2)



PASTABA:
Kuo didesnis skirtumas tarp j s  ir aptikto automobilio grei io, tuo iš toliau bus aptiktas šis
automobilis, ir užsidegs ar prad s mirks ti išorinio galinio vaizdo veidrod lio indikatorius.

(1)(1)

(4) (3) (2)



PASTABA:
BSM funkcij  galima išjungti informacinio
ekrano nustatym  režime. Daugiau infor-
macijos apie informacinio ekrano naudo-
jim  rasite „PRIEŠ VAŽIUOJANT“ dalies
skyriuje „Nustatym  režimas“.





PASTABA:
Išjungus BSM sistem  kartu išjungiama ir
RCTA sistema. Kai BSM sistema jungta,
RCTA sistem  galima išjungti atskirai.
Daugiau apie tai skaitykite šios dalies sky-
relyje „ sp jimo apie skersin  eism  užpa-
kalyje sistema (RCTA) (jei yra)“.

(2)(1)





(1)

(1)

(3) (2)



PASTABA:
• RCTA sistem  galima išjungti informaci-

nio ekrano nustatym  režime. Daugiau
informacijos apie informacinio ekrano
naudojim  rasite „PRIEŠ VAŽIUOJANT“
dalies skyriuje „Nustatym  režimas“.

• Informacinio ekrano nustatym  režime
išjungus BSM sistem , taip pat išjun-
giama ir RCTA sistema.

(1)
(2)





PASTABA:
• ASS funkcijos negalima išjungti.
• Prioritet  reikia teikti avarini  žibint  jun-

giklio naudojimui, o ne ASS.
• Kai važiuojant toliau nurodytomis s ly-

gomis staigiai sijungia ABS, ASS gali
neveikti:
– Važiuojant slidžia kelio danga;
– Važiuojant nelygia kelio danga, pa-

vyzdžiui per greitkeli  dangos sujungi-
mus.



(1)

(1)(1) (2)(2)



D MESIO

(3) (3)(4) (4)





PASTABA:
• Jutikliai gali neaptikti plon  stulpeli  arba

žemiau jutiklio esan i  kli i , automobi-
liui prie j  priart jus, nors ir buvo aptik
jas didesniu atstumu.

• Sistema gali apskai iuoti, kad atstumas
iki kelio ženklo ar panašios kli ties yra
mažesnis už tikr j . 



(2)

(1)

(2)(1) PASTABA:
Jei paspausite statymo jutiklio jungikl  ir jutikl  jungsite, kai variklio mygtuku jungtas „ON“
užvedimo režimas, salone suskamb s garsinis signalas.



(4) (3) (4)

(2) (1) (2)

PASTABA:
• Simboliai pasirodo šiek tiek v liau, nei aptinkamos kli tys.
• Jei sistema vienu metu aptinka daug kli i , ekrane atitinkamais simboliais rodoma kiek-

vienos kli ties pad tis. Vis d lto, garsinis signalas sp ja tik apie artimiausi  kli t .



D MESIO



D MESIO

D MESIO

(1)



PASTABA:
Jei ant kameros objektyvo patenka k bulo
vaškas, nuvalykite vašk  švaria šluoste,
sudr kinta ne sdinan io valiklio vandens
tirpale, po to nušluostykite sausa šluoste.

PASTABA:
Galinio vaizdo kameros rodomas vaizdas
ekrane turi pirmum  prieš kit  rodom
informacij . Vis d lto, sistemos paleidimo
metu galinio vaizdo kameros ekrane nero-
domas vaizdas už automobilio.

D MESIO

D MESIO

(1)

(1)



PASTABA:
• Ekrane rodomi vaizdai iš galinio vaizdo

kameros yra atvirkštiniai (veidrodiniai)
atvaizdai.

• Kameros rodom  daikt  spalvos gali
skirtis nuo tikr j  spalv .

• Šiomis s lygomis galinio vaizdo kame-
ros vaizdas gali b ti sunkiai ži rimas,
ta iau tai n ra sistemos gedimas:
– Tamsiose vietose, lieting  dien  arba

nakt .
– Kai temperat ra aplink objektyv  yra

per aukšta ar per žema, arba kai
kamera sušlampa per liet  ar esant
aukštam oro dr gnumui (kameros ob-
jektyvas gali aprasoti).

– Kai ant kameros objektyvas uždengia-
mas, pavyzdžiui, nešvarumais ar van-
dens lašais.

– Kai  kamer  krinta stipri šviesa (ekra-
ne gali matytis vertikalios linijos).

– Fluorescencin je šviesoje (ekranas
gali mirg ti).

– Kai lauke žema temperat ra (vaizdas
ekrane gali b ti pritemdytas).

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(2)





PASTABA:
Jeigu stabdžius nuspausite staigiai ir stip-
riai, galite išgirsti tiksint  gars . Tai yra nor-
malu, ir rodo, kad pagalbin  stabdymo sis-
tema veikia.

PASTABA:
• ABS neveikia, kai automobilio greitis yra

iki maždaug 9 km/val.
• Kai ABS veikia, galite gird ti tiksint  gar-

s  ir (ar) jausti stabdži  pedalo vibracij .
Tai yra normalu, ir rodo, kad stabdži
skys io sl gis valdomas tinkamai.

• Užved  varikl  arba automobiliui prad jus
važiuoti, galite išgirsti sistemos veikimo
gars . Tai rodo, kad visos išvardintos siste-
mos dirba tikrinimosi režimu. Šis garsas
nereiškia gedimo.

(1)
(2)





PASTABA:
ABS neveikia, kai automobilio greitis yra iki
maždaug 9 km/val.

PASTABA:
• Kai ESP® veikia, galite gird ti tiksint  gar-

s  ir (ar) jausti stabdži  pedalo vibracij .
Tai yra normalu, ir rodo, kad stabdži
skys io sl gis valdomas tinkamai.

• Užved  varikl  arba automobiliui prad -
jus važiuoti, galite išgirsti sistemos vei-
kimo gars . Tai rodo, kad visos išvar-
dintos sistemos dirba tikrinimosi režimu.
Šis garsas nereiškia gedimo.



PASTABA:
Jei ESP® sp jamoji lemput  užsidega ir
dega važiuojant, tai rodo ESP® sistem
(ne ABS) gedim . Tokiu atveju stabdži
sistema veiks kaip paprasti stabdžiai su
ABS be papildomu ESP® funkcij .

D MESIO

(1)



PASTABA:
Kai rodomas šis pranešimas, ESP® sis-
tema neveikia.

PASTABA:
Jeigu j s  automobilyje yra pagalbin
stabdymo sistema su dviem jutikliais, išjun-
gus ESP® sistem  išjungiamos ir šios sis-
temos: pagalbin  stabdymo sistema su
dviem jutikliais, nukrypimo nuo važiavimo
juostos sp jimo sistema, automobilio si -
bavimo sp jimo sistema ir kelio ženkl
atpažinimo sistema.

(1)



(1)
(1)



PASTABA:
Kai važiavimo nuokalne kontrol s sistema
veikia, iš variklio skyriaus gali gird tis gar-
sas. Tai normalus garsas ir nereiškia
gedimo.



PASTABA:
Jeigu važiavimo nuokalne kontrol s siste-
mos indikatorius mirksi paspaudus šios
sistemos jungikl , tai reiškia, kad gali b ti
ne vykdytos šios s lygos:
• Važiavimo režimo jungiklis (jei yra) yra

„LOCK“ pad tyje;
• jungta važiavimo pirmyn arba atbulin s

eigos pavara;
• Automobilio greitis yra iki 25 km/val.;
• Stabdži  sistemos darbin  temperat ra

yra normali.

PASTABA:
Jei yra kuri nors iš toliau išvardint  s lyg ,
važiavimo nuokalne kontrol s sistemoje
arba ESP® sistemoje yra gedimas. Kreipki-
t s  galiot j  SUZUKI atstov , kad patik-
rint  automobil .
• Važiavimo nuokalne kontrol s sistemos

indikatorius neužsidega arba mirksi,
paspaudus šios sistemos jungikl .

• Važiuojant dega važiavimo nuokalne
kontrol s sistemos indikatorius, nepas-
paudus šios sistemos jungiklio.

PASTABA:
Kol rodomas šis pranešimas, važiavimo
nuokalne kontrol s sistemos jungti nega-
lima.



PASTABA:
sijungus važiavimo kalne kontrol s siste-

mai, gali atsirasti šios s lygos, ta iau tai
n ra gedimas:
• Gali gird tis garsas iš variklio skyriaus.
• Gali sunkiai spaustis stabdži  pedalas.

PASTABA:
Kol rodomas šis pranešimas, važiavimo
kalne kontrol s sistema neveikia.



PASTABA:
Šioje dalyje vartojama s voka „ sp jamoji
lemput “ reiškia indikatori .





PASTABA:
• Kai užsidega ši lemput , informaciniame

ekrane rodomas paveiksle pavaizduotas
sp jimas ir pranešimas.

• Kai padangos pripu iamos pakilus auto-
mobiliu aukštai virš j ros lygio, žemo
padang  sl gio sp jamoji lemput  gali
neužgesti netgi tuomet, kai padang  sl -
gis yra tinkamas. Tokiu atveju prip skite
padangas iki šiek tiek didesnio sl gio,
nei nurodytas automobilio padang
informacin je lentel je.

• Užsidegusi žemo padang  sl gio sp ja-
moji lemput  gali laikinai užgesti. Tai gali
b ti d l padid jusios padang  paviršiaus
temperat ros ilgai važiuojant arba va-
žiuojant karštu oru. Patikrinkite oro sl g
visose padangose net ir tais atvejais, kai
užsidegusi žemo padang  sl gio sp ja-
moji lemput  užg sta.

D MESIO



• Padang  sl g  reikia tikrinti ir jas p sti,
kai padangos yra šaltos, nes tuomet yra
mažesn  tikimyb , kad žemo padang
sl gio sp jamoji lemput  užsidegs d l
pasikeitusios oro temperat ros ar at-
mosferos sl gio. Jei padangas tikrinsite
po važiavimo, jos bus kait . kaitusi  pa-
dang  sl gis gali b ti normalus, ta iau,
atv sus padangoms, jis gali nukristi iki
žemesnio, nei nurodytas reikiamas sl -
gis. Be to, šiltame garaže prip st  pa-
dang  sl gis neatitiks reikalavim , auto-
mobiliui išvažiavus  lauk , jei aplinkos
oro temperat ra yra labai žema. Jei
padangas p site garaže, kuriame yra šil-
iau, nei lauke, prip skite papildomai po

1 kPa virš rekomenduojamo šalt  pa-
dang  oro sl gio kiekvienam 0,8 Celsi-
jaus laipsnio skirtumui tarp temperat ros
garaže ir temperat ros lauke.

D MESIO

D MESIO



PASTABA:
Kai užsidega ši lemput , informaciniame
ekrane rodomas paveiksle pavaizduotas
sp jimas ir pranešimas.

Comfort
Eco

Load



PASTABA:
Jei norite išeiti iš nustatym  režimo, pasi-
rinkite „Back“ (atgal) ir paspauskite indika-
toriaus parinkties ranken l  (1).

(1)

280280

260 260



PASTABA:
• Jeigu užsidega žemo padang  sl gio

sp jamoji lemput , informacinis ekranas
perjungiamas  „Padang  sl gio“ lang ,
kuriame mirksi atitinkamas ratas (-ai) su
nepakankamu padangos oro sl giu.

• Automobiliui prad jus jud ti, ekrane apie
10 minu i  padang  sl gis gali b ti ne-
rodomas. Taip yra d l to, kad TPMS apie
10 minu i  nustatin ja oro sl gio padan-
gose vert . Pra jus 10 minu i  ekrane
rodomas oro sl gis padangose.

• Sustabdžius automobil  ir pasukus užve-
dimo jungikl   „LOCK“ pad t  arba jun-
gus „LOCK“ („OFF“) užvedimo režim  ir
palaukus ne mažiau 20 minu i , padan-
g  sl gis nustatomas iš naujo ir, užve-
dus varikl , rodoma 0 kPa vert . Tokiu
atveju einamoji padang  sl gio vert
atsiras šiek tiek pavažiavus. Vis d lto, jei
prieš išjungiant varikl  kurioje nors pa-
dangoje buvo užfiksuotas sumaž j s
sl gis, padang  sl gio rodmuo gali neat-
sistatyti ir bus rodoma „---“.

PASTABA:
Jei norite išeiti iš nustatym  režimo, pasi-
rinkite „Back“ (atgal) ir paspauskite indika-
toriaus parinkties ranken l  (1).

(1)



PASTABA:
Atsarginiame rate n ra TPMS jutiklio. At-
sargin  rat  reikia naudoti tik nenumatytais
atvejais ir nedelsiant j  pakeisti standartiniu
ratu, kad TPMS v l prastai veikt .







D MESIO



D MESIO





D MESIO

D MESIO



PASTABA:
Jeigu j s  automobilyje yra ESP®, reik s
išjungti ESP® sistem , kad ratai gal t
suktis.

D MESIO









PASTABA:
Pilant degalus, dangtelio laikyklis (1) laikys
dangtel  (2), jei kišite j   griovel  (3).

(1) (1)
(2)

(3)

(1)



D MESIO



D MESIO



D MESIO

D MESIO

(1)

(2)

(3)

(4)



D MESIO

(1)

(2)(2)

(3) / (4)

(6) (6)

(7)

(5)



PASTABA:
J s galite pakeisti apatinio apšvietimo vei-
kim  naudodamiesi informaciniu ekranu.
Daugiau apie tai skaitykite dalies “PRIEŠ
VAŽIUOJANT” skyrelyje “Informacinis ekra-
nas”.

OPEN

PUSH

TILT

CLOSE

(d) (c) (b) (a) (d)

(a)(b)(c)



PASTABA:
• Po kurio laiko apšvietimas užg sta, kad

neišsikraut  akumuliatorius.
• Pasukus užvedimo jungikl   “LOCK” pa-

d t  arba paspaudus variklio mygtuk  ir
užvedimo režim  perjungus  „LOCK“
(„OFF“) pad t , apšvietimas kur  laik
gali ne sijungti, nors apšvietimo jungiklis
yra jungtas. Tai normali b sena, apsau-
ganti akumuliatori  nuo išsikrovimo.

PASTABA:
Kai užvedimo jungiklis yra „LOCK“ pad -
tyje arba jungtas „LOCK“ („OFF“) užve-
dimo režimas, atidarius ir palikus atviras
duris, šviesa automatiškai išsijungs maž-
daug po 15 sekundži , kad neišsikraut
akumuliatorius.

(b)

(c)

(a)

D MESIO

(1)(2)



PASTABA:
Kurias duris atidarius užsidega salono
apšvietimas, priklauso nuo automobilio
technini  duomen . Jei duryse yra jungiklis
(guminis išsikišimas), kaip parodyta pa-
veiksl lyje, tas duris atidarius sijungia
salono apšvietimas. Salono apšvietimas
sijungia ir atidarius pakeliamas galines
duris, nors jose n ra guminio išsikišimo.

D MESIO



D MESIO



PASTABA:
Jeigu yra užtraukta saul s užuolaida, ke-
liant stoglang  ji automatiškai atsidarys.

D MESIO

OPEN

PUSH

T I L T

CLOSE

(1)

OPEN

PUSH

T I L T

CLOSE

(3)

(2)

(4)

(5)



D MESIO





(1)

D MESIO



(1) (2) (3)

(3)

(4)/(5)

(6)
(7) (8)

(7) (8)(9)



PASTABA:
K  nors pad j  arba iš m  iš d tuv s,
visuomet uždarykite dangtel .

D MESIO

(1)



(1)

(1)





D MESIO

D MESIO



D MESIO





(1)



PASTABA:
Nelupkite stipria j ga, nes sugadinsite dang-
tel .

PASTABA:
Rekomenduojama pritvirtinti dangtel  lipnia
juosta, kad vilkdami jo nesugadintum te.

(1)

(A)

(B)
(A)

(C)

(1)



(B)(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



D MESIO



1

2

3

2

3

5*

5

5*

1

5

44



(2)(1)

(4) (5)(3) (7) (8)

(9)

(6)



PASTABA:
Jei temperat ros ranken l  (1) suksite tol,
kol ekrane atsiras “HI” arba “LO”, klimato
kontrol s sistema veiks didžiausio šildymo
arba šaldymo režimu. Kai ekrane rodoma
“HI” arba “LO”, iš ang  einan io oro tempe-
rat ra gali staigiai pasikeisti, bet tai yra
normalu.

PASTABA:
Pasirinkus cirkuliuojan io oro režim  ir
paspaudus “AUTO” jungikl  (8), automati-
nis sistemos veikimas bus išjungtas.

(1)
(2)

(b)

(a)
(3)



PASTABA:
Ilgai važiuojant jungus cirkuliuojan io oro
režim , oras automobilyje užsiterš. Retkar-
iais junkite lauko oro režim .

(4)

(c)

(d)

(e)

(f)



(5)



PASTABA:
Paspauskite lang  šildymo jungikl  (5) ir
junkite lang  šildytuv  ( sijungs oro kondi-
cionavimo sistema ir automatiškai bus pa-
rinktas LAUKO ORO režimas). Labai šaltu
oru oro kondicionavimo sistema ne si-
jungs.

PASTABA:
Pasirinkus cirkuliuojan io oro režim  ir
paspaudus “AUTO” jungikl  (8), automati-
nis sistemos veikimas bus išjungtas. 

(6)

(6)

(7)

(8)

(1)



PASTABA:
Jeigu ekrane mirksi “AUTO”, šildymo ir
(arba) oro kondicionavimo sistemoje yra
gedimas. Kreipkit s  galiot j  SUZUKI
atstov , kad patikrint  sistem .

PASTABA:
• Raskite jums maloniausi  temperat r ,

prad dami nuo, pavyzdžiui, 22°C arba
25°C (temperat ra skirsis, priklausomai
nuo automobilio technini  charakteristik ).

• Jei temperat ros reguliavimo ranken l
(1) suksite tol, kol ekrane atsiras “HI” arba
“LO”, klimato kontrol s sistema veiks
didžiausio šildymo arba šaldymo režimu.

• Kad šaltu oru nep st  šaltas oras arba
karštas oras karštu oru, sistema uždels
jungti ventiliatori , kol sistemos oras
nesušils arba neatv s.

• Jeigu automobilis stov jo saul je užda-
rytais langais, jis grei iau atv s, jeigu
trumpam atidarysite langus.

• Sistemai veikiant automatiniu režimu,
galite pasirinkti, kad atskiros reguliavimo
ranken l s veikt  rankiniu režimu. Pasi-
rinktos funkcijos bus valdomos rankiniu
b du, o kitos funkcijos veiks automatiškai.

• Jei priekinis langas ir (arba) priekini
dur  langai aprasoj , paspauskite lang
šildymo jungikl  (5) ir junkite lang  šildy-
tuv  arba paspauskite oro srauto jungikl
(4), kad oro srautas pasikeist   šildymo
ir lang  atitirpinimo pad t  ir nudžiovint
langus.

• Jei norite, kad ventiliatoriaus ranken l
(2), oro traukimo ranken l  (3) ir oro
srauto ranken l  (4) v l veikt  automa-
tiškai, paspauskite “AUTO” jungikl  (8).

PASTABA:
Jeigu jums reikia stipriausio lang  atitirpi-
nimo:
• paspauskite lang  šildymo jungikl  (5) ir

junkite lang  šildytuv  ( sijungs oro kon-
dicionavimo sistema ir automatiškai bus
parinktas LAUKO ORO režimas),

• junkite didžiausi  ventiliatoriaus greit ,
• sukite temperat ros reguliavimo ranke-

n l , kol ekrane atsiras “HI”,
• pasukite šonines oro angas, kad oras

p st   šoninius langus.

(10)

(11)



PASTABA:
J s  automobilio oro kondicionavimo siste-
moje yra HFO-1234yf šaldymo medžiaga,
paprastai vadinama R-1234yf. R-1234yf
naudojama automobiliuose vietoje R-134a.
Yra ir kitoki  šaldymo medžiag , ta iau j s
automobilyje reikia naudoti R-1234yf.

D MESIO

D MESIO



PASTABA:
Jeigu savo automobilyje ketinate naudoti
radijo si stuv , apie tai skaitykite dalyje
“Radijo si stuv  montavimas” šios knygos
gale. 

D MESIO





(A)



(B)
(B)(C)



PASTABA: 
• Nenaudokite prekyboje esan i  diskus

apsaugan i  pl veli  ar disk , padengt
stabilizuojan ia medžiaga. 
Grotuvo mechanizmai gali pagauti paša-
lines medžiagas ir sugadinti disk . 

• Šis renginys gali negroti CD-R disk  d l
j  rašymo s lyg .

• Šis renginys negros CD-RW disk .







PASTABA:
Ši ranga atitinka FRK nustatytus spindu-
liuot s apribojimus, numatytus nekontro-
liuojamai aplinkai, ir atitinka FRK radijo
dažni  poveikio gaires, pateiktas OET65 C
priede. Šio renginio radijo dažni  energi-
jos lygis yra labai žemas ir to pakanka, kad
j  b t  galima laikyti atitinkan iu be
didžiausio leistino poveikio išbandymo. Vis
d lto, rengin  reikia rengti ir naudoti ne
ma esniu kaip 20 cm atstumu nuo radiato-
riaus ir žmogaus k no.



PASTABA:
Šis renginys yra išbandytas ir pripažintas
atitinkan iu ribojimus, kurie yra nustatyti B
klas s skaitmeniniams renginiams sutin-
kamai su FRK taisykli  15 dalimi. Šie riboji-
mai yra skirti adekva ios apsaugos nuo
kenksming  triukšm  užtikrinimui, naudo-
jant rengin  gyvenamose patalpose. Šis
renginys gamina, naudoja ir gali spindu-
liuoti radijo dažni  energij , kuri, jeigu ren-
ginys n ra pastatytas ir n ra naudojamas
atitinkamai gamintojo nurodymams, gali
sukelti kenksmingus radijo ryšio trukdžius
Ta iau n ra garantuojama, kad trukdžiai
nekils, pasta ius š  rengin . Jeigu šis ren-
ginys sukelia radijo ryšio arba televizijos
laid  pri mimo kenksmingus trukdžius,
kuriuos galima nustatyti, išjungiant ir jun-
giant rengin , siekiant išvengti trukdži , yra
rekomenduojama atlikti vien  arba kelis
toliau nurodytus veiksmus:
• Sureguliuokite pri mimo anten  arba pa-

statykite j  kitur.
• Pastatykite š  rengin  ir imtuv  toliau

vien  nuo kito.
• junkite š  rengin  ir imtuv   skirtingus

elektros lizdus.
• Kreipkit s  platintoj  arba patyrus  radijo/

TV remonto specialist . 
• Šio si stuvo negalima prijungti arba nau-

doti kartu su kita antena ar si stuvu.

Certificación para la unidad del 
teléfono manos libres
Este equipo tiene instalado una 
unidad de manos libre Bluetooth® 
(Tipo: YEP0PTA606A0).
YEP0PTA606A0 cumple con la LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICA-
CIONES. No. de certificación es 
COFETEL: RCPPYE14-0724.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

PASTABA:
Važiuodami nustatykite tok  garsum , kad
gird tum te garsus lauke, tokius kaip
automobili  garso signalai, o ypa  avarini
automobili  sirenos.





(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

(6)



PASTABA:
Jei jungtas “AF”, garso sistema ieškos tik
radijo duomenis palaikan i  (RDS) sto i .

PASTABA:
• Automatin  išsaugojim  galima paleisti,

paspaudus “AS” mygtuk  (6) automatinio
išsaugojimo metu.

• Kai vyksta automatinis išsaugojimas,
anks iau tame mygtuke išsaugota radijo
stotis panaikinama ir vietoje jos išsau-
goma kita.

• Kai yra mažiau nei 6 stotys, kurias
galima išsaugoti per vien  automatinio
išsaugojimo rat , likusiuose išankstinio
nustatymo mygtukuose (5) radijo stotys
nebus išsaugotos.

• Automatinio išsaugojimo režime galima
išsaugoti 6 stotis FM1 ir FM2 diapazo-
nuose ir 6 stotis MW diapazone.

• Jei jungtas “AF”, garso sistema ieškos tik
radijo duomenis palaikan i  (RDS) sto i .



(5)

(4)

(3)(1)

(2)

(7)

(6)



PASTABA:
• Automatin  išsaugojim  galima paleisti,

paspaudus “AS” mygtuk  (7) automati-
nio išsaugojimo metu.

• Kai vyksta automatinis išsaugojimas,
anks iau tame mygtuke išsaugota radijo
stotis panaikinama ir vietoje jos išsau-
goma kita.

• Kai yra mažiau nei 6 stotys, kurias
galima išsaugoti per vien  automatinio
išsaugojimo rat , likusiuose išankstinio
nustatymo mygtukuose (6) radijo stotys
nebus išsaugotos.

• Automatinio išsaugojimo režime galima
išsaugoti 6 stotis FM1 ir FM2 diapazo-
nuose ir 6 stotis AM diapazone.



(5)

(4)

(2)(3)

(1)

(6)



Traffic Announcement

PASTABA:
• Jei norite klausytis tik eismo informaci-

jos, junkite “TA”. Kai pradedama trans-
liuoti eismo informacija, garsumas pasi-
kei ia automatiškai.

• Kai paleidžiama eismo programa (TP -
Traffic Program), užsidega “TP” indikato-
rius. Kai negaunama “TP” duomen ,
indikatorius mirksi. 

• Kai paleidžiami eismo pranešimai (TA),
užsidega “TA” indikatorius. Kita vertus,
“TA” indikatorius mirksi, kai negalima
gauti “TP” duomen . 

• Jei paspaudžiamas paieškos pirmyn (4)
arba paieškos atgal (5) mygtukas, kai
jungti eismo pranešimai arba eismo prog-
rama, garso sistema ieško eismo progra-
m  transliuojan ios stoties.

• Jeigu nerandama eismo program  trans-
liuojanti stotis, ekrane rodomas užrašas
“TP NOTHING” (n ra).

Program Type

PASTABA:
Jeigu negaunama “PTY” informacija, ekra-
ne atsiras užrašas “NOPTY” (n ra).

Alternative Frequency

PASTABA:
Kai jungtas “AF”, dega “AF” indikatorius. 
Atitinkamai dega ir “REG” indikatorius, kai
jungtas “REG” režimas.



PASTABA:
Jeigu renginys nustatytas eismo pranešim
pri mimui ir negaunamas eismo program
transliuojan ios stoties signalas, garso sis-
tema automatiškai ieško eismo program
transliuojan ios stoties.

Enhanced Other Network



(4)
(5)

(3) (2)

(1)

(6) (7)(8)

(4)
(5)

(3) (2)

(1)

(6) (7)(8)

PASTABA:
Su šiuo grotuvu negalima klausytis 8 cm
CD (kartais vadinam  "vieno k rinio" CD, 3
coli  CD, CD3 ir pan.)



(A)

D MESIO D MESIO



PASTABA:
• Jeigu dabar leidžiamame diske n ra

tekstin s informacijos ekrane bus rodo-
ma “NO TITLE”.

• Jeigu tekstin  informacija yra ilgesn  nei
16 spaudos ženkl , dešiniame eilut s
gale atsiras ženklas “>”. Kitas lapas bus
rodomas, jei 1 sekund  ar ilgiau palaiky-
site nuspaust  “DISP” mygtuk  (8).



(3)

(4) (5)

(2)

(1)

(6)

(3)

(4) (5)

(2)

(1)

(6)





PASTABA:
• Jeigu dabar leidžiamame diske n ra

tekstin s informacijos ekrane bus rodo-
ma “NO TITLE”.

• Jeigu tekstin  informacija yra ilgesn  nei
16 spaudos ženkl , dešiniame eilut s
gale atsiras ženklas “>”. Kitas lapas bus
rodomas, jei 1 sekund  ar ilgiau palaiky-
site nuspaust  “DISP” mygtuk  (6).

D MESIO





(3)
(4)

(5)

(2)

(1)

(6)(7)

(3)
(4)

(5)

(2)

(1)

(6)(7)

D MESIO



PASTABA:
• Jeigu dabar leidžiamame diske n ra teks-

tin s informacijos ekrane bus rodoma
“NO TITLE”.

• Jeigu tekstin  informacija yra ilgesn  nei
16 spaudos ženkl , dešiniame eilut s
gale atsiras ženklas “>”. Kitas lapas bus
rodomas, jei 1 sekund  ar ilgiau palaiky-
site nuspaust  “DISP” mygtuk  (7).





(3)
(4)

(5)

(2)

(1)
(6)(7)

(8)

(3)
(4)

(5)

(2)

(1)
(6)(7)

(8)



PASTABA:
Jeigu tekstin  informacija yra ilgesn  nei
16 spaudos ženkl , dešiniame eilut s gale
atsiras ženklas “>”. Kitas lapas bus rodo-
mas, jei 1 sekund  ar ilgiau palaikysite
nuspaust  “DISP” mygtuk  (7).



PASTABA:
• Paspaudus [6] išankstinio nustatymo

mygtuk  (8) bus rodomas ankstesnis
režimas.



(1)(2)

(3)

(3)

(1)(2)

(4)

(5)

(6)

(7)



PASTABA:
• Galima užregistruoti iki 5 telefon .
• Jei norite diegti nauj  telefon , atjunkite

grotuv  nuo automobilio garso sistemos.
Jei reikia, grotuv  v l gal site prijungti,
kai telefonas bus diegtas.

• Jei telefono nepavyks suderinti per 120
sekundži , jo prijungimas bus atšauktas.
Pabandykite dar kart  arba skaitykite
telefono instrukcijoje, kaip suderinti tele-
fon  su automobilio garso sistema.

PASTABA:
• Pasirinkus “Go Back” (gr žti) komand ,

bus rodomas ankstesnis meniu.
• Registruodami papildom  telefon , pa-

kartokite visus veiksmus nuo pirmo.



PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.

PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.

PASTABA:
Galima išsaugoti iki 10 anks iau rinkt
telefono numeri  (po 10 rinkt , priimt  ir
praleist  skambu i  numeri ).

PASTABA:
• Pasirinkus “Go Back” komand , bus

rodomas ankstesnis meniu.
• Jei, pasirink  “Add Speed Dial” (prid ti

greitam rinkimui), paspausite “Confirm”
(patvirtinti), numeris bus rašytas  greito
rinkimo numeri  s raš .

• Jei, pasirink  “Delete” (ištrinti), paspau-
site “Confirm” (patvirtinti), numeris bus
ištintas iš skambu i  žurnalo.



PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.

PASTABA:
• Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-

mas ankstesnis meniu.
•  telefon  knyg  galima rašyti iki 1000

numeri .

PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.



PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.

PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.



PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.

PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.

PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.



PASTABA:
• Pasirinkus “Go Back” komand , bus ro-

domas ankstesnis meniu.
• Pasirinkus telefon , per Bluetooth® pri-

jungtas garso renginys bus atjungtas.

PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.

PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.



PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.

PASTABA:
• Kai BT funkcija išjungta, ryšys tarp šio

renginio ir naudojamo registruoto tele-
fono bus nutrauktas.

• Pasirinkus “Go Back” komand , bus ro-
domas ankstesnis meniu.



(2)

(1)

(5)

(4)
(3)

(2)

(1)

(5)

(4)
(3)

(6)



PASTABA:
• Jei norite diegti nauj  grotuv , atjunkite

telefon  nuo automobilio garso siste-
mos. Jei reikia, telefon  v l gal site pri-
jungti, kai grotuvas bus diegtas.

• Jei grotuvo nepavyks suderinti per 120
sekundži , jo prijungimas bus atšauktas.
Pabandykite dar kart  arba skaitykite
grotuvo instrukcijoje, kaip suderinti gro-
tuv  su automobilio garso sistema.

PASTABA:
• Pasirinkus “Go Back” komand , bus ro-

domas ankstesnis meniu.
• Registruodami kitus garso renginius atli-

kite anks iau aprašytus veiksmus nuo
pirmo veiksmo.

PASTABA:
Kai kurios funkcijos gali b ti nepalaikomos,
priklausomai nuo Bluetooth® garso rengi-
nio.

PASTABA:
Jeigu tekstin  informacija yra ilgesn  nei
16 spaudos ženkl , dešiniame eilut s gale
atsiras ženklas “>”. Kitas lapas bus rodo-
mas, jei 1 sekund  ar ilgiau palaikysite
nuspaust  “DISP” mygtuk  (5).



PASTABA:
• Pasirinkus “Go Back” komand , bus ro-

domas ankstesnis meniu.
• Pasirinkus per Bluetooth® prijungt  garso

rengin , telefonas bus atjungtas.

PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.

PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.



PASTABA:
Pasirinkus “Go Back” komand , bus rodo-
mas ankstesnis meniu.

(2) (3)

(1) (4)



<

<

<

<
<

<
<

<



(1)

(3)

(4)

(2)

(1)

(3)

(4)

(2)



PASTABA:
Užsirašykite užregistruot  PIN ir pasid kite
atei iai. PASTABA:

Nor dami pakeisti PIN, pirmiausia panai-
kinkite dabartin  PIN ir veskite nauj .



PASTABA:
Jeigu vedamas neteisingas PIN, ekrane
bus rodoma “ERROR” ir neteising  ban-
dym  skai ius. 
Jei neteisingas PIN vedamas 10 kart  ar
daugiau, ekrane bus rodoma “HELP” ir
garso sistema nebeveiks.















PASTABA:
Jeigu j s  automobilyje yra statymo jutikli
sistema, informaciniame ekrane nustaty-
kite sistem   priekabos režim . Pasirinkus
š  režim  galiniai kampiniai ir viduriniai ju-
tikliai neveiks. Daugiau apie tai skaitykite
dalies “PRIEŠ VAŽIUOJANT” skyrelyje
“Informacinis ekranas”.

D MESIO



D MESIO





“a” (1)
(1)

(1)
(1)







D MESIO



PASTABA:
Šioje lentel je parodytas iki 180 000 km nuvažiavusio automobilio technin s prieži ros grafikas. Nuvažiavus daugiau nei 180 000 km,
atlikite tuos pa ius darbus tokiais pa iais intervalais kaip parodyta lentel je.









PASTABA:
4WD: ALL GRIP











PASTABA:
4WD: ALL GRIP



PASTABA:
Šioje lentel je pateikiamas technin s prieži ros grafikas iki 90 000 km.
Nuvažiav  daugiau kaip 90 000 km, technin  prieži r  atlikite tokiais pat intervalais, kokie nurodyti lentel je.
*1 Patikrinkite dažniau, jeigu automobiliu važin jate dulk tais keliais.
*2 Valykite dažniau, jeigu oro srautas iš oro kondicionieriaus susilpn ja.



PASTABA:
Šioje lentel je parodytas iki 240 000 km nuvažiavusio automobilio technin s prieži ros grafikas. Nuvažiavus daugiau nei 240 000 km,
atlikite tuos pa ius darbus tokiais pa iais intervalais kaip parodyta lentel je.









PASTABA:
4WD: ALL GRIP











PASTABA:
4WD: ALL GRIP
PASTABA:
Šioje lentel je pateikiamas technin s prieži ros grafikas iki 120 000 km.
Nuvažiav  daugiau kaip 120 000 km, technin  prieži r  atlikite tokiais pat intervalais, kokie nurodyti lentel je.
*1 Tikrinkite dažniau, jeigu automobiliu važin jate dulk tais keliais.
*2 Valykite dažniau, jeigu oro srautas iš oro kondicionieriaus susilpn ja.



(3)

(b)

(4)

(1)(2)

(a)

(c)

(5)(6) (4)

(b)
(3)

(1)(2)

(a)

(6)(5)



PASTABA:
Alyvos keitimo laikas gali skirtis, priklauso-
mai nuo j s  pasirinktos variklio alyvos
klas s.
Atitinkamo technin s prieži ros grafiko
ieškokite šios dalies skyriuje „Technin s
prieži ros grafikas“.

PASTABA:
Rekomenduojame naudoti originali  SUZUKI
alyv . Jos galite sigyti iš SUZUKI atstovo. 

(3)

(b)

(4)

(1)(2)

(a)

(5)(6)
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(1)

0W-20

5W-30



PASTABA:
Alyvos keitimo laikas gali skirtis, priklauso-
mai nuo j s  pasirinktos variklio alyvos
klas s. Atitinkamo technin s prieži ros
grafiko ieškokite šios dalies skyriuje „Tech-
nin s prieži ros grafikas“.

PASTABA:
Rekomenduojame naudoti originali  SUZUKI
alyv . Jos galite sigyti iš SUZUKI atstovo.

C
Fo

o -30
-22

-20

10W-40

-4
-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

10W-30
(1)

5W-30



PASTABA:
Kai sudega GPF susikaup  suodžiai, gali pa-
kilti variklio alyvos lygis d l alyvos praskie-
dimo degalais. Tai n ra gedimas. GPF susi-
kaup  suodžiai važiuojant automatiškai
sudega. Vis d lto, toliau nurodytais atvejais
jie gali nesudegti.

 
 

D MESIO





PASTABA:
• Kiekvien  kart  pakeitus alyv , reikia

atlikti alyvos keitimo laiko kontrol s sis-
temos atstat , kad sistema laiku sp t
apie kit  alyvos keitim . D l sp jamo-
sios lemput s atstatos pasitarkite su ga-
liotuoju SUZUKI atstovu. Jei atstatos
proced r  vykdysite patys, informacijos
ieškokite „PRIEŠ VAŽIUOJANT“ dalies
skyriuje „Nustatym  režimas“.

• Daugiau informacijos apie alyvos keitimo
sp jam j  lemput  ir alyvos keitimo lai-
ko kontrol  skaitykite „PRIEŠ VAŽIUO-
JANT“ dalies skyriuose „Alyvos keitimo
sp jamoji lemput “ ir „Informacinis ekra-
nas“.

D MESIO



D MESIO

D MESIO

D MESIO



PASTABA:
Jei „SUZUKI LLC: Super“ (m lyn ) auši-
nimo skyst  pakeit te  kit  aušinimo skyst ,
vadovaukit s „SUZUKI LLC: Standard“
(žalio) skys io keitimo grafiku. Informacijos
apie technin  prieži r  ieškokite šios da-
lies skyriuje „Technin s prieži ros grafi-
kas“.

PASTABA:
SUZUKI ypa  rekomenduoja naudoti
ECSTAR preki  ženklo aušinimo skyst .
ECSTAR produktai yra specialiai sukurti
SUZUKI transporto priemon ms. Jie prisi-
deda prie pageidaujam  automobilio darbi-
ni  charakteristik  ir idealaus vairavimo
potyrio.

D MESIO



D MESIO

D MESIO

FULL

LOW

D MESIO



PASTABA:
statydami žvakes atgal, tiksliai atgal  vie-

tas gr žinkite uždegimo žvaki  laidus, jun-
giam sias movas, viršutinio dangtelio
sandarinimo gum  ir poveržles.
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PASTABA:
• D vintis stabdži  trinkel ms skys io

lygis gali palaipsniui maž ti.
• Laikui b gant stabdži  skystis sugeria

dr gm , o d l prasiskiedusio stabdži
skys io gali sutrikti stabdži  sistemos
veikimas. Stabdži  skyst  keiskite vado-
vaudamiesi technin s prieži ros grafiku
savo automobilio savininko vadove.



PASTABA:
Galite neteisingai išmatuoti atstum  tarp
pedalo ir grind , jeigu ne vertinsite grind
dangos ar kilim lio storio.



“c”



PASTABA:
Padang  sl gis kei iasi d l pasikeitusio
atmosferos sl gio, oro temperat ros arba
padang  temperat ros važiuojant. Padan-
g  sl g  reikia tikrinti ir jas p sti, kai padan-
gos yra šaltos, tuomet bus mažesn  tiki-
myb , kad žemo padang  sl gio sp ja-
moji lemput  užsidegs d l pasikeitusios
oro temperat ros ar atmosferos sl gio. Jei
padangas tikrinsite po važiavimo, jos bus
kait . kaitusi  padang  sl gis gali b ti
normalus, ta iau, atv sus padangoms, jis
gali nukristi iki žemesnio, nei nurodytas rei-
kiamas sl gis. Be to, šiltame garaže pri-
p st  padang  sl gis gali neatitikti reika-
lavim , kai automobiliu važiuojama esant
labai žemai oro temperat rai. Jei padan-
gas p site garaže, kuriame yra šil iau, nei
lauke, prip skite papildomai po 1 kPa virš
rekomenduojamo šalt  padang  oro sl gio
kiekvienam 0,8 Celsijaus laipsnio skirtumui
tarp temperat ros garaže ir temperat ros
lauke.



D MESIO

D MESIO





PASTABA:
• Atjungus akumuliatori , kai kurios auto-

mobilio funkcijos gr š  pirmin  pad t  ir
(ar) išsijungs.
Prijungus akumuliatori , šias funkcijas
reik s nustatyti iš naujo.

• Palaukite ir neatjunkite akumuliatoriaus
gnybt  dar bent vien  minut  po to, kai
užvedimo jungikl  pasuksite  „OFF“ pa-
d t  arba variklio mygtuku užvedimo re-
žim  pakeisite  „LOCK“ („OFF“) pad t .
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PASTABA:
Saugikli  d žut je visuomet turi b ti atsar-
gini  saugikli .

PASTABA:
Kad pasiektum te saugiklius, išsukite
varžtus ir nuimkite dangtel  (1).
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PASTABA:
d j  žibinto korpus  patikrinkite, ar gerai

užsifiksavo spaustukai.
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TILT
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(1)



PASTABA:
Kai kurios valytuv  šluotel s gali skirtis
nuo ia aprašyt j , priklausomai nuo auto-
mobilio technini  charakteristik . Jeigu jos
kitokios, pasitarkite su SUZUKI atstovu,
kaip jas pakeisti.

PASTABA:
Kai keliate abiej  priekini  valytuv  kote-
lius, pirmiausia pakelkite vairuotojo pus s
valytuvo kotel .
Kai nuleidžiate valytuv  kotelius, pirmiau-
sia nuleiskite keleivio pus s valytuvo
kotel .
Kitaip valytuv  koteliai kali susikabinti.

D MESIO

(1)

(2)



PASTABA:
Kai uždedate metalinius laikiklius (3), j
kryptis turi b ti tokia, kaip parodyta pa-
veiksluose.

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(A)

(B)



PASTABA:
Nelenkite valytuvo labiau, nei to reikia. Per
stipriai lenkdami galite j  sulaužyti.

(4)

(4)



PASTABA:
SUZUKI ypa  rekomenduoja naudoti
ECSTAR preki  ženklo priekinio stiklo
apliejiklio skyst . ECSTAR produktai yra
specialiai sukurti SUZUKI transporto prie-
mon ms. Jie prisideda prie pageidaujam
automobilio darbini  charakteristik  ir idea-
laus vairavimo potyrio.

D MESIO
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PASTABA:
d j  nauj  filtr  patikrinkite, ar virš  žy-

mintis ženklas (5) yra viršuje.
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PASTABA:
Daugiau informacijos jums suteiks galiota-
sis SUZUKI atstovas.
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PASTABA:
Jei oro sl gis padangoje per aukštas, išleis-
kite dal  oro, atlaisvin  oro žarnos varžt .

D MESIO
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PASTABA:
Jei variklis neužsives, starterio variklis
automatiškai išsijungs po tam tikro laiko.
Starterio varikliui nustojus dirbti ar esant
koki  nors variklio paleidimo sistemos
sutrikim , starterio variklis veiks tik laikant
paspaudus variklio jungikl .



PASTABA:
Jeigu j s  variklis perkaito ir nežinote, kaip
elgtis, susisiekite su savo SUZUKI atstovu.











PASTABA:
• Odinius apmušalus reikia valyti bent por

kart  per metus, kad oda gerai atrodyt .
• Sušlapusius odinius apmušalus reikia

tuoj pat nuvalyti popieriniu rankšluos iu
arba minkštu audeklu. Nuo vandens oda
gali sukiet ti ir susitraukti.

• Saul tomis dienomis statykite automobil
po stogu arba pav syje. Ilg  laik  vei-
kiama saul s šviesos apmušal  oda gali
išblukti ir susitraukti.

• Kaip ir visos nat ralios medžiagos, oda
n ra idealiai lygi, nes galvij  oda turi
nat rali  d meli . Nat ral s nelygumai
neturi takos odini  apmušal  eksploata-
cijai.

PASTABA:
• Neplaukite aliuminio ratlanki  r gštiniais

arba šarminiais valikliais. Nuo ši  valikli
liks d m s, pasikeis spalva, sutr kin s
paviršiaus apdaila.

• Nenaudokite aštri  šepe i  arba muilo su
abrazyvin mis medžiagomis. Jie pažeis
paviršiaus dang .

D MESIO

D MESIO



D MESIO

D MESIO

D MESIO



D MESIO

D MESIO







PASTABA:
Technin s charakteristikos gali b ti pakeistos be atskiro sp jimo.







PASTABA:
1) Jei automobilyje yra daugiau nei keturi žmon s, oro sl gis padangose turi b ti toks, koks nurodytas padang  informacin je etiket je.







PASTABA:
1) Antenos kabel  reikia vesti kuo toliau nuo automobilio elektronini  prietais  ir laidyno.
2) Si stuvo elektros kabelis turi b ti tinkamai prijungtas prie automobilio švino-r gštin s baterijos.

D MESIO

(2)

(1)

(3)



PANTOGRAPH JACK 
INSTRUCTION MANUAL 

Manufacturers:

RIKENKAKI CO., LTD. 
5-6-12 Chiyoda, Sakado-shi, Saitama, 350-0214 Japan 
Tel: 049-248-1661 
Fax:049-284-4340

CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD. 
No. 1903 Zhongwu Ave. Zhonglou Changzhou, Jiangsu CHINA 
Tel: 0519-327-5284
Fax:0519-327-0811

Please read this INSTRUCTION MANUAL before operation! 

Norm: EN 1494:2000+A1:2008 

Attention and warning 
- The JACK may be used only for replacing tyres, not for any other purpose. 
- Use the JACK no more than 50 times. 
- No-loading person. 
- Never get under vehicle raised by jack. 
- Use of defective or inadequately maintained jacks is extremely dangerous. 

Meaning of pictogram on caution label 

Parts name of Pantograph Jack 

Technical Data and Application 

M T G H1 H2 H3

55L Suzuki Type- 0.95 89 327 208 
72K Suzuki Type- 0.95 70 281 175.5 
54L Suzuki Type- 0.95 80 318 199 
81A Suzuki Type- 1.0 85.5 344 214.75 
77K Suzuki Type- 1.25 100.8 436.3 268.55 

H1 H2

G

Y

X

A : TOPHOLDER 
B : BASE 
C : UPPER ARM 
D : LOWER ARM 
E : HANDLE JOINT 
F : JACK SCREW 
G : NOMINAL LOAD (t) 
H1 : MINIMUM HEIGHT (mm) 
H2 : MAXIMUM HEIGHT (mm) 
H3 : PERFORMANCE 
 ASSURANCE HEIGHT (mm)
X : JACK HEIGHT (mm) 
Y : LOAD (t) 
M : MODEL 
T : TYPE 

This symbol indicates a potential hazard that could 
result in death or serious injury.

This symbol indicates you never get under the 
vehicle when it is supported by the jack.

Orange background 

Black

Black

Red

White background 

H3

FIG 1 

FIG 2 



No-Using Conditions
- When temperature under -40 .
- On miring or sand ground. 
- On big gradient road. 
- In extreme nature condition: rainstorm, typhoon, cyclone, snowstorm, thunder-storm, etc.
- Loading dangerous heavy, for instance: melted metal, acidity substance, radioactivity 

substance or specially crisp goods. 
- Contact with hood directly.
- Using on boat.
- The ground with difference in level.

Operation instructions 
Whenever a wheel is changed, always remove any corrosion 
that may be present on inside of wheel and wheel mounting  
surface on vehicle. 
Details: 
Please operate according to the “operation instructions”. 
Operate the jack on the level ground while checking the jack  
and the load. 
Mustn’t operate under raising load, unless the load is fastened 
surely. 
- Park the car on the flat, level ground and apply the brake 
 firmly. 
- Set transmission in “reverse”(automatic transmission in  
 “park”). 
- Turn on the hazard warning flasher. 
- Remove jacking tools and spare tire from stowage area. 
- Block front and rear of wheel diagonally opposite wheel  

being removed before operating jack. 
- Loosen, but do not remove wheel nuts by turning wrench counter clockwise. 
- Raise jack until jack-head groove fits boss of frame see illustrations. 
- Operate jack with slow, smooth motion, using jack handle. 
- Raise vehicle so an inflated tire will just clear surface, remove nuts and wheel. 
- Install wheel, then slightly tighten each nut, wheel must be seated on hub. 
- Lower vehicle, and fully tighten wheel nuts in across-cross sequence by turning wrench 

clockwise.

Maintenance
- Please prevent the JACK SCREW from accretion of dirt. 
- Check the nameplate, keep the shape same as original. 
- No-rejigger the jack’s construction privately. 
- After any use, consult immediately your Suzuki Dealer or Service Partner for inspection 

and maintenance of the jack. 
- If the label (sticker) is damaged, please consult your Suzuki Dealer or Service Partner. 



Trapecinio domkrato dali  pavadinimas 
�r. 1 FIG. angli�kame puslapyje. 

Techniniai duomenys ir naudojimas 
�r. 2 FIG. angli�kame puslapyje. 

 
 
 
 
 

Netinkamos naudojimo s lygos 
- Kai temperat ra �emesn  kaip -40°C. 
- Ant purvo ar sm l to grindinio. 
- Ant kelio su dideliu nuolyd�iu. 
- Sud tingomis gamtin mis s lygomis: li tis su audra, taif nas, ciklonas, p ga, audra ir t. t. 
- Kelti pavojing  krovin , pvz.: lydyt  metal , r g�tines, radioaktyvias med�iagas ar itin birias med�iagas. 
- Tiesioginis kontaktas su gaubtu. 
- Naudoti laive. 
- Ant skirting  lygi  pavir�iaus.  

Eksploatavimo instrukcijos 
Kei iant rat  visuomet pa�alinkite korozij , kuri gali b ti rat  viduje ir ant rato 
tvirtinimo pavir�iaus. 
Detali informacija: 
Dirbkite laikydamiesi �eksploatavimo instrukcij �. 
Naudokite domkrat  ant lygaus pavir�iaus, patikrindami domkrat  ir keliam  
krovin . 
Negalima dirbti po pakeltu kroviniu, nebent krovinys yra saugiai pritvirtintas. 
- Pastatykite automobil  ant lygaus, horizontalaus pavir�iaus ir junkite 

stabd . 
- junkite atbulin  pavar  (�stov jimo� pad t , jei automobilis yra su 

automatine pavar  d �e). 
- junkite sp jam sias mirksin ias �viesas. 
- I�imkite k limo rankius ir atsargin  padang  i� saugojimo vietos. 
- Prie� naudodami domkrat  u�blokuokite stri�ai prie�ais nuimam  rat  

esan io rato priek  ir gal . 
- Atlaisvinkite rato ver�les, bet j  nei�imkite, sukdami rakt  prie� 

laikrod�io rodykl . 
- Kelkite domkrat , kol jo galvut s griovelis sistatys  i�kilim  r me, �r. iliustracijas. 
- Rankena sukite domkrat  l tais, skland�iais judesiais. 
- Kelkite automobil  tiek, kad prip sta padanga �iek tiek pakilt  nuo pavir�iaus, i�traukite ver�les ir nuimkite 

rat . 
- U�d kite rat , po to �iek tiek priver�kite kiekvien  ver�l , ratas turi prisispausti ant stebul s. 
- Nuleiskite automobil  ir iki galo kry�mi�kai priver�kite rato ver�les, sukdami rakt  pagal laikrod�io rodykl . 

Prie�i ra  
- Saugokite DOMKRATO SRAIGT , kad ant jo nesusikaupt  ne�varumai. 
- Patikrinkite duomen  lentel , i�saugokite originali  form . 
- Nekeiskite domkrato konstrukcijos patys. 
- Jei taip atsitikt , i� karto kreipkit s  �Suzuki� pardavimo atstov  ar Technin s prie�i ros partner , kad 

ap�i r t  ir pataisyt  domkrat . 
- Jei etiket  (lipdukas) pa�eistas, kreipkit s  �Suzuki� pardavimo atstov  ar Technin s prie�i ros partner . 

 

K LIMO 
VIETA 

K LIMO VIETA 

DOMKRATO RANKENOS 

DOMKRATO RANKENA 

A : VIR�UTINIS LAIKIKLIS F : DOMKRATO SRAIGTAS X : DOMKRATO AUK�TIS (mm) 
B : PAGRINDAS G : VARDIN  APKROVA (t) Y : APKROVA (t) 
C : VIR�UTINIS PETYS H1 : MA�IAUSIAS AUK�TIS (mm) M : MODELIS 
D : APATINIS PETYS H2 : DID�IAUSIAS AUK�TIS (mm) T : TIPAS 
E : RANKENOS JUNGTIS H3 : EKSPLOATACINI  SAVYBI  U�TIKRINIMO AUK�TIS (mm)  

TRAPECINIS DOMKRATAS 
INSTRUKCIJ  VADOVAS 

 

 
 

Gamintojai:  

RIKENKAKI CO., LTD. 
5-6-12 Chiyoda, Sakado-shi, Saitama, 350-0214 Japonija 
Tel.: 049-248-1661 
Faks.:049-284-4340 
 
CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD. 
Nr. 1903 Zhongwu Ave. Zhonglou Changzhou, Jiangsu KINIJA 
Tel.: 0519-327-5284 
Faks.:0519-327-0811 
 
 

Perskaitykite �  INSTRUKCIJ  VADOV  prie� naudodami gamin ! 
 

Norma: EN 1494:2000+A1:2008 
 
 
 
Persp jimas ir sp jimas 
- DOMKRATAS naudojamas tik padang  keitimui, jis netinka naudoti kitais tikslais. 
- DOMKRAT  naudokite ne daugiau kaip 50 kart . 
- Keliamame automobilyje neturi b ti �moni . 
- Niekada nel skite po domkratu pakeltu automobiliu. 
- Ypa  pavojinga naudoti sugedus  ar netinkamai pri�i rim  domkrat . 

 
Persp jimo etiket s piktogram  reik�m  

   

 

�is simbolis nurodo galim  pavoj , kuris gali b ti mirtinas 
arba sukelti sunkius su�alojimus. 

�is simbolis rodo, kad niekada netur tum te l sti po 
automobiliu, kai j  laiko domkratas. 

Oran�inis fonas 

Juoda 

Juoda 

Raud

Baltas fonas 

lietuvi�kai (Lithuanian) 



Robert Bosch Car Multimedia GmbH 
Robert-Bosch-Str.200,31139 Hildesheim 

Bendrovė „Robert Bosch Car Multimedia“ GmbH patvirtina, kad radijo ryšio įrenginio tipas „52R0“ atitinka Direktyvą 2014/53/ES. 
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima perskaityti šiame tinklalapyje: www.suzuki-slda.com 

Dažnių juosta: 2400–2480 MHz 
Spinduliuotės galia [EIRP]: Bluetooth < 10 mW 





PAGRINDINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA

Rekomenduojami degalai: 
Žr. 1-1 psl. 

Stabdžių ir sankabos skystis: 
DOT4 arba SAE J1704

Automatinės pavarų dėžės alyva: 
SUZUKI AT-OIL AW-1

Šaltos padangos slėgis:
Žr. Informacinę etiketę ant vairuotojo durų statramsčio.  

Spausdinta Estijoje 

SAVININKO VADOVAS
Visuomet laikykite automobilyje. 
Čia rasite svarbią saugos,  
eksploatacijos ir priežiūros informaciją. 

Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Variklio alyva ir filtras“ 
dalyje „TIKRINIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“.

Rekomenduojama variklio alyva: 
(Modeliai su M16A varikliu)

Kokybė: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
API SL, SM arba SN
ILSAC GF-3, GF-4 arba GF-5

Klampumas: SAE 0W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40
(Modeliai su K10C ir K14C varikliais)

Kokybė: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
API SL, SM arba SN
ILSAC GF-3, GF-4 arba GF-5

Klampumas: SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40


