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See kasutusjuhend hõlmab S-CROSS seeriat.
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MÄRKUS: Joonisel olev mudel on S_CROSS seeriast.
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EESSÕNA
Antud käsiraamatut tuleb lugeda auto
lahutamatuks osaks ja auto
edasimüümisel tuleb see anda edasi uuele
omanikule. Lugege palun see käsiraamat
enne oma uue SUZUKI kasutamist läbi ja
värskendage oma teadmisi aeg-ajalt. See
sisaldab tähtsat teavet ohutuse,
kasutamise ja hoolduse kohta.

Kogu siin toodud teave puudutab
avaldamise ajal saada olevat kõige
uuemat võimalikku teavet. Täiustuste ja
muude muudatuste tõttu võib teie auto
seetõttu erineda. MAGYAR SUZUKI
CORPORATION jätab endale õiguse
teha omatoodetele igal ajal
etteteatamata ja mingeid eelnevalt
müüdud või toodetud autode osas
kohustusi võtmata.

See auto ei pruugi vastata teiste riikide
standarditele ja eeskirjadele. Enne selle
auto mõnes teises riigis registreerimist
kontrollige kehtivaid eeskirju ja
ajadusel tehke vajalikud muudatused.

TÄHELEPANU
HOITUS/ ETTEVAATUST/

TÄHELEPANU/MÄRKUS
Lugege käesolev käsiraamat hoolikalt läbi
ja järgide selle juhiseid. Erilise info
rõhutamiseks kasutatakse sümbolit  ja
sõnu HOIATUS, ETTEVAATUST,
TÄHELEPANU  ja MÄRKUS. Selliste
pealkirjadega lõigud peate hoolikalt läbi
lugema.

MÄRKUS:
Tähistab erilist teavet hoolduse
lihtsustamiseks või juhiste
arusaadavamaks muutmiseks.

HOIATUS
Näitab võimalikku surma või raske
vigastusega lõppeda võivat ohtu.

HOIATUS
Näitab võimalikku kerge või
keskmise vigastusega lõppeda võivat
ohtu.

MÄRKUS
Näitab võimalikku auto kahjustusega
lõppeda võivat ohtu.
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75F135

Keelumärgi tähenduseks selles
käsiraamatus on „Ärge seda tehke“ või
„Ärge laske sel juhtuda“.

KONSTRUKTSIOONI
MUUTMINE

HOIATUS
Ärge autot muutke. Muudatuste
tegemine võib halvendada auto
ohutust, käsitlemist, toimimist või
vastupidavust ning olla vastuolus
riiklike eeskirjadega. Lisaks sellele ei
kata garantii kahjustusi ega rikkeid,
mis tekivad modifitseerimisest.

MÄRKUS
Mobiilsidevahendid, nagu
mobiiltelefonid, CB-raadiod või muud
juhtmevabad saatjad, võivad tekitada
teie auto käivitussüsteemi või muude
elektroonikaseadmete elektrilisi
häireid. Pidage nõu SUZUKI volitatud
esindaja või mõne teise
kvalifitseeritud asjatundjaga.

MÄRKUS
Teie auto diagnostikapesa on
mõeldud ainult spetsiaalseks
diagnostikaks ja teeninduseks. Teiste
seadmete või vahendite ühendamine
võib tekitada tõrkeid
elektroonikaosades ja koormata akut.
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SISSEJUHATUS
Täname teid SUZUKI valimise eest ja tere tulemast meie laienevasse perekonda. Teie valik on arukas - SUZUKI sõidukid on väga
väärtuslikud, kindlustades teile sõidurõõmu aastateks.

See kasutaja käsiraamat on koostatud tagamaks teile SUZUKI turvalise, nauditava ja probleemivaba kasutamise. Selles käsiraamatus
kirjeldatakse auto kasutamist, selle turvaseadmeid ja hooldusnõudeid. Lugege käsiraamat enne auto kasutamist läbi. Seejärel hoidke
käsiraamat kindalaekas.

Auto edasimüümisel andke see uuele omanikule.

Lisaks kasutaja käsiraamatule on SUZUKI autodega kaasas garantiibrošüür. Soovitame selle samuti läbi lugeda.

SUZUKI tähtajalise hoolduse läbiviimiseks soovitame teil külastada SUZUKI esindajat. Tehases väljaõppe saanud mehaanikud tagavad
parima teeninduse ja kasutavad ainult SUZUKI originaal või samaväärseid varuosi ning tarvikuid.

MÄRKUS:
„SUZUKI esindaja“ tähendab SUZUKI volitatu edasimüüjat ja teenindust.



63TB3-01E

SOOVITUSED SUZUKI ORIGINAALOSADE JA -TARVIKUTE KASUTAMISEKS
SUZUKI soovitab kindlasti kasutada SUZUKI varuosasid* ja tarvikuid. SUZUKI originaalvaruosad ja -tarvikud on konstrueeritud vastavalt
kõrgeimatele kvaliteedistandarditele ja jõudlusele ning sobivad täpselt teie auto tehnilistele andmetele.
SUZUKI autodele on turul saadaval lai valik mitte-originaal varuosasid ja tarvikuid. Nende osade ja tarvikute kasutamine võib auto
jõudlust halvendada ning kasutusaega lühendada. Seetõttu ei ole SUZUKI mitte-originaal varuosade ja tarvikute paigaldamine
garantiiga kaetud.

SUZUKI mitte-originaal varuosad ja tarvikud
Osad varuosad ja tarvikud võivad vajada teie riigis teatud asutuse kinnitust.
Osad varuosad müüakse SUZUKI poolt kinnitatud varuosade ja tervikutena. Osad SUZUKI originaal varuosad ja tarvikud müüakse
taaskasutatud osade ning tarvikutena. Need osad ja tarvikud on SUZUKI mitte-originaal varuosad ja tarvikud ning nende kasutamine ei
ole garantiiga kaetud.

SUZUKI originaal varuosade ja tarvikute taaskasutus
Järgnevate toodete, mis võivad kasutajaid ohustada, taaskasutamine on eriti keelatud.
• Turvapadja osad ja kõik muud pürotehnilised tooted, kaasarvatud nende osad (nt padjad, juhtmoodulid ja andurid)
• Turvavöö süsteemid, kaasarvatud nende komponendid (nt rihmad, pandlad ja tagasitõmbe mehhanismid)
Turvapadjad ja turvavööde eelpingutid sisaldavad plahvatavaid kemikaale. Need osad peaks eemaldama ja kasutuselt kõrvaldama
SUZUKI volitatud teenindused või romulas.

*Need osad on ümber töödeldud vastavalt SUZUKI kinnitusele ja neid võib euroopas SUZUKI originaal varuosadena kasutada.
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Auto andmete salvestamine

Teie auto teatud osad (“Auto“) kasutavad andmesalvestusmooduleid või mälu, mis salvestab ajutiselt või alaliselt allpool toodud tehnilisi
andmeid. Need andmed on eksklusiivselt tehnilised ja mõeldud (i) Autol ilmnenud tõrgete määratlemiseks ja korrigeerimiseks ja/või (ii)
Auto funktsioonide optimeerimiseks.

Salvestatud andmed (“Salvestatud andmed“)
• Tähtsate süsteemiosade tõrked, rikked ja vead. (Nt tuled, pidurid) 
• Auto reageerimine teatud olukordades (nt turvapatjade vallandumine, stabiilsuskontrolli aktiveerumine). 
• Süsteemi osade töötingimused (nt mahu tasemed). 
• Auto ja selle eraldi osade oleku teated (nt auto kiirus, kiirendus, aeglustamine, külgkiirendus).
• Keskkonna tingimused (nt välistemperatuur).

Salvestatavad andmed sõltuvad auto mudelist ja klassist.
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(EL riikides)
Pooled, kes saavad vastavate diagnostikaseadmete abil andmeid lugeda (“Pooled“).
• SUZUKI autode volitatud esindajad, edasimüüjad ja teenindused ning sõltumatud teenindused.
• SUZUKI sõidukite tootja (nt SUZUKI MOTOR CORPORATION („SUZUKI”), MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD, MARUTI

SUZUKI INDIA LIMITED, SUZUKI MOTOR (THAILAND) CO., LTD., TAI SUZUKI MOTOR CO., LTD.)
• SUZUKI auto varuosade, osade ja tarvikute tarnijad (“Tarnijad“)

Andmekasutus (“Andmekasutus“)
SUZUKI ja Pooled võivad Salvestatud andmeid kasutada järgnevates moodulites ja mäludes järgnevatel eesmärkidel
• Diagnostika, teenused, parandused ja garantiiprotsessid
• Uuringud ja autode täiustamine 
• Uuringutest saadud andmete kasutamine oma tegevustes, kaasarvatud tagasikutsumised ja teeninduskampaaniad
• Kvaliteedi parandamine jne

Peale võigade parandamist kustutatakse sellised vead tavaliselt mooduli või mälu vealoendist, samas teatavad andmed kirjutatakse üle
või säilitatakse tulevikuks.

Tingimused, mille korral SUZUKI ja Pooled võivad Salvestatud andmed kolmandale poolele edastada.
SUZUKI ja Pooled võivad Salvestatud andmed kolmandale poolele edastada järgnevatel juhtudel:
• Auto omaniku/kasutaja või Auto liisingufirma nõusolekul.
• Politsei, prokuratuuri, kohtu või teiste riiklike asutuste nõudmisel.
• Uuringuinstituudile statistilisteks uuringuteks juhul, kui Auto omaniku/kasutaja andmeid ei saa identifitseerida.
• SUZUKI või Poolte või nende juhtkonnale, ametnikele või töötajatele Andmete kasutamises kirjeldatud eesmärkidel.
• Kasutamiseks SUZUKI või Poolte kohtuasjades.
• Muudel seadusandluse ja eeskirjadega lubatud juhtudel.
Vajadusel võit saada enam infot Tarnijatest erinevatelt Pooltelt.

MÄRKUS:
• Andmeid ei saa kasutada Auto liikumise tuvastamiseks.
• Andmemoodulites või mäludes salvestatavad andmed erinevad sõltuvalt Auto klassist või mudelist.
• Ühelgi juhul ei salvestata vestlusi, müra või helisid.
• Andmeid ei pruugi olla võimalik kõigil juhtudel salvestada.

Kui tehnilised andmed on seotud muu teabega (nt avariid või tunnistajate ütlused, Auto vigastused jne), siis sellistel juhtudel võidakse
teatav isik tuvastada.
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KASULIK INFO TANKLAS
1. Mootori jahutusvedelik (vt ptk 7)
2. Mootori jahutusvedelik (vt ptk 9)
3. Klaasipesuvedelik 

(vt ptk 9)
4. Mootori jahutusvedelik (vt ptk 9)
5. Aku (vt ptk 9)
6. Kütus (vt ptk 7)
7. Rehvirõhk (vt rehvrõhkude tabelit

uksepostil)
8. Rehvide vahetamise tööriistad (vt ptk

10)
9. Varuratas (vt ptk 9)/ 

Rehviparanduskomplekt (vt ptk 10)

65T01101

VR: Vasakpoolne rool
PR: Parempoolne rool

5

1 6

1 6

7

7

1

3 2

4 9

8

10

5

1

4

3

2

V:

P:

P:

V:

NÄIDE



63TB3-01E

MÄRKUSED



63TB3-01E

SISUKORD LÜHIJUHEND 1

OHUTU SÕITMINE 2

ENNE SÕIDU ALUSTAMIST 3

NÄIDIKUPLOKK 4

AUTO KASUTAMINE 5

NÕUANDED SÕITMISEKS 6

MUUD JUHTSEADISED JA SEADMED 7

AUTO KOORMUS JA PUKSEERIMINE 8

ÜLEVAATUS JA HOOLDUS 9

HÄDAOLUKORRAS 10

VÄLINE HOOLDUS 11

TEHNILISED ANDMED 12

LISA 13

AINELOEND 14



63TB3-01E

MÄRKUSED



KIIRJUHEND

1

63TB3-01E

59RN00020

LÜHIJUHEND
Illustreeritud aineloend ....................................................... 1-1
Märgutuled ja näidikud ....................................................... 1- 8
Hoiatussumisti
KKK .......................................................................................  1-27



1-1

LÜHIJUHEND

63TB3-01E

Illustreeritud aineloend

Kere
(1) Ukselukud (lk.3-2)
(2) Tahavaatepeegel (lk.2-10)
(3) Katuseluuk* (lk.7-12)
(4) Topeltandur* (lk.5-86)
(5) Vihmaandur* (lk.3-35)
(6) Esiklaasipuhasti hari (lk.3-33 9-65, )
(7) Kapott (lk.7-4)
(8) Katuseraam* (lk.7-22)
(9) Kütusekork (lk.7-1)

(10) Tagaluuk (lk.3-4)
(11) Raadioantenn (lk.7-36)
(12) Stopptuli (lk.9-58)
(13) Tagaklaasipuhasti hari (lk.3-38 9-67, )
(14) Numbrituli (lk.3-21 9-61, )
(15) Külgkaamera* (lk.5-150)
(16) Suunatuli* (lk.3-32 9-58, )
(17) Esiudutuled* (lk.3-31, 9-59)
(18) Eesmine suunatuli (lk.3-32 9-59, )
(19) Pukseerimiskonksu kate (lk.10-2)
(20) Parkimisandur* (lk.5-167)
(21) Radarandur* (lk.5-129)
(22) Esikaamera* (lk.5-150)
(23) Tagakaamera* / tahavaatekaamera*

(lk.5-150, lk.5-174)
(24) Tagaudutuled* (lk.3-26, 9-62)
(25) Positsioonituli / päevatuled (lk.3-21 9-

58, )
(26) Esituli (lk.3-21 9-58, )
(27) Tagatuli (lk.9-58)
(28) Taga- / pidurituli (lk.9-58)
(29) Tagumine suunatuli (lk.3-32 9-60, )
(30) Tagurdustuli (lk.9-60)
*: mõnel mudelil 65T01011

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

(25)

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

(9)

(16) (17) (22)

(26)

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

(29)
(30)

(28)

(19) (24)(20)

(27)

(10)

NÄIDE



1-2

LÜHIJUHEND

63TB3-01E

Salong, külg
(1) Salongivalgusti (lk.7-7, 9-63)
(2) Turvakardin (lk.2-47)
(3) Katuseluugi lüliti (mõnel mudelil) 

(lk.7-12)
(4) SOS-nupp (mõnel mudelil) (lk.5-196)
(5) Vabakäemikrofon (mõnel mudelil) 

(lk.7-38)
(6) Päikesesirm (lk.7-6) /

Kaasreisija eesmise turvapadja 
hoiatussilt (lk.2-51) *1, *2

(7) Topeltandur (mõnel mudelil) (lk.5-86)
(8) Tahavaatepeegel (lk.2-10)
(9) Küljeturvapadi (lk.2-47)

(10) Esiistme seljatasku (lk.7-16)
(11) Turvavöö (lk.2-19
(12) Ülakonsool (lk.7-19)
(13) Esiiste (lk.2-5)
*1: Enne turvatooli kasutamist lugege kindlasti

sihtlehel olevat üksikasjalikku teavet.
*2: Ärge KUNAGI kasutage seljaga sõidusuunas

olevat turvatooli istmetel, mis on varustatud
AKTIIVSE TURVAPADJAGA, kuna
turvapadja vallandumise korral võib LAPS
saada VIGA või SURMAVAID VIGASTUSI.

72M00150
65T01020

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

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

(6)

(7)(6)
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Salong, ees (vasak pool)
(1) Tulede lülitushoob (lk.3-21)/

Suunatulede hoob (lk.3-32)
(2) Näidikuplokk (lk.4-1)

Infoekraan (lk.4-3)
(3) Heli kaugjuhtimine (lk.7-38)
(4) Eesmine juhi turvapadi (lk.2-46)
(5) Dünaamilise kiirusehoidja lüliti 

(lk.5-113, 5-120) /
Kiirusehoidja lülitid (mõnel mudelil) 
(lk.5-84)

(6) Kallutus-/teleskoophoob (lk.2-9)
(7) Käigukang (lk.5-56)
(8) Parkimisanduri lüliti (lk.5-171)
(9) Eesmiste udutulede lüliti (mõnel

mudelil)
(lk.3-31)

(10) ENG A-STOP süsteem OFF lüliti 
(lk.5-38)

(11) Sõidurajalt kõrvalekaldumissüsteem
OFF lüliti (lk.5-101)

(12) ESP®  OFF lüliti(lk.5-179)
(13) Topeltkaameraga pidurdusabi OFF

lüliti (lk.5-100)
(14) Esitulede kõrguse reguleerimislüliti

(mõnel mudelil) (lk.3-31)
(15) ECO-režiimi lüliti (mõnel lülitil) 

(lk.3-40)
(16) Tankeluugi hoob (lk.7-1)

65T01032

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

(16)

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

(12) (13)

(14) (12) (12)

(15)

või
või või
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Salong, ees (parem pool)
(1) Elektriliste akende lülitid (lk.3-18)
(2) Sisemine ukselink (lk.3-2)
(3) Elektrilise peegli lüliti (lk.2-10)
(4) Bluetooth® käed-vabad lüliti 

(lk.7-38)
(5) Sõidurajalt kõrvalekaldumissüsteemi 

SISSE/VÄLJA lüliti (mõnel mudelil) 
(lk.5-94)

(6) Juhi põlveturvapadi (mõnel mudelil)
(lk.2-52)

(7) Esiklaasipuhasti ja -pesuri hoob (lk.3-
33)/
Tagaklaasipuhasti/-pesuri lüliti (lk.3-
38)

(8) Süütelüliti (lk.5-5, lk.5-7)
(9) Kaamera lüliti (lk.5-150)

(10) Ohutulede lüliti (lk.3-33)
(11) Kütte- ja kliimaseade (lk.7-23, lk.7-25, 

lk.7-30)
(12) Kaasreisija turvapadi (lk.2-46)
(13) Kapoti avamishoob 

(lk.7-4)
(14) Esikäetugi koos konsoolilaekaga 

(mõnel mudelil) (lk.7-15)
(15) Seisupidur (lk.5-51)
(16) Sõidurežiimi lüliti (mõnel mudelil) 

(lk.5-74)
(17) Esiistme soojenduse lüliti (lk.2-8)
(18) USB-pesa (lk.7-11)
(19) Kindalaekas (lk.7-18)

65T01040

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

(14) (15) (16)

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

(13)

(17) (18) (19)
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Salong, taga
(1) Salongivalgusti (lk.7-7, 9-63)
(2) Abikäepide (P7-17)
(3) Tagaiste (lk.2-12)
(4) Turvavöö (lk.2-19)
(5) Käetugi (lk.7-16)

65T01050

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

(4)

(5)
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Pakiruum
(1) Varurehv (mõnel mudelil) (lk.10-6)
(2) Rattavõti (lk.10-6)
(3) Tungraud (mõnel mudelil) (lk.10-6)
(4) Tungraua vänt (lk.10-6)
(5) Pukseerimiskonks (lk.10-2)
(6) Rehviparanduskomplekt (mõnel

mudelil)
 (lk.10-12)

(7) Pakivõrgu konksud (kui mõnel
mudelil) 
(lk.7-20)

(8) Ostukonks(lk.7-20)
(9) Lisapesa (lk.7-10)

(10) Salongivalgusti (pakiruum) (mõnel
mudelil) (lk.7-7 9-63, )

65T01060

(2)

(4)

(1) (3)

(6) (4)

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

(5) (2)(6)

Rehviparanduskomplektiga 
mudelid
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Võti
(1) Võtmeta käivitussüsteemi

kaugjuhtimispult (kui olemas) (lk.3-6)
Mootori käivitamine (lk.5-7)
Võtmeta käivitussüsteem (lk.5-12)
Võti (lk.3-1)
Ukselukud (lk.3-2, lk.3-6)

(2) Võtmeta sisenemissüsteemi saatja 
(mõnel mudelil) (lk.3-12)
Mootori käivitamine (lk.5-5)
Võti (lk.3-1)
Ukselukud (lk.3-2, lk.3-12)

65T01070

(1) (2)
või
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Märgutuled ja näidikud

Märgutuled 

Tüüp A

65T01111

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

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

(18) (17)
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Tüüp B

65T01140

• Kui märgutuli põleb või vilgub, võib autol või süsteemil midagi viga olla Lugege hoolikalt alljärgnevat kontrollandmeid ja konsulteerige
SUZUKI edasimüüjaga või kvalifitseeritud töökojaga.

• Kui märgutuli või näidik vilgub, võidakse teade kuvada näidikuploki infoekraanil.
• On tavaline et tärniga (*) tähistatud märgutuled ja näidikud süttivad, kui süütelüliti keerata asendisse ON või vajutada süüte

sisselülitamiseks süütelülitit (st mootori jahutusvedeliku temperatuuri hoiatustuli hakkab alguses punaselt põlema). Kui need tuled ei
sütti, konsulteerige SUZUKI edasimüüjaga või kvalifitseeritud töökojaga.

• ENG A-STOP süsteemi eritingimus on järgmine: märgutuli või näidik süttib.

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

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

(18) (17)
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Märgutuli Värv Nimi

(1) * Punane Pidurisüsteemi märgutuli (lk.4-37)

(2) Punane Juhi turvavöö märgutuli / kaasreisija istme märgutuli (lk.4-40)

(3) Punane Tagaistme turvavöö märgutuli (lk.2-25)

(4) * Punane Turvapadja märgutuli (lk.4-40)

(5) Oranž Madala kütusetaseme märgutuli (lk.4-42)

(6) * Oranž Blokeerumisvastane pidurdussüsteei (ABS) märgutuli (lk.4-38)

(7) * Oranž Esitulede kõrguse reguleerimissüsteemi märgutuli (lk.4-46)

(8) * Oranž Rikke märgutuli (lk.4-41)
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(9) * Oranž Elektrilise roolivõimendi tuli (lk.4-43)

(10) * Punane Mootori õlirõhu märgutuli (lk.4-39)

(11) * Punane Laadimise märgutuli (lk.4-40)

(12) * Oranž Käigukasti märgutuli (lk.4-41)

(13) * Oranž Immobilisaatori/võtmeta käivitussüsteemi märgutuli(lk.4-42)

(14) Punane Avatud ukse märgutuli (lk.4-42)

(15) * Oranž LED-esitulede märgutuli (lk.4-47)

(16) * Oranž Madala rehvirõhu märgutuli (lk.4-35)

Märgutuli Värv Nimi
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(17) * Oranž Nelikveo (4WD) märgutuli (lk.4-48)

(18) * Oranž Põhihoiatuse märgutuli (lk.4-52)

(19) Oranž Pidurisüsteemi märgutuli

(20) Punane Hübriidajami märgutuli

Märgutuli Värv Nimi
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Näidikud

Tüüp A

65T01122

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

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

(21)(28)(21)(24) (27)
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Tüüp B

65T01150

Märgutuli Värv Nimi

(21) Roheline Suunatule näidik (lk.4-47)

(22) Sinine Kaugtulede märgutuli (lk.4-47)

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

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

(37) (21)(36)(21)(24) (35)
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(23) Roheline Valgustuse märgutuli (lk.4-47)

(24) Oranž Tagumise udutule märgutuli (lk.4-46)

(25) * Oranž ESP® OFF märgutuli (lk.4-39)

(26) * Oranž ESP® märgutuli (lk.4-39)

(27) * Oranž ENG A-STOP OFF tuli (lk.4-49)

(28) * Roheline ENG A- STOP märgutuli (lk.4-49)

(29) * Oranž Topeltanduriga pidurdusabi OFF märgutuli (lk.4-44)

(30) * Oranž Topeltanduriga pidurdusabi märgutuli (lk.4-43)

Märgutuli Värv Nimi
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(31) * Oranž Sõidurajalt kõrvalekaldumissüsteem OFF märgutuli (lk.4-45)

(32) * Oranž Sõidurajalt kõrvalekaldumissüsteem märgutuli (lk.4-44)

(33) * Oranž Sõidurajalt kõrvalekaldumissüsteem märgutuli (lk.4-45)

(34) Roheline Aeglustusenergia taastamise märgutuli (lk.4-50)

(35) Roheline READY näidik

(36) Oranž Pidurdutaotluse näidik

(37) Roheline EV näidik

Märgutuli Värv Nimi
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Hoiatussumisti
• *1: Näidikuploki põhihoiatus  vilgub. Samal ajal kuvatakse infoekraanil teade, et teavitada juhti auto seisundist ja abinõudest.
• *2: Infoekraanil kuvatakse teade, et teavitada juhti auto seisundist ja abinõudest. 

Millal Hoiatussumisti Näidikuplokk Põhjus ja lahendus

Kui üks uks on
avatud

Salongi sumisti

Vilgub iga 2 sekundi 
järel

Turvasüsteemi hoiatus aktiveeritakse. Hoiatuse saate peatada
ühega järgmistest toimingutest:
• Avage uksed lukust kaugjuhtimispuldi või nõudelüliti abil.
• Keerake süütelüliti asendisse ON või vajutage süütelülitit, et

seadistada süüterežiim režiimile ON.

• Piiksumine lühikeste
intervallidega umbes 10
sekundi vältel

Kui süütelüliti
keeratakse
asendisse ON või
vajutatakse
süütelülitit, et
seadistada
süüterežiim režiimile
ON.

Salongi sumisti

Vilgub kiiresti umbes 
8 sekundi vältel

Viitab, et auto parkimise ajal on turvasüsteem tööle hakanud.
Kontrollige autot ja veenduge, et sellesse pole sisse murtud
ega midagi pole varastatud.• Piiksumine 4 korda

Salongi sumisti
*1

Roolilukk pole vabastatud. Pöörake rooliratast ilma koormust
rakendamata vasakule või paremale, et süütelülitit uuesti
vajutada.• Kellalöök (üks kord)
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Süütelüliti on ON
režiimis

Salongi sumisti

Süttib

Pidurivedelikku pole piisavalt või pidurisüsteem võib olla
vigane. Konsulteerige SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud
töökojaga.• Kellalöök (üks kord)

Salongi sumisti

Süttib

Kütusetase on madal. Tankige ruttu.

• Kellalöök (üks kord)

Millal Hoiatussumisti Näidikuplokk Põhjus ja lahendus
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Sõidu ajal Salongi sumisti

Vilgub
*1

Juhi turvavöö pole kinnitatud. Peatage auto turvalises kohas
ja kinnitage turvavöö.
Kaasreisija turvavöö pole kinnitatud. Kinnitage turvavöö.• Piiksumine lühikeste

intervallidega umbes 95
sekundi vältel

Vilgub

Tagaistmel istuja turvavöö pole kinnitatud. Kinnitage turvavöö.

Salongi sumisti

Süttib
*1

Seisupidur pole vabastatud. Peatage auto turvalises kohas ja
vabastage seisupidur.

• 3 piiksu kordub
lühikese intervalli
tagant

Salongi sumisti

Süttib
*1

Üks uks pole korralikult suletud. Peatage auto turvalises
kohas ja sulgege uks korralikult.

• Kellalöök (üks kord)

Juhiukse avamisel Salongi sumisti

Süttib
*1

Esituled ja gabariidituled on sisse lülitatud. Lülitage need tuled
välja.

• Pidev helisignaal

Millal Hoiatussumisti Näidikuplokk Põhjus ja lahendus
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Auto peatamisel või
tagurdamisel

Salongi sumisti

Näitab

Käigukang on asendis R (tagurdamine).
Kontrollige käigukangi asendit.

• Piiksub lühikeste
intervallidega

Vajutatakse
süütelülitit, et muuta
süüterežiim režiimile
LOCK (OFF)

Salongi sumisti
*1

Te ei saa muuta süüterežiimi režiimile LOCK (OFF), kuna
käigukangis võib esineda tõrge. Konsulteerige SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud töökojaga.• Kellalöök (üks kord)

Millal Hoiatussumisti Näidikuplokk Põhjus ja lahendus
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ENG A-STOP
süsteem seiskab
mootori
automaatselt

Salongi sumisti

*2

Mootor taaskäivitati automaatselt, kuna ilmnes üks järgmistest
tingimustest.
• Kliimaseadme seadistatud temperatuuri ja salogni

õhutemperatuuri erinevus on liiga suur.
• Sulatusrežiim on sisse lülitatud.
• Pidurivõimendi vaakumrõhk on madal.
• Aku tühjeneb jätkuvalt.

• Piiksub korra

Salongi sumisti

*2

Pärast mootori automaatset seiskamist see seiskus.
Mootori taaskäivitamiseks järgige alltoodud protseduuri.
1) Seadke seisupidur kindlalt paika ja lükake käigukang P

asendisse.
2) Sulgege kapott kindlalt.
3) Mootori taaskäivitamiseks vajutage süütelülitit.

• Piiksub lühikeste
intervallidega

Salongi sumisti

või

Süttib
*2

Mootor taaskäivitati automaatselt, kuna teostati üks
allolevatest tegevustest.
• Juhi turvavöö pole kinnitatud.
• Juhiuks on avatud.

Sulgege enne sõitma hakkamist uks ja kinnitage turvavöö.
Lisaks järgige enne autost väljumist allpool kirjeldatud
protseduuri.
1) Seadke seisupidur kindlalt paika ja lükake käigukang P

asendisse.
2) Kui auto peatatakse pikaks ajaks või kui jätate auto

järelevalveta, vajutage mootori seiskamiseks süütelülitit.

• 5 piiksu kordub
lühikese intervalli
tagant

Millal Hoiatussumisti Näidikuplokk Põhjus ja lahendus



1-22

LÜHIJUHEND

63TB3-01E

Süütelüliti on ON
režiimis

Salongi sumisti

Vilgub iga 
1 sekundi tagant

*1

Võtmeteta käivitussüsteemiga võib probleeme olla.
Paluge SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud töökojal
süsteem üle vaadata.• Piiksub korra

Süütelülitit kasutati Salongi sumisti

Süttib
*1

Kaugjuhtimispult võib asuda väljaspool autot või selle aku võib
olla tühjaks saanud.
Tooge kaugjuhtimispult autosse või puudutage süütelülitit
kaugjuhtimispulti.

• Kaks piiksu

Kui süütelüliti
keeratakse
asendisse ON/ACC
või vajutatakse
süütelülitit, et
seadistada
süüterežiim režiimile
ON/ACC.

Välissumisti ja/või salongi
sumisti

Vilgub
*1

Kui süütelüliti keeratiasendisse ON/ACC või vajutati
süütelülitit, et seadistada süüterežiim režiimile ON/ACC,
tuvastati kaugjuhitimispult. Mootori käivitamisel ei tuvastatud
kaugjuhtimispulti. Asetage kaugjuhtimispult salongi tööalasse
ja vajutage uuesti süütelülitit. 

• 5 piiksu kordub
lühikese intervalli
tagant

Salongi sumisti

• Kellalöök (üks kord)

Uks avatakse või
sulgetakse

Väline sumisti ja/või
salongi sumisti

Vilgub
*1

Kaugjuhtimispult võib asuda väljaspool autot.
Tooge kaugjuhtimispult autosse.

• 5 piiksu kordub
lühikese intervalli
tagant

Millal Hoiatussumisti Näidikuplokk Põhjus ja lahendus
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Juhiukse avamisel Salongi sumisti
–

Keerake süütelüliti asendisse LOCK või vajutage süütelülitit,
et vahetada süüterežiim ACC režiimiks LOCK(OFF).

• Piiksub lühikeste
intervallidega

Salongi sumisti

–

Roolilukk ei lülitu sisse süsteemi tõrke tõttu, kui süütelüliti on
keeratud asendisse LOCK või kui vajutatakse süütelülitit, et
muuta süüterežiim režiimiks LOCK (OFF)
Laske auto SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud töökojas
üle vaadata.

• Pidev lühike piiksumine 

Nõudelüliti
vajutamisel

Väline sumisti – Süütelüliti on ACC või ON režiimis. Vajutage süütelülitit, et
lülitada süüterežiim režiimile LOCK (OFF).

• Piiksumine lühikeste
intervallidega umbes 2
sekundi vältel – Kaugjuhtimispult jäi auto salongi.

Tooge kaugjuhtimispult autost välja.

Süttib
*2

Mis tahes uks (sealhulgas tagaluuk) on avatud.
Sulgege kõik uksed korralikult

Vajutatakse
kaugjuhtimispuldi
nuppu LOCK

Salongi sumisti

Süttib
*2

Mis tahes uks (sealhulgas tagaluuk) on avatud.
Sulgege kõik uksed korralikult

• Piiksumine lühikeste
intervallidega umbes 2
sekundi vältel

Sõidu ajal Salongi sumisti

Vilgub

Topeltanduriga pidurdusabi (DSBS) on aktiveeritud.
Vajutage piduripedaal tugevalt alla.

• Pidev helisignaal

Millal Hoiatussumisti Näidikuplokk Põhjus ja lahendus
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Auto peatamisel või
tagurdamisel

Salongi sumisti

–

Tagumised parkimisandurid tuvastavad takistused auto
tagumisel küljel. Kontrollige ümbritsevat ala otse silmade ja
peeglite abil ning tagurdage aeglaselt.• Lühikesed piiksud

pikkade intervallidega,
lühikesed piiksud
lühikeste intervallidega,
lühikesed piiksud väga
lühikeste intervallidega
või pidev piiksumine

Millal Hoiatussumisti Näidikuplokk Põhjus ja lahendus
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Tugevad hübriidajamiga autod (mõnel mudelil)

Millal Hoiatussumisti Näidikuplokk Põhjus ja lahendus

Sõidu ajal Salongi sumisti

Vilgub

Käigukangi asend ja tegelik käiguasend on erinevad.
Kui käiguasend infoekraanil pärast mõnesekundilist ootamist
ei muutu, vajutage piduripedaali ja proovige uuesti käigukangi
asendit muuta.
• Kui käigukasti asend infoekraanil ei muutu, paluge SUZUKI

edasimüüjal või kvalifitseeritud töökojal süsteem üle
vaadata.

• Pidev lühike piiksumine 

Salongi sumisti

Süttib

Kõrgepingelüliti on aktiveeritud või esineb tugeva hübriidajami
ebatavaline rike. Süsteemi kontrollimiseks võtke ühendust
SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud töökojaga• 5 piiksu kordub

lühikese intervalli
tagant

Salongi sumisti

Süttib

Esines tugeva hübriidajami ebatavaline rike. Peatage auto
turvalises kohas ja laske auto SUZUKI edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojas üle vaadata.• 3 piiksu kordub

lühikese intervalli
tagant

Salongi sumisti

Süttib

Esines tugeva hübriidajami rike. Võtke ühendust SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud töökojaga.
• Roomefunktsioon ei pruugi aktiveeruda. Kallakul mootori

käivitamisel kasutage seisupidurit. Täpsemat teavet leiate
peatüki „AUTO KASUTAMINE“ jaotisest „Seisupiduri hoob“.

• Kellalöök (üks kord)

Salongi sumisti

–

Kõrgepingeaku laetuse tase on madal. Laadige akut, sõites 
autoga D-vahemikus.
• Roomefunktsioon ei pruugi aktiveeruda. Kallakul mootori

käivitamisel kasutage seisupidurit. Täpsemat teavet leiate
peatüki „AUTO KASUTAMINE“ jaotisest „Seisupiduri hoob“.

• Kellalöök (üks kord)



1-26

LÜHIJUHEND

63TB3-01E

Sõidu ajal Salongi sumisti

Süttib
või

Vilgub

• Auto edasiliikumise ajal lükati käigukang asendist D, M, N
asendisse R ilma piduripedaali vajutamata.

• Auto tagurdamise ajal lükati käigukang asendist R, N
asendisse D, M ilma piduripedaali vajutamata.

Auto täielikuks peatamiseks vajutage piduripedaali, seejärel
lükake uuesti käigukangi.

• Pidev lühike piiksumine
(1 sekund)

Salongi sumisti

Vilgub

Süsteemiiga tekkis probleem. Rikke korral tekivad järgmised
probleemid. Paluge SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojal süsteem üle vaadata.
• Jõuülekannet ei saa muuta isegi siis, kui käigukangi

kasutatakse auto liikumise ajal.
• Kui auto sõidukiirus on 10 km/h (6 mph) või väiksem, siis

muutub käik automaatselt režiimile N. 

• Pidev lühike piiksumine 

Millal Hoiatussumisti Näidikuplokk Põhjus ja lahendus
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KKK

Küsimus ja vastus

Vaadake järgmist korduma kippuvate küsimuste nimekirja.

Ukse avamine / sulgemine

Q. Võtmeta sisenemissüsteem ei tööta. Mida ma peaksin tegema?

A. On võimalik, et miski segab võtmeta sisenemissüsteemi tööd. Vt peatüki „ENNE SÕITMIST” jaotist „Võtmeta
sisenemissüsteem”. 

A. Kui võtmeta sisenemissüsteem saatja aku on tühi, asendage see uuega. Vt peatüki „ENNE SÕITMIST” jaotist „Aku
vahetamine”. 

Q. Ukse avamisel kõlab valju alarm. Mida see tähendab?

A. Turvasüsteem on aktiveeritud. Alarmi peatamiseks keerake süütelüliti asendisse ON või vajutage süütelülitit, et
seadistada süüterežiim režiimile ON. Õige käsitsemismeetodi peatüki „ENNE SÕITMIST” jaotisest „Vargavastane
alarmsüsteem”. 

Q. Ma ei saa ust ühetoimelise lülitiga lukustada.

A. Te saate ust avada ühe toimingulülitiga. Siiski ei saa ust ühetoimelise lülitiga lukustada. Ukse lukustamisel kasutage
kaugjuhtimispulti või nõudelülitit.
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Aknaklaas

Q. Kuidas eemaldada udu esiklaasi siseküljelt ja ukseklaasidelt?

A. Kasutage sulatuslülitit. Vt peatüki „MUUD JUHTSEADMED JA VARUSTUS” jaotist „Manuaalne kütte- ja
kliimaseade” või „Automaatne kütte- ja kliimaseade”. 

Q. Kuidas eemaldada udu tagaklaasilt?

A. Kasutage tagaakna soojenduse lülitit. Vt peatüki „ENNE SÕITMIST” jaotist „Tagaakna soojenduse lüliti”.

Rehvid

Q. Rehv on tühi. Mida ma peaksin tegema?

A. Sõltuvalt rehvi tingimustest saate purunenud rehvi parandada rehviparanduskomplekti abil. Vt peatüki
„HÄDAABITEENUS” jaotist „Rehviparanduskomplekt”.

Pliiaku saab tühjaks

Q. Pliiaku saab tühjaks ja mootor ei käivitu. Mida ma peaksin tegema?

A. Ühendage käivituskaablid pliiaku külge ning käivitage mootor. Vt peatüki „HÄDAABITEENUS” jaotist „Mootori
käivitamine tühja akuga”.

Mootoriõli

Q. Ma tahaksin mootoriõli vahetada. Mida ma peaksin tegema?

A. Vt peatüki „ÜLEVAATUS JA HOOLDUS” jaotist „Mootoriõli ja -filter” ning peatüki „ÜKSIKASJAD” jaotist „Tehnilised
andmed”.
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ENG A-STOP süsteem

Q. ENG A-STOP ei tööta. Mida ma peaksin tegema?

A. Vt peatüki „AUTO KASUTAMINE” jaotist „ENG A-STOP süsteem”.

SUZUKI OHUTUSTUGI

Q. Kuidas ma tean, millal SUZUKI OHUTUSTUGI töötab ja ei tööta?

A. Vt peatüki „AUTO KASUTAMINE” jaotist „SUZUKI OHUTUSTUGI”.

Elektriseadmed

Q. Udutuled või suunatuli ei sütti. Mida ma peaksin tegema?

A. Kontrollige pirne. Vt peatüki „ÜLEVAATUS JA HOOLDUS” jaotist „Pirni vahetamine” ning peatüki „ÜKSIKASJAD”
jaotist „Tehnilised andmed”.

Q. Ma ei saa elektriseadet kasutada. Mida ma peaksin tegema?

A. Kontrollige kaitsmeid. Vt peatüki „ÜLEVAATUS JA HOOLDUS” jaotist „Kaitsmed”.

Q. Juhipoolset elektrilist akent ei saa automaatselt täielikult avada ja sulgeda.

A. Tuleb teha elektriakna muljumise vältimise funktsiooni algseadistus. Vt peatüki „ENNE SÕITMIST” jaotist „Aknad”.
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Juhiistme põrand

Põrandamatid

K14D mootori mudeli ja K15C mootori
mudel

72M10201

(1) AUTO LUKUST AVAMINE
(2) LUKUSTAMINE

K14C mootori mudel

72M10201

Juhipoolse põrandamati libisemise ja
pedaalide takistamise vältimiseks on need
kinnititega kinnitatud. 
Peale eemaldamist põrandamatti tagasi
paigaldades kinnitage selle kinnitustesse
ja õigesse asendisse, lükates nupu läbi iga
mati augu ning keerates selle
lukustusasendisse (vt joonist). Matt peaks
jalge all kindlalt püsima.
Põrandamati väljavahetamisel (nt iga ilma
põrandamatt) soovitame kindlast kasutada
korrektse kinnituse tagamiseks SUZUKI
originaal põrandamatti.

(1) (2)NÄIDE

NÄIDE
HOIATUS

Järgmiste ettevaatusabinõude  eria-
mise tulemusena võib juhi põranda-
matt pedaalide kasutamist takistada ja
juhitavuse kaotamisest tingitud õnne-
tuse põhjustada.
Hoiatussildi kirjeldus

• Ettepoole nihutatud
põrandamatt võib
segada pedaalide kasu-
tamist ja põhjustada
ootamatu õnnetuse.

• älgige, et põrandamatt
oleks korrektselt kinnita-
tud.

• Ärge asetage kunagi
põrandamatte üksteise
otsa, sest see võib takis-
tada  kinnitamist ja ette-
poole libisemist.

• Täpsema teabe saami-
seks lugege käesolevat
kasutusjuhendit.

• Ärge kunagi kasutage
põrandamatti, mis ei sobi
põrandakontuuridega.
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Põranda puhastamine

69RHS157

Turvavööd ja turvatoolid

65D231

59RN02390

HOIATUS
Ärge jätke tühje plekkpurke jne
jalutsisse. Need esemed võivad
segada pedaalide vajutamist ja
põhjustada õnnetusi.

HOIATUS
• Kinnitage alati turvavöö.
• Turvapadi täiendab turvavööd

laupkokkupõrke kaitsel. Juht ja
kõik reisijad peavad olema
korralikult turvavööga kinnitatud
igal ajal, olenemata sellest, kas
turvapadi on paigaldatud nende
istekohale või mitte, et õnnetuse
korral oleks raske vigastuse või
surma oht minimaalne.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Ärge turvavöösid muutke,

eemaldage ega lahti võtke. See
võib takistada nende nõuetekohast
toimimist ja põhjustada õnnetuse
korral tõsise vigastuse või surma
riski.

Vaagna kohal



2-3

OHUTU SÕITMINE

63TB3-01E

59RN02400

59RN02380

Üle vaagna

Üle puusade nii madalal 
kui võimalik

HOIATUS
• Ärge kunagi laske kellelgi pakiruumis

sõita. Avarii korral saavad sõitjad,
kes ei ole korrektselt turvavööga
istmele kinnitatud, suuremaid
vigastusi.

• Turvavööd peavad alati olema
järgnevalt reguleeritud:Turvavööd
tuleb alati reguleerida järgmiselt:
– Puusarihm peab kulgema allpool

kõhtu, mitte üle keskkoha.
– Õlarihm peab kulgema üle õla,

mitte üle käsivarre.
– Õlarihma peab hoidma eemal näost

ja kaelast, aga mitte lasta kukkuda
üle õla.

• Turvavööd ei tohi kunagi olla
kulunud ja keerdus ning need peab
paigaldama võimalikult pingutatult,
tagamaks vajaliku kaitse. Lõtv
turvavöö pakub vähe kaitset kui
pingul turvavöö.

• Kontrollige, et turvavöö pannal (keel)
oleks paigaldatud õigesse
kinnitusse, eriti tagaistmel.
Tagaistmetel pole võimalik turvavöö
pandlaid risti kinnitada.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Rasedad peavad samuti turvavöö

kinnitama, väljaarvatud juhul, kui
arst on teisiti määranud. Pidage
meeles, et puusarihm peab
kulgema allpool kõhtu nagu
joonisel näidatud.

• Ärge kinnitage turvavööd üle
taskus või riietel olevate kõvade või
õrnade esemete. Õnnetuse korral
võivad turvavöö all olevad esemed,
näiteks prillid, pliiatsid jne,
põhjustada vigastusi.

59RN02440

• Ärge asetage last reisija sülle. Isegi
kui reisija hoiab last tugevalt süles,
ei toetataks reisija teda õnnetuse
korral piisavalt ning see võib
põhjustada lapsele tõsiseid
vigastusi.

(jätkub)
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Enne sõitmist reguleerimine

80J014

HOIATUS
(jätkub)
• Ärge kinnitage ühe turvarihmaga

kunagi mitut inimest ja ega süles
hoitavat last. Nii võib turvavöö
õnnetuse korral tõsiseid vigastusi
tekitada.

• Kontrollige aeg ajalt turvavöö
kulumist ja kahjustusi.
Narmendavad, tugevalt määrdunud
või muul viisil kahjustatud turvavööd
tuleks välja vahetada. Kui turvavöö
on olnud kasutusel raskes
õnnetuses, tuleb kogu turvavöö
süsteem tervikuna
välja vahetada, isegi kui
silmnähtavad kahjustused puuduvad.

• Kuni 12-aastaseid lapsi tuleb alati
nõuetekohaselt tagaistmel sõidutada.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Imikuid ja väikelapsi peab

sõidutama alati korralikult
kinnitatuna. Imikute ja väikelaste
turvatoolid saate eraldi osta ja
nende kasutamine on kohustuslik.
Jälgige, et ostetav turvatool
vastaks ohutusnõuetele. Lugege
läbi ja järgige tootja
kasutusjuhendeid.

• Kui turvavöö ärritab lapse nägu või
kaela, kasutage lapsele sobivat
turvatooli. Teie auto turvavööd on
mõeldud peamiselt täiskasvanutele.

• Ärge laske turvavöödel kokku
puutuda poleerimisvahendite, õlide,
kemikaalide ja eriti akuhappega.
Turvavööd tuleks puhastada lahja
seebivee lahusega.

• Ärge sisestage turvavöö pandlatesse
esemeid (nt mündid ja klambrid) ning
ärge laske sinna vedelikel sattuda.
Võõresemete sattumisel turvavöö
pandlatesse ei pruugi need enam
korralikult toimida.

• Võõresemete sattumisel turvavöö
pandlatesse ei pruugi need enam
korralikult toimida. Turvavööd
pakuvad kõige tõhusamat kaitset, kui
seljatoed on püstises asendis.

HOIATUS
• Ärge reguleerige rooli (ainult teatud

spetsifikatsioonidega reguleeritav
tüüp), istet, tahavaatepeeglit või
küljepeegleid sõidu ajal. Vastasel
juhul tekib oht, et rool võib
ootamatult liikuda või te kaotate
juhitavuse, mis võib lõppeda
õnnetusega.

• Ärge kallutage istme seljatuge
rohkem taha kui vaja. Vastasel
juhul ei toimi peatugi ja turvavöö
ettenähtud viisil.
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Turvavöö õige kasutamine

69RHS158a

• Reguleerige Iste sobivasse asendisse.
Istuge istmele.

• Veenduge, et turvavöö ei oleks
väändunud.

• Veenduge, et tuvavöö vööosa oleks
jookseks üle vaagnapiirkonna
võimalikult madalalt.

• Ülemine rihm peaks jooksma üle õla ja
kaela vahelise ala keskele.

• Veenduge, et turvavöö ei ole mingil viisil
keerdunud ega oleks lõtv.

Esiistmed

Istme reguleerimine

HOIATUS
• Kui turvavöö pole korralikult

kinnitatud, ei pruugi teie keha
äkkpidurduse ja kokkupõrke korral
fikseeritud olla. See võib
põhjustada tõsiseid vigastusi. 
Enne sõitmist kinnitage korralikult
turvavöö.

• Kui kõik reisijad pole turvavööd
korralikult kinnitatud, ei pruugi
nende keha äkkpidurduse ja
kokkupõrke korral fikseeritud olla.
See võib põhjustada tõsiseid
vigastusi.
Paluge kõigil reisijatel enne sõidu
alustamist kinnitada korralikult
turvavööd.

HOIATUS
• Ärge kunagi reguleerige istet või

seljatuge sõidu ajal. Iste võib
ootamatult liikuda, põhjustades
juhitavuse kaotamise. Enne sõidu
alustamist kontrollige, kas iste ja
seljatugi on õiges asendis

• Turvavöö pingutuse ning
turvavõime tagamiseks reguleerige
iste enne turvavöö kinnitamist.

• Võõresemete sattumisel turvavöö
pandlatesse ei pruugi need enam
korralikult toimida. Turvavööd
pakuvad kõige tõhusamat kaitset,
kui seljatoed on püstises asendis.

(jätkub)
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65T02010

Istme asendi reguleerimishoob (1)
Tõmmake hoob üles ja libistage istet.

65T02020

Seljatoe kalde reguleerimishoob (2)
Tõmmake hoob üles ja reguleerige
seljatoe kallet.

65T02030

Istme kõrguse reguleerimishoob (3) 
(mõnel mudelil)
Istme tõstmiseks tõmmake hoob üles.
Istme langetamiseks lükake hoob alla.

Pärast reguleerimist liigutage istet ette- ja
tahapoole, et kontrollida, kas see on
kindlalt lukustunud.

HOIATUS
(jätkub)
• Istme ja seljato vahele padja jms

asetamise tõttu ei pruugi te autot
õiges asendis juhtida. Samuti ei
pruugi turvavöö ja peatugi pakkuda
parimat tuge ning kaitset. See võib
põhjustada tõsise õnnetuse.
Ärge pange seljatoe ja selja vahele
patju jms.

• Ärge asetage esiistme alla
esemeid. Eseme istme all kinni
jäämisel võib juhtuda järgnev:
– Iste ei saa lukustuda.
– Liitium-ioonaku või DCDC-

muundur, mis asub esiistme all
mudelvarustusse kuuluva SHVS-
iga (Smart Hybrid vehicle by
Suzuki), saab kahjustada.

• Ärge jätke tulemasinaid ega
pihustipurke põrandale. Põrandal
olevad tulemasinad või
pihusepurgid võivad pagasi
laadimisel või istmete
reguleerimisel ootamatult süttida,
põhjustades sellega tulekahju.

(1)

(2)

(3)
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Peatoed

80J001

Peatoed on mõeldud avariist tingitud
kaelavigastuste vähendamiseks. Seadke
peatugi asendisse, kus see toetab pea
keskosa kõrvade kõrgusel. Kuna see ei ole
võimalik väga pikka kasvu reisijate korral,
seadke sel juhul peatugi kõige
kõrgemasse asendisse.

MÄRKUS:
Peatoe kohale jääva ruumi
suurendamiseks võib olla vajalik peatoe
eemaldamisel seljatoe kallet muuta.

61MM0A032a

Peatoe tõstmiseks tõmmake seda
ülespoole, kuni kõlab klõpsatus.  Peatoe
langetamiseks vajutage seda alla, hoides
samal ajal lukustusnuppu (1). Peatoe
eemaldamiseks (puhastamiseks,
vahetamiseks jne) vajutage lukustusnuppu
(1) ja tõmmake peatugi täielikult välja.

HOIATUS
• Kui autost on peatugi eemaldatud,

ei ole võimalik kaassõitja tahapoole
kaldumist tagantkokkupõrke korral
ära hoida ning äkkpidurduse või
kokkupõrke korral aset leidvat
kaassõitja pealööki ei saa
vähendada. See võib põhjustada
tõsiseid vigastusi. 
Ärge kunagi sõitke eemaldatud
peatoega.

• Kui peatugi on paigaldatud
tagurpidi või ei ole kindlalt
paigaldatud, ei pruugi see
hädaolukorras parimal viisil, mis
võib omakorda põhjustada tõsiseid
vigastusi.
Tagurpidi peatoega ei saa te
kõrgust reguleerida ega seda
kindlalt kinnitada.
Veenduge, et peatugi oleks kindlalt
õiges suunas.

• Valesti reguleeritud ja häiriv
peatugi võib põhjustada õnnetuse.
Ärge reguleerige peatuge sõidu
ajal.

(1)

NÄIDE
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Esiistme soojendus

65T02040

(1) Vasaku istmesoojenduse lüliti
(2) Parema istmesoojenduse lüliti
(3) „LO” külg
(4) „HI” külg

Kui süütelüliti on ON asendis või süüde on
sisse lülitatud, vajutage vastava istme
soojendamiseks ühte või mõlemat
istmesoojenduse lülitit. 
• Istmesoojenduse lüliti vajutamisel töötab

vastava istme sees olev soojendi.

• Madala kuumusvahemiku valimiseks
vajutage lüliti „LO“  (3) osa. Kui
soojendus on sisse lülitatud, süttib
madala poole märgutuli.

• Kõrge kuumusvahemiku valimiseks
vajutage lüliti „HI“ (4) osa. Kui soojendi
on sisse lülitatud, süttib kõrge kuumuse
märgutuli.

• Soojendi väljalülitamiseks viige lüliti
tagasi algasendisse. Veenduge, et
märgutuli kustuks.

59RN02260

(3)

(1)
(2)

(4)

NÄIDE

HOIATUS
Istmesoojenduse vale kasutamine
võib olla ohtlik. Sõitja võib saada
põletusi isegi siis, kui soojenduse
temperatuur on suhteliselt madal, kui
ta kannab õhukesi pükse, õhukest
seelikut või lühikesi pükse ja jätab
soojendi pikaks ajaks sisse.
Ärge kasutage istmesoojendust
järgmiste sõitjatega:
• Inimesed, kes ei tunneta oma jalgu

enam hästi, sealhulgas vanemad ja
puudega inimesed.

• Väikesed lapsed või kõik, kellel on
tundlik nahk.

• Magavad või alkoholi või uniseks
tegevaid ravimeid tarbinud isikud.

MÄRKUS
Kütteelementide kaitsmiseks:
• Ärge laske esiistmetel tugevaid

lööke saada, näiteks istmetel
hüppavad lapsed.

• Ärge katke istet ühegi isoleerivate
materjalidega, nagu tekid või
padjad.
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MÄRKUS:
Soojendi ei lakka automaatselt töötamast,
kui süütelüliti on asendis ON või kui
süüterežiim on sisse lülitatud. Ilma välja
lülitamata jätkab see töötamist.

Rooli lukustushoova 
kallutamine/pikendamine

65T02050

(1) LUKUSTAMINE
(2) AUTO LUKUST AVAMINE

Lukustushoob asub roolisamba all. Rooli
kõrguse ja kauguse asendi
reguleerimiseks:
1) Roolisamba vabastamiseks lükake

lukustushoob alla.
2) Reguleerige rooliratas soovitud

kõrgusele ja pikisuunas ning lukustage
roolisammas, tõmmates lukustuskangi
üles.

3) Proovige rooliratast edasi-tagasi
liigutada, et veenduda, kas see on
kindlalt oma kohale lukustatud.

(1)

(2)
NÄIDE

HOIATUS
Ärge reguleerige rooli kunagi
sõitmise ajal, sest te võite auto üle
juhitavuse kaotada.
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Peeglid

Salongi tahavaatepeegel

81M30360

83S02352

(1) Öine sõit
(2) Päevane sõit
(3) Valikunupp

Reguleerige tahavaatepeegel käsitsi
asendisse, kus näete tagaklaasi keskkoha

kaudu välja oma auto taha. Peegli asendi
reguleerimiseks seadke valikunupp (1)
esmalt päevase sõidu asendisse, seejärel
kallutage peeglit käsitsi külgsuunas või
üles-alla, et näeksite peeglist hästi auto
taha.
Pimedas sõites muutke valikunupp öise
sõidu asendisse, et vähendada taga
sõitvate sõidukite esitulede peegeldust.

Välised küljepeeglid

Seadke külgpeeglid asendisse, milles
näete peeglis oma auto külge

65T02060

Elektriliselt reguleeritavate kulgpeeglite
lüliti asub juhiukse paneelil. Peegleid saate
reguleerida, kui süütelüliti on asendis ACC
või ON või kui süüde on ACC või ON.
Peeglite reguleerimine:

(2)

(3)

(1)

HOIATUS
• Reguleerides tahavaatepeegli

asendit sõidu ajal võite kaotada
auto üle kontrolli, mille tagajärjeks
on õnnetus.
Reguleeride peegli asendit enne
sõitma hakkamist.

• Reguleerige peegli asendit alati
päevases olekus.

• Kasutage öise sõidu asendit teie
taga sõitvate autode esitulede
peegelduse vähendamiseks.
Pidage meeles, et kui peegel on
öise sõidu asendis, ei näe te
peeglist kõike seda, mida näete
päevases asendis

HOIATUS
Olge kumerpeeglist nähtavate
sõidukite ja muude objektide suuruse
ning kauguse hindamisel ettevaatlik.
Kumerpeeglis nähtavad objektid
paistavad tegelikust väiksemana ja
kaugemana.

L R

(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

NÄIDE
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1) Liigutage valikulüliti vasakule või
paremale, et valida, kumba küljepeeglit
soovite reguleerida.

2) Vajutage lüliti välimist osa, mis vastab
suunale, kuhu soovite peeglit liigutada.

3) Tahtmatu reguleerimise vältimiseks
viige valikulüliti tagasi algasendisse.

MÄRKUS:
Kui teie autol on soojendusega
küljepeeglid, lugege läbi ka käesoleva
peatüki osa ,,Tagaklaasi ja küljepeeglite
lüliti (mõnel mudelil)“.

Küljepeeglite sissepööramise lüliti

65T02070

65T02080

Peeglid saab kitsas kohas parkides sisse
pöörata. Kui süütelüliti on asendis ACC või
ON, või süüde on sisse lülitatud, vajutage
peeglite sisse- ja väljalülitamiseks lülitit (1).
Enne sõitma hakkamist veenduge, et
peeglid on täielikult lahti pööratud.

HOIATUS
Reguleerides küljepeeglite asendit
sõidu ajal, võite kaotada auto üle
kontrolli, mille tagajärjeks on
õnnetus.
Reguleeride peeglite asendit enne
sõitma hakkamist.

Väljapö

Sisse

NÄIDE

(1)
Lüliti asend

Väljapööramine

Sissepööramine

NÄIDE

HOIATUS
Sissepööratud peeglitega sõitmise
tulemusena võib toimuda õnnetus.
Ärge sõitke autoga, mille küljepeeglid
on sisse pööratud.

HOIATUS
Peeglite liigutamine võib kätt
vigastada. Veenduge, et peeglite
sisse- ja väljapööramise ajal poleks
kellegi käsi peeglite läheduses.
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Tagaistmed

Istme reguleerimine

Seljatugede reguleerimine

65T02090

Tagaistmete seljatoe kaldenurga
reguleerimiseks:
1) Tõmmake istmete ülaosas olevat

hooba (1) üles.
2) Liigutage iste ühte lukustusasendisse.
3) Vabastage hoob ja liigutage istet, et see

lukustuks.
Pärast reguleerimist proovige seljatuge
liigutada ja veenduge,et see on kindlalt
lukustatud.

Peatoed
Peatoed on mõeldud avariist tingitud
kaelavigastuste vähendamiseks.

HOIATUS
• Turvavöö pingutuse ning

turvavõime tagamiseks,
reguleerige istmed enne turvavöö
kinnitamist.

• Kui mõni ese jääb istme alla kinni,
ei pruugi iste lukustuda, mille
tagajärjeks on õnnetus või rike.
Ärge asetage midagi istme alla.

HOIATUS
Võõresemete sattumisel turvavöö
pandlatesse ei pruugi need enam
korralikult toimida. Turvavööd
pakuvad kõige tõhusamat kaitset, kui
seljatoed on püstises asendis.

(1)

Punane

Lukust avamine

Lukustamine NÄIDE

HOIATUS
• Kui autost on peatugi eemaldatud,

ei ole võimalik kaassõitja tahapoole
kaldumist tagantkokkupõrke korral
ära hoida ning äkkpidurduse või
kokkupõrke korral aset leidvat
kaassõitja pealööki ei saa
vähendada. See võib põhjustada
tõsiseid vigastusi.
Ärge kunagi sõitke eemaldatud
peatoega.

• Kui peatugi on paigaldatud
tagurpidi või ei ole kindlalt
paigaldatud, ei pruugi see
hädaolukorras parimal viisil, mis
võib omakorda põhjustada tõsiseid
vigastusi. 
Tagurpidi peatoega ei saa te
kõrgust reguleerida ega seda
kindlalt kinnitada. 
Veenduge, et peatugi oleks kindlalt
õiges suunas.

• Valesti reguleeritud ja häiriv
peatugi võib põhjustada õnnetuse.
Ärge reguleerige peatuge sõidu
ajal.

(jätkub)
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MÄRKUS:
Peatoe kohale jääva ruumi
suurendamiseks võib olla vajalik peatoe
eemaldamisel seljatuge ette kallutada.

61MM0A033a

Peatoe tõstmiseks tõmmake seda
ülespoole, kuni kõlab klõpsatus. Peatoe
langetamiseks vajutage seda alla, hoides
samal ajal lukustusnuppu (1). Peatoe
eemaldamiseks (puhastamiseks,
vahetamiseks jne) vajutage lukustusnuppu
(1) ja tõmmake peatugi täielikult välja.
Turvatooli paigaldamisel reguleerige
peatoe kõrgust või vajadusel eemaldage
see. 

Käetugi
Vaadake peatüki „MUUD LÜLITID JA
SEADMED“ lõiku „Käetugi“.

Seljatugede allalaskmine
Pakiruumi suurendamiseks saab teie autol
tagaistmed alla lasta.
Tagaistmete allalaskmiseks:
1) Seadke peatugi kõige alumisse

asendisse.
2) Pange tagaistme kolmepunktivöö

hoiule. Vaadake käesoleva peatüki
lõiku „Eemaldatava liitmikuga
kolmepunktivöö“.

61MM0A057

3) Tõmmake iga istme ülaosas olevat
hooba ja lükake seljatoed ette.

HOIATUS
(jätkub)
• Kui paigaldate laste turvatooli ning

see puudutab peatuge, võib laps
õnnetuse korral tõsiseid vigastusi
saada. 
Lapse turvatooli paigaldamisel
reguleerige peatugi võimalikult
kõrgele või eemaldage see, et
turvatool ei puutuks peatuge.

HOIATUS
Kui jätate eemaldatud peatoe
autosse, võib see liikuda ja reisijaid
või esemeid tabada, põhjustades
vigastusi või kahjustusi. 
Ärge jätke eemaldatud peatuge
autosse.

(1)

NÄIDE

NÄIDE
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Istme tavaasendi taastamiseks toimige
järgnevalt.

61MM0A058

Tõstke seljatugi üles kuni see lukustub.
Peale seljatoe üles seadmist liigutage
seda korraliku lukustuse kontrollimiseks
edasi-tagasi.

HOIATUS
Kui te veate allalastud seljatoel
koormat, jälgige, et esemed oleksid
kinnitatud ja ei paiskuks õnnetuse
korral ette, põhjustades vigastusi.
Ärge kunagi laadige pagasit
esiistmetest kõrgemale.

MÄRKUS
Ärge laske pärast tagaistme seljatoe
allalaskmist võõrkehadel
lukustusavasse siseneda. See võib
kahjustada luku sisemust ja takistada
selle ohutut lukustamist.

HOIATUS
Tagaistme seljatoe tavaasendi
taastamisel olge ettevaatlik, et sõrm
ei jääks luku ja lukusti vahele.

MÄRKUS
Istme tavaasendi taastamisel, et
miski ei jääks lukusti vahele. See
võib takistada istme korrektset
lukustumist.

HOIATUS
• Ärge pange oma kätt tagaistme

seljatoe lukustusavasse, Vastasel
juhul võib sõrm kinni jääda ja viga
saada.

• Pärast tagaistme kinnitamist
veenduge, et see on kindlalt
lukustatud. Vastasel juhul ilmub
vabastushoova kõrvale punane
tuli.

LOCK

UNLOCK

Red

NÄIDE MÄRKUS
• Ärge laske pärast tagaistme

seljatoe algasendisse panemist
võõrkehadel lukustusavasse
siseneda. See võib takistada istme
korrektset lukustumist.

• Istme seljate asendi taastamisel
olge ettevaatlik, jälgides, et te
lukku ei vigasta. Ärge suruge seda
mingeid vahendeid või liigset jõudu
kasutades.

• Kuna lukk on ette nähtud ainult
tagaistme seljatoe kinnitamiseks,
ärge kasutage seda ühelgi teisel
eesmärgil. Vale kasutamine võib
kahjustada luku sisemust ja
takistada selle ohutut lukustamist.
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Laste ohutus
Ohutuse tagamiseks sõitke ettevaatlikult
tavalisest väiksema kiirusega.

Asetage laps tagaistmele

51K0188

• Asetage laps võimaluse korral
täiskasvanu kõrvale ja veenduge, et last
oleks võimalik jälgida.

• Kui laps istub kaassõitja istmel, võivad
lapse liigutused juhi tähelepanu häirida
või lapse üleannetu käitumine võib
häirida auto juhtimist.

• Valige sobiv turvatool, mis vastab lapse
vanusele ja suurusele.

HOIATUS
• Kui te ei kasuta lapselukku, võib

laps auto ukse avada ja laps autost
välja paiskuda, mis võib
põhjustada tõsiseid vigastusi. Selle
vältimiseks kasutage lapselukku.

• Kui paigutate lapse, kes ei vaja
turvatooli, istuma juhi
kõrvalistmele, pidage silmas
järgmisi punkte.
– Libistage kaassõitja iste kõige

tagumisse asendisse. Kui
kaassõitja iste on kõige eesmises
asendis, võib turvapadja
löökjõud täitumisel tõsiseid
vigastusi tekitada.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)

59RN04650

– Kui laps sirutab käe aknast välja
või nõjatub uksele, võib laps
külgturvapadja täitudes tõsiseid
vigastusi saada. 
Ärge laske lapsel kätt aknast
välja sirutada ega uksele
nõjatuda.

• Ärge lubage lapse jäsemetel jms
auto salongis olevate liikuvate
osade (nt käetoed ja istmesiinid)
läheduses olla. Vastasel juhul
esineb vigastuste tekkimisoht.
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Laps peab kandma turvavööd

69RHS159

69RHS160

HOIATUS
• Ärge sõitke autoga, kui laps istub

reisija süles. Isegi kui te hoiate
lapsest kõvasti kinni, ei suuda te
vajalikku tuge pakkuda ning
kokkupõrke jne korral võib laps
saada tõsiseid vigastusi.

• Kui laps ei kanna turvavööd, võib ta
äkilisel pidurdamisel ja
kokkupõrkel tõsiselt viga saada. 
Veenduge, et laps kannab alati
turvavööd.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Kui kaks või enam inimest

kasutavad äkkpidurduse ja
kokkupõrke korral ühte turvavööd,
ei pruugi turvavöö tõsualt töötada,
põhjustades tõsiseid vigastusi. 
Ärge laske kahel või enamal
inimesel kasutada ühte turvavööd.

HOIATUS
• Teie auto turvavööd on mõeldud

kasutamiseks täiskasvanu kasvuga
sõitjatele. Kui õlarihm toetub lapse
kaelale või lõuale, mitte õlale, või
kui vöörihm ei toetu kindlalt
puusaluule, siis tuleb laps asetada
turvatooli. Turvavöö vale
kasutamine võib põhjustada
lapsele tõsiseid vigastusi.

• Paigutage tagaistmele kinnitatud
turvatooli iga laps, kes ei suuda
oma pead püsti hoida või
iseseisvalt istuda.
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Ärge laske lapsel turvavööga 
mängida

69RHS161

Turvatooli kasutamine
Vaadake käesoleva peatüki lõiku „Lapse
kinnitamine turvatooli turvavöö abil“.

Iga ust või akent peab avama või 
sulgema ning istmeid reguleerima 
ainult täiskasvanu
Iga ust või akent tohib avada või sulgeda
ning istmeid reguleerida ainult
täiskasvanu, et lapse käed, jalad või kael
jne ei jääks kusagile vahele.

69RHS162

HOIATUS
Kui laps mängib turvavööga, näiteks
kui lapse keha on turvavöösse
mähitud, võib see põhjustada
tõsiseid vigastusi (nt lämbumist).
Hädaolukorras lõigake turvavöö
kääridega katki.

HOIATUS
• Kui aknad ei ole lukustatud, võib

laps aknaid kogemata kasutada või
teised sõitjad võivad akende vahele
jääda. 
Selleks, et laps ei saaks akent
soovimatult kasutada, kasutage
lukustuslülitit.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Kui jätate akna kasutusvalmis

olekusse, võib laps akent
tahtmatult kasutada ning
põhjustada õnnetuse. 
Autost lahkudes vajutage kindlasti
süütelülitit, et lülitada süüterežiim
asendisse OFF. Võtke võt endaga
kaasa ning lahkuge autost lapsega.
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Ärge laske lapsel oma pead või käsi 
aknast välja sirutada

69RHS163

Ärge jätke last autos järelevalveta

69RHS164

Ärge asetage last pakiruumi

69RHS165

HOIATUS
Veenduge, et laps ei sirutaks oma
käsi, pead jne akendest välja.
Vastasel juhul võivad tekkida
kukkumisest või äkilisest
pidurdamisest tingitud tõsised
vigastused. Lisaks võivad tõsised
vigastused tekkida ka siis, kui laps
tabab väljaspool autot olevaid
esemeid.

HOIATUS
Autost väljudes ärge järke last üksi
autosse.
• Lapse tahtmatu ja vale tegevus

võib põhjustada tulekahju või
õnnetuse alates auto käivitamisest.

• Kuna lõõskava päikese käes
tõuseb auto sisetemperatuur väga
kõrgele, võib laps saada
kuumarabanduse või tal võib
tekkida vedelikupuudus, mille
tagajärjeks võivad olla tõsised
terviseprobleemid või halvimal
juhul surm. Ärge jätke last isegi
sisselülitatud klimaseadmega üksi
autosse.

HOIATUS
Pakiruum ei sobi inimeste
sõidutamiseks. Ärge laske lapsel
sellistes kohtades reisida. Vastasel
juhul tekib äkkpidurduse jms korral
õnnetusoht. Ärge laske lapsel
pakiruumis mängida isegi siis, kui
auto on teel peatunud.
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Turvavöö

Laps peab kandma turvavööd
Lisateavet vaadake osas „Lapse
turvalisus“.

Teave rasedatele ja haigetele 
inimestele
r

69RHS166

Kolmepunktivöö

Turvavöö eelpinguti (ELR)
Turvavool on turvavöö eelpinguti (ELR -
Emergency Locking Retractor), mis on
välja töötatud turvavöö lukustamiseks
ainult äkkpidurduse või kokkupõrke korral.
See võib lukustada turvavoo ka siis, kui
tõmbate vöö üle keha liiga kiiresti. Sellisel
juhul laske turvavöö lukustuse
vabastamiseks tagasi sisse kerida ning
tõmmake siis rihm üle oma keha pisut
aeglasemalt.

Turvavöö kasutamise näide 

59RN02310

HOIATUS
• Rasedad või haiged/puudega

inimesed peavad kandma
turvavööd. Kokkupõrke korral on
siiski oht, et teatud
kehapiirkondadele avaldub tugev
surve. Soovitatav on pidada nõu
arstiga.

• Raseda puhul veenduge, et
sülevöö jookseks võimalikult
madalalt üle vaagana nii, et vöö ei
puudutaks kõhtu. Veenduge, et
õlarihm jääks pooleldi õla ja kaela
alaosa vahele, joostes risti üle
rinna ja vältides kõhu puudutamist. Istuge sirgelt 

vastu seljatuge toetades

Madalalt üle puusade



2-20

OHUTU SÕITMINE

63TB3-01E

59RN02320

Et vahendada kokkupõrke korral turvavöö
alt välja libisemise riski, paigaldage
turvavöö puusarihm üle oma puusade nii
madalalt kui võimalik ning reguleerige see
parajalt pingule, tõmmates õlarihma läbi
pandla ülespoole. Diagonaalse õlarihma
pikkus reguleerub ise parajaks, jättes
sõitjale teatud määral liikumisruumi.

83SH02080

Juhiistme turvavöö kinnitamisel pange
käetugi kokku.
Tõmmake turvavöö keeleplaadist (1) ja
turvavööst kinni hoides aeglaselt välja, et
väändunud turvavöö sirgeks sättida.

MÄRKUS:
Kui turvavöö on lukustatud ja te ei saa
seda välja tõmmata, vabastage see üks
kord ja seejärel tõmmake see uuesti välja.
Kui te ei saa turvavööd ikka välja tõmmata,
tõmmake turvavööd tugevalt, vabastage
see ja tõmmake see  seejärel uuesti
aeglaselt välja.

59RN02330

Turvavöö kinnitamiseks istuge sirgelt
seljatoe vastas, võtke pandlast kinni,
tõmmake turvavöö üle oma keha ning
lükake pannal lukusse, kuni see kuuldava
klõpsatusega lukustub. Pärast keele
vajutamist pandlasse tõmmake turvavööd,
et veenduda, et see on kindlalt lukustatud.

83SH02080

Madalalt üle
puusade

(1)
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MÄRKUS:
Tagaistme keskmise turvavöö pandlale on
kirjutatud „CENTER”. Pandlad on ehitatud
nii, et keelt ei saa valesse pandlasse
sisestada.

59RN02340

Turvavöö avamiseks vajutage lukul olevat
punast avamisnuppu (PRESS) ja laske
turvavöö aeglaselt tagasi kerida, hoides
samal ajal turvavöö rihmast ja/või
keeleplaadist kinni.

Eemaldatava liitmikuga 
kolmepunktivöö

65T02100

Tagaistme keskmisel turvavööl on pannal,
keel ja eemaldatav liitmik. Pandlal on
tagumisest vasakpoolsest turvavöö
pandlast eristamiseks märgistus
„CENTER”. Keskmise turvavöö
kinnituspandla ja liitmiku on selline, et ei
võimalda valet keelt sisestada.
Kui tagaistme seljatugi on püstises
asendis, hoidke eemaldatav liitmik
kinnitatuna. Avage eemaldatav liitmik
ainult juhul, kui panete tagaistme seljatoe
ettepoole kokku. Juhised liitmiku
avamiseks ja sulgemiseks leiate altpoolt
osast ,,Eemaldatava liitmiku avamine ja
sulgemine“.

Kinnitamine

61MM0A060a

Enne keskmise turvavöö kinnitamist
veenduge, et eemaldatav liitmik (1) on
kindlalt kinnitatud ja vöö ei ole keerdus.
Turvavöö kinnitamiseks istuge sirgelt
seljatoe vastas, võtke pandlast (2) kinni,
tõmmake turvavöö üle oma keha ning
lükake pannal lukusse (3), kuni see
kuuldava klõpsatusega lukustub.

(1)
(3)

(2)
CENTER
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Avamine

61MM0A094a

Turvavöö avamiseks vajutage lukul olevat
avamisnuppu (3) ja laske turvavöö
aeglaselt tagasi kerida, hoides samal ajal
turvavöö rihmast ja/või pandlast kinni.

61MM0A061

61MM0A062

Eemaldatavu liitmiku avamine ja 
lukustamine

Avamine

61MM0A063

Liitmiku avamiseks:
1) Sisestage liitmiku keel pilusse (1) ja

laske turvavööl tagasi sisse kerida.
2) Kui turvavöö on lõpuni sisse keritud,

pange see oma hoidikusse hoiule.
Üksikasjade lugemiseks vt käesoleva
peatüki lõiku „Tagaistme keskmise
turvavöö hoiulepanemine".

(3)

HOIATUS
Tõsiste ja surmaga lõppevate
vigastuse vältimiseks kokkupõrkel
kinnitage alati turvavöö mõlemad
pandlad.

MÄRKUS
Kui tagumine turvavöö on kokku
pandud, vabastage kindlasti
keskmise turvavöö liitmik. Vastasel
juhul võib vöö viga saada.

(1)
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Sulgemine
Liitmiku sulgemine:
1) Tõmmake turvavöö hoidikust välja.

61MM0A064

2) Sisestage liitmiku keel (2) selle
liitmikusse (3), kuni kuulete klõpsatust.

Keskmise kolmepunktivöö 
hoiustamine

Pange turvavöö peale tagasikerimist
hoiule.

61MM0A065

Vöö hoiustamiseks sisestage keel pilusse
(1). Seejärel sisestage liitmiku keel (2)
katusehoidiku pilusse (3).

Turvavöö pikkuse reguleerimine
Turvavöö pikkust pole vaja reguleerida.
Turvavöö pikeneb ja tõmbub tagasi
vastavalt keha liikumisele. Kui turvavöö
saab tugeva löögi, lukustab turvavöö keha
kinnitamiseks automaatselt oma pinge.

Õlaankru kõrguse regulaator
 (Ainult esiistme puhul)

59RN02420

Reguleerige õlaankru kõrgust nii, et
õlarihm jookseks üle välisõla keskosa.
Ülespoole liikumiseks libistage ankur (1)
üles. Allapoole liikumiseks libistage ankur
alla, tõmmates samal ajal lukustusnupu (2)
välja. Pärast reguleerimist veenduge, et
ankur on kindlalt lukustatud.

HOIATUS
Kontrollige, et liitmik on korralikult
lukustatud ja rihm ei ole keerdus.

(2)

(3)

(3)

(2)

 

(1)

HOIATUS
Veenduge, et õlarihm oleks
paigutatud välisõla keskele. Rihma
peab hoidma eemal näost ja kaelast,
aga mitte lasta kukkuda üle õla.
Rihma vale reguleerimine võib
vähendada kokkupõrke korral
turvavöö efektiivsust.

(2)

(1)
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Turvavöö õige kasutamine

HOIATUS
• Kasutage turvavööd õigesti. Vastasel

juhul ei pruugi keha järsu pidurduse
või kokkupõrke korral olla kinnitatud,
mis võib põhjustada tõsiseid
vigastusi. Jälgige järgmisi punkte.

• Kui turvavöö on keerdunud või liiga
lõtv, siis tekib teatud
kehapiirkondadele tugev surve.

• Kui turvavöö toetub kõhupiirkonnale,
võib see piirkond tugeva löögi korral
tugeva surve all olla.

• Kui turvavöö ei toetu tugevasti üle
õla, võite tugeva löögi korral
ettepoole paiskuda.

• Kui turvavöö jääb käetoe külge kinni,
ei pruugi turvavöö pakkuda parimat
kaitset ja võib juhtuda, et saate
õnnetuses tugevalt viga.
Asetage turvavöö käetoe alla.
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Turvavöö märgutuli

65T0211

(1) Juhi / kaassõitja turvavöö märgutuli
(2) Tagaistmete turvavöö märgutuli (vasak)*1 (mõnel mudelil)
(3) Tagaistmete turvavöö märgutuli (keskmine)*2 (mõnel mudelil)
(4) Tagaistmete turvavöö märgutuli (parem)*3 (mõnel mudelil)

*1: Näitab, et turvavöö on kinnitamata.
*2: Näitab, et turvavöö on kinnitatud.
*3: Näitab (vilgub), et turvavöö on kinnitamata.

(2) (3) (4)

(1)

Kui juht ja kaassõitja(d) ei kinnita oma
turva- võid, süttivad või vilguvad vastavate
turvavööde hoiatustuled ja kõlab
helisignaal. Enamaks infoks vt allpool
selgitusi.

MÄRKUS:
Kui see tuli süttib, kuvatakse infoekraanil
turvavöö meeldetuletuse teade.

HOIATUS
Kõik autosviibijad peavad tingimata
alati oma turvavööd kinnitama.
Sõitjatel, kelle turvavöö ei ole
kinnitatud, on palju suurem risk
õnnetuse korral tõsiselt viga saada.
Muutke turvavöö kinnitamine enne
mootori käivitamist endale rutiinseks
harjumuseks.
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Juhi turvavöö märgutuli
Kui juhiistme turvavöö pole kinnitatud ajal,
kui süütelüliti keeratakse asendisse ON või
vajutatakse süütelülitit, et seadistada
süüterežiim režiimile ON.
1) Süttib juhiistme turvavöö märgutuli. 
2) Kui auto sõidukiirus ületab 15 km/h,

hakkab juhiistme turvavöö märgutuli
vilkuma ja kõlab 95-sekundiline
helisignaal.

3) Märgutuli jääb põlema kuni juht
turvavöö kinnitab.

Turvavöö avamisel hakkab tööle
meeldetuletussüsteem vastavalt auto
kiirusele (punkt 1 või 2). Auto sõidukiirusel
alla 15 km/h hakkab tööle punkt 1
meeldetuletus. Auto sõidukiirusel üle 15
km/h hakkab tööle punkt 2 meeldetuletus.
Meeldetuletus peatub automaatselt, kui
juhi turvavöö kinnitatakse või kui süütelüliti
keeratakse asendisse LOCK või
vajutatakse süütelülitit, et seadistada
süüterežiim režiimile LOCK.

Kaassõitja turvavöö märgutuli 
Kui kaasreisija istmel istub inimene ja
kaasreisija turvavöö on kinnitamata, kui
süütelüliti on keeratud asendisse „ON“ või
süüde on süütelüliti vajutusega sisse
lülitatud, lülitub sisse kaasreisija turvavöö
meeldetuletus. Kaassõitja turvavöö
märgutuli töötab samal viisil nagu juhi
turvavöö märgutuli.

MÄRKUS:
• Istme andur tuvastab kaassõitja istmele

asetatud eseme kaalu ja sel juhul võib
süttida turvavöö märgutuli ja kõlada
helisignaal.

• Kui kaassõitja istmel istub väike laps või
on paigaldatud turvavööpadi, kaalu ei
tuvastata ja hoiatusignaali ei pruugita
anda. 

Tagaistmete turvavöö märgutuli 
(mõnel mudelil)
Kui süütelüliti on keeratud asendisse „ON“
või süüde on süütelüliti vajutusega sisse
lülitatud, siis süttib kõikide tagaistme
reisijate turvavöö kinnitamise
meeldetuletuse tuli, olenemata reisijate
olemasolust või puudumisest. Kui auto
kiirus on 15 km/h või rohkem, lülitub
turvavöö meeldetuletus umbes 65 sekundi
möödudes välja. 
Samuti süttivad tagaukse avamisel
tagaistuja turvavöö meeldetuletustuled.

Järgmistes olukordades vilgub tagaistmete
turvavöö märgutuli umbes 65 sekundit ja
helisignaal kõlab samal ajal umbes 35
sekundit. 30 sekundit peale helisignaali
lülitub märgutuli  vilkumiselt põlemisele.
• Kui tagumine turvavöö vabastatakse

kiirusel alates 15 km/h.
• Kui auto kiirus ületab 15 km/h pärast

tagumise turvavöö eemaldamist, kui
tagauks ei ole avatud.

Meeldetuletus tühistatakse automaatselt,
kui tagumine turvavöö kinnitatakse, süüde
on välja lülitatud, süütelülitile vajutatakse,
et muuta süüde LOCK (OFF) režiimile.

MÄRKUS
Kaassõitja turvavöö meeldetuletuse
andur asub istmepadjas. Kaassõitja
istmele vedeliku (lõhnaained,
karastusjoogid või mahl) sattumisel
kuivatage see koheselt pehme lapiga.
Vastasel juhul võib kõrvalistuja
turvavöö meeldetuletuse andur
kahjustuda.
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Turvavöö kontrollimine ja 
hooldamine

Turvavöö kontrollimine

65D209A

Kontrollige turvavöid regulaarselt, et need
oleksid töökorras ja kahjustusteta.
Kontrollige üle rihmad, pandlad, lukud,
tagasitõmbemehhanismid, kinnitused ja
juhtaasad. Turvavöö, mis ei tööta
korralikult või on viga saanud, tuleb
asendada uuega.

HOIATUS
• Kontrollige kõik turvavöö pärast

kokkupõrget kindlasti üle. Kui
autoga on juhtunud avarii (välja
arvatud väga kerge kokkupõrge),
peab kogu kasutusel olnud
turvavööd uutega asendama isegi
juhul, kui vigastusi pole sil maga
näha. Turvavöö, mis ei olnud avarii
ajal kasutusel, tuleb samuti
asendada uuega, kui selle turvavöö
eelpinguti avariis aktiveerus või
turvapadi vallandus. Turvapadjad,
turvavööde eelpingutid ja
koormuse piiraja töötavad ainult
ühe korra. Juhul kui need ei ole
aktiveerunud, võtke ühendust
Suzuki esindaja või kvalifitseeritud
töökojaga.

• Kui turvavöö on kulunud,
kriimustatud või sellel on
sisselõiked, asendage see uuega.

• Kui pannal ei tööta korralikult,
pöörduge kontrollimiseks SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole.

• Kui kokkupõrkel avaldus
turvavööle tugev jõud, võib
turvavöö funktsioon olla
kahjustunud, isegi kui kahjustus
pole ilmne. Asendage turvavöö
uuega.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Kuna turvavöö ei pruugi olla kõige

tõhusam ja võib hädaolukorras
põhjustada raskeid vigastusi,
järgige järgmisi punkte.
– Kui pandlasse satub võõrkeha

või sinna satub vedelikke, ei
pruugi turvavöö korralikult
töötada. Pöörduge
kontrollimiseks SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole.

– Kuna turvavöö võib olla
kahjustatud, pange tähele, et
turvavöö ei jääks ukse vahele.
Enne ukse sulgemist kontrollige,
et turvavöö oleks sisse
tõmbunud ega oleks lõtv.

– Ärge turvavöösid muutke või
eemaldage.
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Tagumine välimise turvavöö juhik

61M20010

Tagumised välimised turvavöö juhikud (1)
on tagaistme küljel, nagu joonisel
näidatud.

Kui tagumine turvavöö ei ole kinnitatud,
kinnitage turvavöö rihmajuhikule.
Kui tagumine turvavöö on kinnitatud,
vabastage vöö rihmajuhikust.

Turvavöö hooldamine
Turvavööde eest tuleb hoolitseda
samaoodi, nagu igat tüüpi tavalise riidelapi
vms eest.

Turvavöö eelpingutid (ainult 
esiistmel)

63J269a

(1)

NÄIDE

HOIATUS
Ärge kasutage turvavöö pinnal
valgendit, lahusteid ega värvaineid.
See võib põhjustada plekke,
värvimuutust ja tugevuse
halvenemist ning turvavöö ei pruugi
korralikult töötada.

HOIATUS
Selles osas kirjeldatakse teie SUZUKI
turvavööde eelpinguteid. Tõsiste
õnnetuste vältimiseks lugege ja
järgige neid juhiseid hoolikalt.

ja/või

märgis
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Määratlemaks, kas teie auto esiistmete
turvavöödel on eelpingutid, vaadake
turvavöö alumise osa silti. Autol on
eelpinguti süsteem, kui näete lühendit „p“
ja/või „PRE“. Eelpingutitega turvavöid
kasutatakse samal viisil nagu tavalisi
turvavöid.
Eelpingutite kohta lisateabe saamiseks
lugege käesolevat jaotist ja jaotist
„Turvapadjad“.
Eelpingutid töötavad koos turvapatjadega.
Turvavööde eelpinguteid kontrollivad
kokkupõrkeandurid ja turvapatjade
elektroonilised kontrollerid. Eelpingutid
käivituvad ainult tõsise esi- või
külgkokkupõrke korral, mis on piisavalt
tugev turvapatjade vallandamiseks.
Ettevaatusabinude ja üldise teave osas,
kaasa arvatud eelpingutite hooldamine,
vaadake osa „Turvapadjad“ ning järgige
kõiki ettevaatusabinõusid.

MÄRKUS:
Turvavöö eelpinguti süsteemi
käivitamiseks Venemaa ja teiste ERA-
GLONASSiga ühinenud mudelite
ümberpaiskumise korral vaadake peatüki
„LISA“  osa „Venemaa ja teised riigid, kes
on ühinenud ERA-GLONASSiga“.

Eelpingutid asuvad iga eesmise turvavöö
pingutis. Eelpinguti tõmbab rihma esi- või
külgkokkupõrke korral pingule, olles
tihedalt sõitja keha ümber. Peale
eelpingutite aktiveerumist tagasitõmbe
mehhanism lukustub. Aktiveerumisel tekib
vähene müra ja suits. See ei ole ohtlik ega
seotud süttimisega.

Maksimaalse kaitse tagamiseks peavad nii
juht kui sõitjad turvavöö alati kinnitama
sõltumata sellest, kas nende turvavöödel
on eelpingutid. 

Istuge istmel võimalikult taha ja püstises
asendis, ärge nõjatuge ette või küljele.
Seadke puusarihm kulgema allapoole
kõhtu, mitte üle keskkoha. Vaadake
juhiseid osas „Istmete reguleerimine“ ja
ettevaatusabinõusid osas „Turvavööd ja
turvatoolid“.

Pidage meeles, et turvavöö eelpingutid ja
turvapadjad aktiveeruvad ainult tõsise esi-
või külgkokkupõrke korral. Need ei ole
mõeldud aktiveeruma tagantkokkupõrkel,
ümberpaiskumisel või nõrgal esi- või
külgkokkupõrkel. Eelpingutid saavad
aktiveeruda ainult ühe korra. Eelpingutite
aktiveerumisel (koos turvapatjade
vallandumisega) laske süsteemi esimesel
võimaluselt SUZUKI esindaja juures või
kvalifitseeritud töökojas hooldada.

Kui turvapadja märgutuli süüte
sisselülitamisel ei hakka vilkuma või ei sütti
põgusalt, jääb üle 10 sekundi põlema või
süttib sõidu ajal, ei pruugi eelpingutid või
turvapadjad korralikult töötada. Laske
eelpingutid ja turvapadjad SUZUKI
volitatud edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojas niipea kui võimalik üle vaadata.

Laske eelpinguteid ja nende ümbrust ning
juhtmestikku hooldada ainult SUZUKI
edasimüüjal või mõnel teisel
kvalifitseeritud asjatundjal. Vale hooldus
võib põhjustada ootamatu aktiveerumise
või muuta eelpingutid ebatõhusaks.
Mõlemal juhul võivad tagajärjeks olla
vigastused.
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Eelpingutite kahjustuste või ootamatu
aktiveerumise vältimiseks jälgige, 90
sekundit enne auto elektritööde läbiviimist
oleks aku lahti ühendatud, süütelüliti
„LOCK“ asendis või süüde välja lülitatud.

Ärge eelpingutite osasid või juhtmeid
puudutage. Juhtmed on mähitud
kollasesse teipi või kollases torus ja
ühendused on kollased. Auto kasutuselt
kõrvaldamisel paluge SUZUKI esindajalt,
kvalifitseeritud töökojast, keretööde
töökojast või romulast abi.

Turvavöö eelpinguti õige 
kasutamine
Ärge muutke ühtegi osa, mis võib
mõjutada turvavöö eelpinguti toimimist.
Turvavöö võib ootamatult sisse tõmbuda
või see ei pruugi vajadusel korralikult sisse
tõmbuda.

Utiliseerimine ja lammutamine
Aktiveerimata eelpingutid tuleb aktiveerida
enne utiliseerimist eelnevalt
kindlaksmääratud protseduuri kohaselt
aktiveerida.

Turvavöö jõupiiraja (ainult 
esiistmel)

69RHS167

Tugeva laupkokkupõrke korral töötab
turvavöö jõupiiraja, vähendades
õlarihmale mõjuvat jõudu, vähendades
sellega omakorda juhile ja kaasreisijale
avalduvat lööki.

HOIATUS
Kui te ei käsitse eelpingutit
utiliseerimiseks õigesti, võib
eelpinguti ootamatult aktiveeruda,
põhjustades raskeid vigastusi.
Eelpinguti utiliseerimisel või
eelpingutiga auto lammutamisel
pidage nõu SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökojaga.
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82K179

Turvatoolid

Turvatoolide kasutamine

60G332

Üldiselt on kasutusel järgnevat tüüpi
turvatoolid.

Turvahäll 

80JC007

Turvatool

59RN02350

HOIATUS
Kui turvavöö saab tugeva löögi, võib
õlaankur (1) ja keele osa (2) tugeva
hõõrdumise tõttu pehmeneda ja
kleepuda turvavöö külge, muutes
rihma raskemini libisevaks. Sellisel
juhul ei pruugi turvavöö olla kõige
tõhusam, mis võib hädaolukorras
põhjustada tõsiseid vigastusi. Laske
turvavöö SUZUKI edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojas vahetada.

(1)

(2)
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Turvavööpadi

59RN02290

SUZUKl soovitab kindlasti kasutada
imikute ja väikelaste sõiduohutuse
tagamiseks spetsiaalset laste
turvavarustust. Saadaval on palju eri tüüpi
laste turvavarus- tust; kontrollige, et teie
valitud turvavarustus vastaks kehtivatele
ohutusstandarditele.
Kõik laste turvatoolid on oma ehituselt ette
nähtud kinnitamiseks auto istmetele kas
turvavööde (turvavöö puusarihmaga) või
spetsiaalsete istme küljes olevate jäikade
kinnitushaakide abil. SUZUKI soovitab
paigaldada turvatoolid tagaistmetele.
Liiklusõnnetuste statistika kohaselt on
lapsed paremini kaitstud, kui nad on
korralikult tagaistme, mitte esiistme külge
kinnitatud.

(Osades riikides vastavalt ÜRO
eeskirjale nr 16)
Kui kavatsete osta lapse turvatooli ja
paigaldada selle oma SUZUKlsse, tutvuge
esmalt laste turvatoolide sobivust
puudutava infoga käesoleva peatüki osas
,,Laste turvavarustus vatavalt ÜRO
eeskirjale nr 16".
MÄRKUS:
Viige end kurssi laste turvavarustust
puudu- tavate seaduste ja eeskirjadega.

HOIATUS
• Kui kasutate lapse turvatooli

kaassõitja istmel, peate kaassõitja
turvapadjasüsteemi tingimata välja
lülitama. Vastasel juhul võib
kaassõitja turvapadi avarii korral
vallanduda ning tekitada lapsele
raskeid või koguni surmavaid
kehavigastusi.

• Istme seljatoe kallutamisel ei
pruugi turvatool olla korralikult
kinnitatud ja lapse keha võib
turvavöö alt välja libiseda. See võib
põhjustada tõsiseid vigastusi.
Kui istmele on paigaldatud
turvatool, ärge kallutage istme
seljatuge.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Õnnetuse või järsu peatumise

korral võib tagumine käetugi
(mõnel mudelil) ettepoole kukkuda.
Kui tagaistme keskel istub laps
seljaga sõidu suunas, võib kukkuv
käetugi last vigastada. Ärge kunagi
paigaldage seljaga sõidusuunas
paiknevat turvatooli keskmisele
tagaistmele.

• Kui kasutate turvatooli, mis sai
õnnetuses vms tõsiselt kahjustada,
ei pruugi see kõige paremini
töötada. See võib last tõsiselt
vigastada.
Kui turvatool sai õnnetuses tõsiselt
kahjustada jne, ärge kasutage
turvatooli uuesti, isegi kui sellel
pole ilmseid kahjustusi.

(jätkub)
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Sobiva turvatooli valimine
Lugege käesolev osa lapse turvatoolide
kohta hoolikalt läbi ja valige lapse
vanusele ja kehalisele suurusele vastav
iste.

ÜRO eeskirjale R44 / R129 vastava 
turvatooli tähistus
Vastava tähistusega turvatool vastab ÜRO
eeskirjale R44 / R129.

78RB01010

(1) Eeskirja number
(2) Kaalukategooria sobivus
(3) Kaalukategooria vastavalt

märgitusele
(4) Kaalukategooria ja suurusklass

vastavalt märgitusele
(5) Seadme tehnilised andmed

(6) Turvatooli heakskiitnud riigi kood
(7) Turvatooli kinnitusnumber 

käesolev kinnituse tähis on näide.

MÄRKUS:
• UN R44 / R129 tähendab turvatoolide

rahvusvahelist eeskirja.
Näites toodud „ECE“ märgistus. „ECE“ on
sama, mis „ÜRO“.

HOIATUS
(jätkub)
• Turvatooli tagaistmele

paigaldamisel lükake esiiste
võimalikult ette, et lapse jalad ei
puudutaks esiistme seljatuge. See
kaitseb last avarii korral.
Reguleerige esiistet nii, et see ei
puudutaks last ega turvatooli.

• Kui turvatoolid ei ole õigesti
paigaldatud, võivad lapsed või
teised sõitjad õnnetuse korral
tõsiselt viga saada. Kinnitage
turvatool kindlalt nii käesoleva
juhendi kui ka turvatooli tootja
antud juhiste järgi.

• Kui laps ei ole lapse turvatooli
korralikult kinnitatud, võib see
õnnetuse korral lapsele tõsiseid
vigastusi tekitada. Lugege enne
turvatooli paigaldamist selle
valmistaja juhiseid.

(1)

(5)
(6)

(2)

(7)

)4()3(
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Kuidas mõista auto käsiraamatu 
tabelit turvatoolide 
paigaldussobivuse kohta erinevatel 
istekohtadel

Kaalukategooriad
• ÜRO standardile R44 vastavad lapse

turvasüsteemid liigitatakse viide
järgmisse tüüpi.

• Tüüpilised lapse turvatoolid on
määratletud järgmiselt:

Beebiiste

64L30810

Imikuiste seljaga või küljega sõidusuunas
kasutamiseks, imikutele, kes ei suuda veel
oma pead toetada või kes ei saa ise
korralikult istuda. See tüüp vastab ÜRO
standardi R44 rühmale 0 ja rühmale 0+.

Lapseiste

64L30820

Näoga sõidu suunas olev lapseiste, mida
kasutatakse laste puhul, kelle puhul
tavalise turvavöö õlarihm toetub pigem
kaelale või lõuale, või turvavöö vööosa ei
toetu veel kindlalt puusaluule. See tüüp
vastab ÜRO R44 standardi rühmale I.

Kaalukategooria Lapse kaal
Rühm 0 Kuni 10 kg

Rühm 0+ Kuni 13 kg

Rühm I 9-18 kg

Rühm II 15-25 kg

Rühm III 22-36 kg
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Juunioriste

64L30830

Näoga sõidu suunas olev juunioriste, mida
kasutatakse laste puhul, kelle puhul
tavalise turvavöö õlarihm toetub pigem
kaelale või lõuale, või turvavöö vööosa ei
toetu veel kindlalt puusaluule. See tüüp
vastab ÜRO R44 standardi rühmale II ja III.

Osades riikides vastavalt 
ÜRO eeskirjale nr 16 

Turvatool
Alltoodud tabelist saate vaadata
turvatoolide sobivust istekohtadele.

Turvatooli sobivus iga istmega

83RS034

MÄRKUS:
Ülaloleval joonisel kujutatakse
vasakpoolse rooliga autot.
Istekohtade , ,  ja   numbrid on nii
vasak- kui parempoolse rooliga autodel
samad.

 Kaassõitja iste
 Tagumine parempoolne iste
 Tagumine keskmine iste
 Tagumine vasakpoolne iste

HOIATUS
Turvatooli paigaldamisel reguleerige
peatoe kõrgust või vajadusel
eemaldage see. Kui turvavööpadjal
puudub peatugi, siis ärge tagaistme
peatuge eemaldage. Kui te turvatooli
paigaldamisel tagaistme peatoe
eemaldate, peate peale turvatooli
eemaldamist peatoe uuesti
paigaldama. Kui turvatool on õigesti
paigaldatud, kaitseb see last avarii
korral vigastuste eest. (Vaadake
peatükke „Turvatooli turvavööga
paigaldamine“, „Turvatooli ISOFIX-
kinnitusega paigaldamine“ ja
„Turvatooli ülarihmaga
paigaldamine“)
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MÄRKUS:
Taiwani mudelite turvatooli paigaldamise
sobivuse kohta vaadake peatükis „LISA”
osa „Taiwan” .

(#1, #2, #3)

Ees 
Kaassõitja 
turvapadi
on sisse 
Ees 
Kaassõitja 
turvapadi
on välja 
lülitatud*1

( #2, #3)

( #2, #3)

Sobib turvavööga
paigaldatavale
universaalkategooria
turvatoolile.

Sobib i-Size ja ISOFIX-
turvatoolile.

See iste on vatustatud 
ülarihma kinnituspunktiga.

Ärge kunagi paigaldage 
kaassõitja istmele seljaga 
sõudusuunas turvatooli ilma 
kaassõitja turvapatja 
väljalülitamata.

See ei sobi turvatoolile.

#1: Esiiste peab olema pikisuunas
reguleeritud kõige tagumisse
asendisse. Esiiste peab olema
reguleeritud kõige kõrgemasse
asendisse (mõnel mudelil).

#2: Näoga sõidusuunas turvatooli
paigaldamisel muutke vajadusel
seljatoe kallet, et turvatooli saaks
korralikult paigaldada.

#3: Kui peatugi turvatooli paigaldamist
segab, reguleerige selle kõrgust või
vajadusel eemaldage see.

*1: Kasutada tohib ainult kaasreisija
turvapadja
deaktiveerimissüsteemiga autosid.
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Turvatooli lisateave

*1: Kasutada tohib ainult kaasreisija turvapadja deaktiveerimissüsteemiga autosid.
Tabelis kasutatud lühendid
JAH = Sobib sellele istekohale
EI = Ei sobi sellele istekohale
X =See lSOFlX-kinnitustega istekoht ei sobi selle kategooria lSOFlX- turvatoolide paigaldamiseks
MÄRKUS:
Taiwani mudelite turvatooli paigaldamise sobivuse kohta vaadake peatükis „LISA” osa „Taiwan” .

Istmekoha number

Istekoht

Ees 
Kaassõitja 
turvapadi on sisse 
lülitatud

Kaassõitja 
turvapadi on välja 
lülitatud*1

Universaalne rihmaga kinnitamise istekoht
(JAH/EI) EI JAH JAH JAH JAH

i-Size istekoht
(JAH/EI) EI EI JAH EI JAH

Külgkinnituseks sobiv istekoht
(L1/L2) EI EI X EI X

Sobib seljaga sõidusuunas paigaldamiseks
(R1/R2X/R2/R3) EI EI R1,R2X,

R2,R3 EI R1,R2X,
R2,R3

Sobib näoga sõidusuunas paigaldamiseks
(F2X/F2/F3) EI EI F2X, F2, F3 EI F2X, F2, F3

Sobiv tugikonstruktsioon
(B2/B3) EI B2,B3 B2,B3 B2,B3 B2,B3
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Turvatooli saab vastavalt kinnitusviisile kasutada eelmisel leheküljel olevas tabelis äratoodud istekohtadel. Turvatoolide kinnitite osas
vaadake järgmist tabelit.
Kui teie turvatoolil puudub suurusklass (või te ei suuda tabelist vastavat infot leida), 
Vaadake turvatooli sobivust või küsige turvatooli müüjalt.
ISOFIX turvatoolid on määratletud järgmiselt;
ISOFIX-turvatoolid on jaotatud erinevateks kaalukategooriateks, suurusklassideks ja kinnitusviisideks.

Kaalukategooria Suurusklass Kinnitus Kirjeldus

0
(kuni 10 kg)

F L1 Vasaku suunaga turvatooli (turvahäll)

G L2 Parema suunaga turvatooli (turvahäll)

E R1 Seljaga sõidusuunas turvatool

0+
(kuni 13 kg)

E R1 Seljaga sõidusuunas turvatool

D R2 Vähendatud suuruses seljaga sõidusuunas turvatool

– R2X Vähendatud suuruses seljaga sõidusuunas turvatool

C R3 Täissuuruses seljaga sõidusuunas turvatool

I
(9 kuni 18kg)

D R2 Vähendatud suuruses seljaga sõidusuunas turvatool

C R3 Täissuuruses seljaga sõidusuunas turvatool

– R2X Vähendatud suuruses seljaga sõidusuunas turvatool

B F2 Vähendatud suuruses näoga sõidusuunas turvatool

B1 F2X Vähendatud suuruses näoga sõidusuunas turvatool

A F3 Täissuuruses näoga sõidusuunas turvatool
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Tabelis kasutatud lühendid
X = Puudub selle kaalukategooria kinnitus.

Istmekõrgenduse kinnitused on esitatud järgmiselt:

Kaalukategooria Suurusklass Kinnitus Kirjeldus
II

(15 kuni 25kg) X X –

III
(22 kuni 36kg) X X –

Kinnitus Kirjeldus
B2 Istmekõrgendus, vähendatud laiusega 440 mm
B3 Istmekõrgendus, täislaiusega 520 mm
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SUZUKI soovitatavate turvatoolide paigaldussobivus 

*1: Kasutada tohib ainult kaasreisija turvapadja deaktiveerimissüsteemiga autosid.
Tabelis kasutatud lühendid
JAH = Sobib sellele istekohale
EI = Ei sobi sellele istekohale
#1: Ainult turvavööga.
#A: Need turvatoolid on SUZUKI originaaltarvikud, mis vastavad ÜRO eeskirjale R44 või R129. Vt originaaltarvikute kataloogi.

Siiski on juhtumeid, kus mõnda või kõiki neid turvatoole ei müüda teie riigi seadustele mittevastavuse või muul põhjusel.
 

MÄRKUS:
Austraalia mudelite turvatooli kohta vaadake peatükis „LISA” osa „Austraalia”.

Kaalukategoo-
ria

Soovitatakse 
Turvatool (#A)

Istekoht

Ees 
Kaassõitja 
turvapadi

on sisse lüli-
tatud

Ees 
Kaassõitja 
turvapadi

on välja lülita-
tud*1

0, 0+
(kuni 13 kg)

Britax Römer Baby-Safe i-Size EI JAH (#1) JAH (#1) JAH (#1) JAH (#1)

Britax Römer Baby-Safe i-Size
koos Baby-Safe i-Size Flex
Base´iga

EI EI JAH EI JAH

I
(9 kuni 18kg) Britax Römer Duo Plus EI JAH (#1) JAH JAH (#1) JAH

II, III
(15 kuni 36kg) Britax Römer KidFix XP EI JAH (#1) JAH JAH (#1) JAH
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Kolmepunktivööga kinnitamine

MÄRKUS:
Kui kõige ülemises asendis olev peatugi
jääb turvatoolile ette ja takistab turvatooli
turvalist paigaldamist, eemaldage peatugi.
Hoidke eemaldatud peatuge pakiruumis.
Nii ei valmista see sõitjatele ebamugavust.

ELR-tüüpi turvavöö

80JC021

SUZUKI soovitab paigaldada turvatoolid
tagaistmetele. Liiklusõnnetuste statistika
kohaselt on lapsed paremini kaitstud, kui
nad on korralikult tagaistme, mitte
kaasreisija istme külge kinnitatud.
• Turvatooli esiistmele paigaldamisel

järgige järgmiseid juhiseid.
– Lülitage kaassõitja turvapadjad välja.
– Lükake iste kõige tagumisse

asendisse,
– Muutke vajadusel seljatoe kallet, et

turvatooli saaks korralikult paigaldada.
– Kui teie autol on istme kõrguse

reguleerimishoob, tõstke iste selle abil
kõige kõrgemasse asendisse.

Lugege enne turvatooli paigaldamist selle
valmistaja juhiseid.
Veenduge, et turvavöö ei oleks kindlalt
kinnitatud.
Paigalduse kontrollimiseks liigutage
turvatooli erinevates suundades.

Turvatooli ISOFIX-kinnitusega 
kinnitamine

53SB2032

Teie autol on ISOFIX-turvatooli
kinnitamiseks tagumistel välimistel istmetel
alumised ISOFIX-kinnituspunktid. Need

MÄRKUS
Kui teie autol on peatugi, siis
turvatooli paigaldamisel reguleerige
peatoe kõrgust või vajadusel
eemaldage see.
Kui turvavööpadjal puudub peatugi,
siis ärge istme peatuge eemaldage.
Kui te turvatooli paigaldamisel
peatoe eemaldate, peate peale
turvatooli eemaldamist peatoe uuesti
paigaldama.
Kui turvatool on õigesti paigaldatud,
kaitseb see last avarii korral
vigastuste eest.

NÄIDE

NÄIDE
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asuad istmepadja ja seljatoe kokkupuute
kohas.

Lugege enne turvatooli paigaldamist selle
valmistaja juhiseid. Peale paigaldamist
liigutage turvatooli erinevates suundades,
et kontrollida kinnituse korrektsust.

68LM267

Teie autol on ülemised kinnitid. Kasutage
turvatooli ülemist rihma vastavalt turvatooli
tootja antud juhistele.

Siin on üldised juhised.
1) Tõstke peatugi kõige ülemisse

asendisse.

MÄRKUS:
Kui kõige ülemises asendis olev peatugi
jääb turvatoolile ette ja takistab turvatooli
turvalist paigaldamist, eemaldage peatugi.
Hoidke eemaldatud peatuge pakiruumis.
Nii ei valmista see sõitjatele ebamugavust.

78F114

2) Paigaldage turvatool tagaistmele,
sisestades ühendusvardad istmepadja
ja seljatoe vahel olevatesse
kinnitustesse.

68LM268

3) Joondage varda otsad hoolikalt
kinnitustega. Ärge jätke sõrmi nende
vahele.

HOIATUS
Paigaldage ISOFIX-turvatool ainult
välimistele istekohtadele, mitte
keskmisele istekohale.

NÄIDE

MÄRKUS
Enne turvatooli paigaldamist
tagaistmele tõstke peatugi kõige
ülemisse asendisse.

NÄIDE

NÄIDE
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54G184

4) Lükake turvatooli kinnituste suunas nii,
et ühendusvarraste otsad kinnituvad
osaliselt kinnitustes. Kontrollige käega
asukohta.

54G185

5) Võtke kinni turvatooli esiosast ja lükake
seda kinnitumiseks jõuga. Kindla
paigalduse kontrollimiseks proovige
turvatooli igas suunas liigutada.

6) Kinnitage ülarihm vastavalt osas
„Turvatooli paigaldamine ülarihmaga“
kirjeldatule.

Turvatooli paigaldamine ülarihmaga 

54P000249

Osade turvatoolide puhul on vajalik
kasutada ülarihma. Ülarihma
kinnituspunktid leiate oma autos joonisel
näidatu kohast. Ülarihma kinnituspunktide
arv sõltub auto mudelist. Paigaldage
turvatool järgmiselt:
1) Eemaldage pakiruumi kate (mõnel

mudelil).

2) Paigaldage turvatoo vastavalt eelpool
kirjeldatule.

3) Haakige ülarihm kinnitusse ja
pingutage rihma vastavalt turvatooli
tootja juhistele. Kinnitage ülarihm
vastava kinnituse külge, mis asub otse
turvatooli taga. Ärge kinnitage ülarihma
pagasi kinnitusaasade külge (mõnel
mudelil).

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE
Ees

HOIATUS
Ärge kinnitage turvatooli ülarihma
pagasi kinnitusaasade külge. Valesti
kinnitatud ülarihm vähendab
turvatooli kaitsevõimet.
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86G032

4) Ülarihma kinnitamiseks viige see läbi
kinnituse, nagu on joonisel näidatud.
(Vt peatoe tõstmist või langetamist
osas „Peatoed“)

5) Järgige, et pagas ei segaks ülarihma
kinnitamist.

Tüüp 2

Tüüp 1 HOIATUS
• Kui turvavöö vms takerdub

turvatooli külge, ei pruugi see
korralikult kinnitatud olla ja võib
põhjustada kokkupõrke korral
lapsele tõsiseid vigastusi.
Turvatooli paigaldamisel
kontrollige, et ISOFIX-kinnituste ja
ülarihma kinnituste läheduses ei
oleks takistusi ega turvavööd.

• Kui kinnitate pagasi ISOFIX-
kinnituste või rihma kinnituste abil,
võivad kinnitused olla paindunud
või kahjustatud, mistõttu ei pruugi
turvatool olla korralikult kinnitatud.
Laps võib kokkupõrke korral
tõsiselt viga saada. Ärge kasutage
pagasi kinnitamiseks ISOFIX-
kinnitust või rihma kinnitust.
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Turvapadjad 

Lisaks iga istekoha kolmepunkti turvavööle
on teie auto varustatud järgnevate
turvasüsteemidega.

1. Juhi esiturvapadja moodul
2. Kaassõitja esiturvapadja moodul
3. Küljeturvapadja moodul (mõnel

mudelil)
4. Külje turvakardin 

(mõnel mudelil)
5. Juhi põlveturvapadja moodul 

(mõnel mudelil)
6. Turvavöö eelpingutid
7. Turvapadja kontroller
8. Esikokkupõrke andur
9. Külgkokkupõrke andur (mõnel

mudelil)

HOIATUS
Selles osas kirjeldatakse teie autos
olevaid turvapatju. Tõsiste õnnetuste
vältimiseks lugege ja järgige neid
juhiseid hoolikalt.

65T02120

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

(7)

(9)

(5) (9) (1)

(9)

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

(3)
NÄIDE
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Mis on SRS külgturvapadjad?
SRS tähendab „täiendavat turvasüsteemi”.
Selle süsteemi eesmärk on hoida reisijaid
nende istmetel ohutult paigal.

65T02130

Kui turvapadja märgutuli näidikuplokis
süüte sisselülitamisel ei hakka vilkuma või
ei sütti põgusalt, jääb põlema või süttib
sõidu ajal, ei pruugi eelpingutid või
turvapadjad korralikult töötada. Laske
eelpingutid ja turvapadjad SUZUKI
volitatud edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojas niipea kui võimalik üle vaadata.

MÄRKUS:
Kui turvapadi täitub, salvestab ja kogub
see auto EDR-süsteemi kaudu andmeid.

Esiturvapadjad

80J090

Esiturvapadjad vallanduvad tõsisel
kokkupõrkel, kui süütelüliti on „ON“
asendis või süüde on sisse lülitatud.

MÄRKUS:
Küljenurga kokkupõrkel võivad
küljeturvapadjad ja turvakardinad
vallanduda (mõnel mudelil).

Esiturvapadjad ei ole mõeldud vallanduma
tagant- või küljekokkupõrkel,
ümberpaiskumisel või väiksemal
esikokkupõrkesel, kuna need ei paku
sellistes õnnetustes kaitset. Kuna
turvapadi vallandub avarii korral ainult ühe
korra, peavad turvavööd tagama sõitjate
paigalhoidmise.

Seetõttu ei asenda turvapadi kunagi
turvavööd. Maksimaalse kaitse tagamiseks
kinnitage alati turvavöö. Pidage meeles, et

NÄIDE

HOIATUS
• Turvavööd suurendavad

turvapatjade kaitset kokkupõrkel.
Juht ja kõik reisijad peavad olema
korralikult turvavööga kinnitatud
igal ajal, olenemata sellest, kas
turvapadi on paigaldatud nende
istekohale või mitte, et õnnetuse
korral oleks raske vigastuse või
surma oht minimaalne.

• Kui turvavööd ei ole korralikult
kinnitatud, ei pruugi turvapadjad
pakkuda parimat kaitset. Laps võib
äkkpidurduse või kokkupõrke
korral tõsiselt viga saada.
Veenduge, et juht ja kõik reisijad
kinnitaksid turvavööd õigesti.
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ükski süstee ei suuda ära hoida avarii
võimalikke vigastusi.

Küljeturvapadjad ja turvakardinad
(mõnel mudelil)
 

68KM090

Küljeturvapadjad ja turvakardinad
vallanduvad tõsisel kokkupõrkel, kui
süütelüliti on „ON“ asendis või süüde on
sisse lülitatud.
Küljeturvapadjad ja turvakardinad ei ole
mõeldud vallanduma esi- või
tagantkokkupõrkel, ümberpaiskumisel või
väiksemal külgkokkupõrkesel, kuna need
ei paku sellistes õnnetustes kaitset.
Küljeturvapadi ja turvakardin vallanduvad
ainult löögi saanud küljel. Siiski võivad
külgkokkupõrkel võivad küljeturvapadjad ja
turvakardinad vallanduda. Kuna turvapadi
vallandub avarii korral ainult ühe korra,
peavad turvavööd tagama sõitjate
paigalhoidmise.

Seetõttu ei asenda turvapadi kunagi
turvavööd. Maksimaalse kaitse tagamiseks
kinnitage alati turvavöö. Pidage meeles, et
ükski süstee ei suuda ära hoida avarii
võimalikke vigastusi.

Kaassõitja turvapadja 
väljalülitamine (mõnel mudelil)

65T02140

Kui esiistmele peab paigaldama turvatooli,
peab kaassõitja turvapadja välja lülitama.
Süütelüliti „ON“ asendisse keeramisel või
mootorilüliti vajutamisel näitavad
märgutuled „PASSENGER AIRBAG ON“
(Kaassõitja turvapadi on sisse lülitatud) (1)
või „PASSENGER AIRBAG OFF“
(Kaassõitja turvapadi on välja lülitatud) (2),
kas kaassõitja turvapadi on sisse või välja
lülitatud.

Kui kaassõitja turvapadi on sisse lülitatud,
süttivad mõneks sekundiks nii
„PASSENGER AIRBAG ON“ (Kaassõitja
turvapadi on sisse lülitatud) (1) kui
„PASSENGER AIRBAG OFF“ (Kaassõitja
turvapadi on välja lülitatud) (2) märgutuled.
Seejärel jääb umbeks 1 minutiks põlema
„PASSENGER AIRBAG ON“ (Kaassõitja
turvapadi on sisse lülitatud) (1) märgutuli.
Kui kaassõitja turvapadi on väljalülitatud,
süttivad mõneks sekundiks nii
„PASSENGER AIRBAG ON“ (Kaassõitja
turvapadi on sisse lülitatud) (1) kui
„PASSENGER AIRBAG OFF“ (Kaassõitja
turvapadi on välja lülitatud) (2) märgutuled.
Seejärel süttib ainult „PASSENGER
AIRBAG OFF“ (Kaassõitja turvapadi on
välja lülitatud) (2) märgutuli.
Kaassõitja turvapadja sisse- või
väljalülitamisel kontrollige enne mootori või
hübriidajami käivitamist milline märgutuli
põleb.

Küljeturvapadjad, turvakardinad ja
turvavööde eelpingutid ei ole turvapadja
väljalülitamise süsteemiga seotud. Isegi
kui kaassõitja turvapadi on väljalülitatud,
on küljeturvapadjad, turvakardinad ja
turvavööde eelpingutid siiski sisse
lülitatud.

(1) (2)

NÄIDE
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 Liiklusõnnetuste statistika kohaselt on
lapsed paremini kaitstud, kui nad on
korralikult tagaistme, mitte kaasreisija
istme külge kinnitatud. SUZUKI soovitab
paigaldada turvatoolid tagaistmetele.

Turvapadja lüliti

65T02150

Turvapadja lüliti (3) on mõeldud
kasutamiseks ainult siis, kui kaassõitja
istmele paigaldatakse seljaga sõidusuunas
turvatool. Lüliti asub kindalaeka ülemises
nurgas. 

Kaassõitja turvapadja väljalülitamiseks
järgige enne mootori või hübriidajami
käivitamist alltoodud juhiseid.
1) Veenduge, et süütelüliti on „LOCK“

asendis või mootorilüliti on väljalülitatud
asendis „LOCK“ 

2) Sisestage võti lülitisse (3), vajutage ja
keerake võti asendisse „OFF“ ja
tõmmake võti välja.

3) Keerake süütelüliti asendisse „ON“ või
vajutage süütelülitit, et seadistada
süüterežiim režiimile „ON“. Mõlemad
märgutuled süttivad mõneks sekundiks
ja seejärel kustuvad.
Seejärel süttib „PASSENGER AIRBAG
OFF“ (Kaassõitja turvapadi välja
lülitatud) (2) märgutuli, andmaks märku,
et turvapadi on väljalülitatud.

HOIATUS
• Kui kasutate lapse turvatooli

kaassõitja istmel, peate kaassõitja
turvapadjasüsteemi tingimata välja
lülitama. Vastasel juhul võib
kaassõitja turvapadi avarii korral
vallanduda ning tekitada lapsele
raskeid või koguni surmavaid
kehavigastusi.

• Kui kaassõitja istmel ei ole
turvatooli, siis jälgige, et turvapadi
oleks sisselülitatud ja põleks
„PASSENGER AIRBAG ON”
(Kaassõitja turvapadi on sisse
lülitatud) (1) märgutuli.

(3)

NÄIDE
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Kaassõitja turvapadja väljalülitamiseks
järgige enne mootori või hübriidajami
käivitamist alltoodud juhiseid.
1) Veenduge, et süütelüliti on „LOCK“

asendis või mootorilüliti on väljalülitatud
asendis „LOCK“

2) Sisestage võti lülitisse (3), vajutage ja
keerake võti asendisse „ON“ ja
tõmmake võti välja.

3) Keerake süütelüliti asendisse „ON“ või
vajutage süütelülitit, et seadistada
süüterežiim režiimile „ON“. Mõlemad
märgutuled süttivad mõneks sekundiks
ja seejärel kustuvad.
Seejärel süttib „PASSENGER AIRBAG
ON“ (Kaassõitja turvapadi sisse
lülitatud) (1) märgutuli, andmaks märku,
et turvapadi on sisselülitatud.

Sõitmine SRS 
küljeturvapadjaga

Veenduge, et kinnitate turvavöö

65J106

Õige istumisasend

80J014

Kui turvapadjad silmapilkselt aktiveeruvad
ja täituvad, peaksid juht ning reisijad
istuma sügavalt oma istekohtadel ja
kergelt seljaga seljatuge puudutama.
Lisaks peaks iste paiknema sedasi, et see
ei oleks liiga kaugel.HOIATUS

SRS turvapadi ei asenda turvavöösid.
SRS turvapadjad on täiendav
turvasüsteem, mis tagab tõhususe,
kasutades samal ajal turvavöösid.
Kui teie ja kaasreisijad pole
turvavööd korralikult kinnitatud, võite
äkkpidurduse või kokkupõrke
tagajärjel saada tõsiseid vigastusi.
Isegi kui sõidate SRS turvapatjadega
autoga, veenduge, et kinnitate
turvavöö.
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59RN02190

SRS turvapadja nõuetekohaseks 
töötamiseks

69RHS169

59RN02200
HOIATUS

• Ärge asetage oma nägu, rindkere
vms rooli või näidikuploki
lähedusse ega toetage jalgu nende
peal. Vastasel juhul võite
turvapadja avanemisel saada suure
löögijõu tõttu tõsiseid vigastusi.

• Kui küljeturvapadjad või
turvakardinad aktiveeruvad, võite
saada tugeva löögi, mille tulemusel
saate raskeid vigastusi. Ärge
sirutage käsi aknast välja ega
nõjatuge uksele. Samuti ärge
hoidke tagaistmel istudes esiistme
seljatoest ümbert kinni.

HOIATUS
• Ärge modifitseerige rooli, st ärge

asendage seda, kleepige sellele
kleebiseid, värvige ega katke seda.

• Ärge kleepige turvapatjadele ega
neid ümbritsevale piirkonnale
kleebiseid ega värvige neid. Samuti
ärge kinnitage piirkonda
lisaseadmeid, elektroonilisi
kontrollseadmeid, kaasaskantavaid
navigatsiooniseadmeid,
lõhnaseadmeid jne ning ärge
toetage ala vastu vihmavarje või
teisi esemeid.

• Ärge kinnitage tuuleklaasile ega
sisemisele tahavaatepeeglile
lisatarvikuid (v.a SUZUKI
originaaltooted) jms.

HOIATUS
Kui sõidate autoga, milles on
küljeturvapatjad või turvakardinad,
ärge kinnitage uksele lisatarvikuid,
nagu tassihoidjad või riidepuud.
Ukse vastu ei tohi toetada
vihmavarje.
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SRS turvapadja hoiatussilt 
kaasreisija istmele

72M00150

See silt võib olla päikesesirmil.

MÄRKUS:
Taiwani mudelite silti vaadake peatükis
„LISA” osa „Taiwan”.

Hoiatussildi kirjeldus „SRS AIRBAG” märk ja asukoht

Turvapadja katetele on asukoha
tähistamiseks pressitud nende „SRS
AIRBAG“.

Juhi esiturvapadi

65T02160

Juhi esiturvapadi asub rooli keskploki taga.HOIATUS
Ärge KUNAGI kasutage seljaga
sõidusuunas olevat turvatooli
istmetel, mis on varustatud AKTIIVSE
TURVAPADJAGA, kuna turvapadja
vallandumise korral võib LAPS saada
VIGA või SURMAVAID VIGASTUSI.

Sümbol Sümboli tähendab

Ärge kunagi pange
seljaga sõidusuu-
nas paigaldatavat
turvatooli turvapad-
jaga varustatud
esiistmele.

Kui kaasreisija istme
turvapadi peaks täi-
tuma, võib seljaga
sõidusuunas olev tur-
vatool ja laps saada
tugeva löögi.

Täpsema teabe saa-
miseks lugege käes-
olevat
kasutusjuhendit.

NÄIDE
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Kaassõitja esiturvapadja

65T02170

Kaasreisija esiturvapadi asub kõrvalistuja
armatuurlaua taga.

Juhi põlveturvapadi (mõnel mudelil)

65T02180

Juhi põlveturvapadi asub rooli all oleva
armatuurlaua taga. Turvapadja katetele on
asukoha tähistamiseks pressitud nende
„SRS AIRBAG“

Küljeturvapadjad (mõnel mudelil)

65T02190

Küljeturvapadjad asuvad esiistmete
seljatugede uksepoolses küljes (1).

Turvakardinad (mõnel mudelil)

65T02200

Külje turvakardinad asuvad katusepaneelis
(2).

NÄIDE

NÄIDE

(1)

(2)NÄIDE
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Turvapatjade käsitsemine

SRS turvapadja nõuetekohaseks 
töötamiseks
Kui turvapadja avanemispiirkonnas
paiknevad esemed, võivad need esemed
kokku põrgata ja õhku paiskuda, või
turvapadi ei pruugi korralikult avaneda.

HOIATUS
• Kui turvapadja asukoht on

kahjustatud või pragunenud, ei
pruugi turvapadi korralikult
toimida, mis toob kaasa tõsis
vigastuse ohu kokkupõrkel. Laske
auto SUZUKI edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojas üle
vaadata.

• Kui turvapadja asukoht saab viga
või see saab tugeva löögi, ei pruugi
turvapadi korralikult töötada või
võib ootamatult täituda,
põhjustades tõsiseid vigastusi. 
Ärge vigastage turvapadja
asukohta ega avaldage sellele
tugevat lööki.

• Kui kasutate lapse turvatooli
kaassõitja istmel, peate kaassõitja
turvapadjasüsteemi tingimata välja
lülitama. Vastasel juhul võib
kaassõitja turvapadi avarii korral
vallanduda ning tekitada lapsele
raskeid või koguni surmavaid
kehavigastusi.

HOIATUS
• Kuna turvapadi ei pruugi olla kõige

tõhusam ja võib hädaolukorras
põhjustada raskeid vigastusi,
järgige järgmisi punkte.
– Ärge tehke vedrustuses

muudatusi. Kui auto kõrgus või
vedrustuse jäikus peaks
muutuma, võib tulemuseks olla
turvapadja rike.

– Kui paigaldate auto esiosale
iluvõre vms, pidage nõu SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökojaga. Auto esiosa
muutmisel ei pruugi turvapadjad
korralikult töötada.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)

– Raadioseadmete jms paigaldamisel
pidage nõu SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökojaga.
Raadiolained jne võivad
turvapatjade süsteemis kasutatavat
arvutimoodulit kahjustada.

– Isegi kui teie auto saab
kokkupõrkel keskmiselt vigastada,
ei pruugi löök olla piisavalt tugev
esi- ja küljeturvapatjade ning
turvakardinate vallandumiseks. Kui
teie auto esiosa või külg on
vigastatud, laske SUZUKI esindajal
või volitatud töökojal turvapatju
nende korraliku toimimise
tagamiseks kontrollida. Kui
turvapatjade süsteemi
algfunktsioon on kahjustatud, ei
pruugi turvapadi hädaolukorras
tõhusalt ja täielikult toimida.

(jätkub)



2-54

OHUTU SÕITMINE

63TB3-01E

Juhi esiturvapadja ettevaatusmeetmed

69RHS022

Kaassõitja esiturvapadja
ettevaatusmeetmed

69RHS170

HOIATUS
(jätkub)
• Kui turvapadjaga seotud osad

asendatakse või neid parandatakse,
mis mõjutab turvapadja funktsioone,
võib turvapadi ootamatult täituda või
vajalikus olukorras seda mitte teha.
Järgmised olukorrad võivad
turvapatjadele negatiivset mõju
avaldada. Sellisel juhul pöörduge
nõu küsimiseks SUZUKI edasimüüja
või kvalifitseeritud töökoja poole.
– Rooli eemaldamine, rooli

ümbruse parandamine jne
– Keskkonsool parandamine,

näidikuploki ümbruse
parandamine, esiistme aluse ja
elektrijuhtmete parandamine

– Heliseadmete jms paigaldamine
– Lehtmetalli maalimine ja

armatuurlaua ümbruse
parandamine

– Esiistme asendamine ja
parandustööd istmete ümbruses

– Parandustööd esi-, tagasamba
või katuse külje ümber

– Parandustööd kesksamba
ümbruses

HOIATUS
• Ärge asetage oma käsi, nägu,

rindkere jne turvapatjade
lähedusse ega toetage roolile.
Vastasel juhul võite turvapadja
avanemisel saada suure löögijõu
tõttu tõsiseid vigastusi.

• Ärge modifitseerige rooli, st ärge
asendage seda, kleepige sellele
kleebiseid, värvige ega katke seda.
Vastasel juhul ei tohi turvapadi
hädaolukorras normaalselt
avaneda, põhjustades tõsiseid
vigastusi.

HOIATUS
• Kui sõidate kõrvalistmel või lubate

lapsel kõrvalistmel istuda, jälgige
kindlasti järgmisi punkte. Nende
eiramine võib turvapadja
avanemisel põhjustada suure
löögijõu tõttu tõsiseid vigastusi.
– Ärge asetage oma käsi ega jalgu

turvapadja piirkonda ega pange
oma nägu, rindkere jne selle
piirkonna lähedale.

– Ärge laske lapsel seista
turvapadja piirkonna ees ega
kaasreisija süles. Paigutage laps
tagaistmele ning kinnitage tema
turvavöö

(jätkub)
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69RHS171

Kaassõitja esiturvapadja
ettevaatusmeetmed

59RN02200

HOIATUS
(jätkub)

– Kui laps ei ole veel turvavöö
õigeks kandmiseks piisavalt
suur, kasutage kindlasti
tagaistmel turvatooli.

HOIATUS
• Kuna turvapadi ei pruugi olla kõige

tõhusam ja võib hädaolukorras
põhjustada raskeid vigastusi,
järgige järgmisi punkte.
– Ärge kleepige turvapatjadele ega

neid ümbritsevale piirkonnale
kleebiseid ega värvige neid.
Samuti ärge kinnitage piirkonda
lisaseadmeid, elektroonilisi
kontrollseadmeid,
kaasaskantavaid
navigatsiooniseadmeid,
lõhnaseadmeid jne ning ärge
toetage ala vastu vihmavarje või
teisi esemeid.

– Ärge kinnitage tuuleklaasile ega
sisemisele tahavaatepeeglile
lisatarvikuid (v.a SUZUKI
originaaltooted) jms.

HOIATUS
Kui paigaldate ukse lähedusse
lisatarvikuid (topsihoidjad või
riidepuud) või kui toetate vihmavarju
vastu ust ajal, kui küljeturvapadjad
või turvakardinad aktiveeruvad,
võivad need esemed välja paiskuda
ning turvapadjad ei pruugi korralikult
täituda, mille tulemuseks on tõsised
vigastused.
Ärge kinnitage tarvikuid (nt
topsihoidjad või riidepuud) ukse
lähedale. Ukse vastu ei tohi toetada
vihmavarje.
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Turvapatjade funktsioon

Tööpõhimõte
Löögiandurid tuvastavad esikokkupõrkel
järsu aeglustamise ja kui kontroller hindab,
et aeglustamine tähistab tõsist
kokkupõrget, vallandab kontroller
turvapadjad. Kui teie auto on varustatud
küljeturvapatjade ja turvakardinadega,
tuvastavad löögiandurid küljelöögi ja
kontroller tuvastav, et löök on piisavalt
tõsine, vallanduvad küljeturvapadjad ning
turvakardinad. Vallandumisel täituvad
vastavad turvapadjad lämmastik- või
aragongaasiga. Täitunud turvapadjad
toetavad pead ja ülakeha. Turvapadi täitub
ja tühjeneb nii kiiresti, et te ei pruugi selle
vallandumist isegi märgata. Pigem segab
turvapadi teie vaatavälja või väljumist
autost.
Turvavöö tagab teile parima asendi
turvapatjade vallandumisel. Nihutage iste
esiturvapadjast võimalikult kaugele,
säilitades kontrolli auto üle. Istuge istmel
võimalikult taha ja püstises asendis, ärge
nõjatuge roolile või armatuurlauale.
Kaassõitja ei tohi nõjatuda vastu ust. Vt
istmete reguleerimise ja turvavööde
kinnitamist osades „Istme reguleerimine“ ja
„Turvavööd ja turvatoolid“.

59RN02370

59RN02360

59RN04670

HOIATUS
• Juht ei tohi nõjatuda üle rooli.

Kaasreisija ei tohiks toetada oma
keha vastu armatuurlauda, mille
sees on turvapadi või laps ei tohiks
seista armatuurlaua ees. Vastasel
juhul on inimene armatuurlauale
liiga lähedal. Küljeturvapatjade ja
turvakardinatega autodes ei tohi
sõitjad vastu uksi nõjatuda. Ukse
vastu nõjatudes on sõitja
vallanduvale turvapadjale liiga
lähedal ja võib saada tõsiselt
vigastada.

(jätkub)
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Teie autol on diagnostikamoodul, mis
salvestab turvapatjade vallandumise kohta
infot. Moodul salvestab teavet üleüldise
süsteemi oleku kohta ning talletab info
andurite kohta, mis täitumise aktiveerisid.

HOIATUS
(jätkub)
• Ärge kinnitage rooli ja

armatuurlaua kohale mingeid
esemeid. Ärge paigaldage mingeid
esemeid turvapadja ja juhi või
kaassõitja vahele. Sellised esemed
võivad turvapadja toimimist segada
ja kokkupõrkel turvapadja
vallandumisel kohalt paiskuda.
Samuti võivad sellised esemed
paigalt nihkuda ja juhi vaatevälja
takistada. Mõlemad juhud võivad
tõsiseid vigastusi tekitada.

• Ärge kasutage küljeturvapatjadega
autodel mitte-originaal istmekatteid,
kuna need võivad turvapatjade
vallandmist takistada. Samuti ärge
paigaldage ukse lähedusse
topsihoidikuid, riidepuid jne ega
toetage selle vastu vihmavarju,
kuna need esemed võivad
kokkupõrkel kohalt paiskuda. Sel
juhul võivad tõsiseid vigastused
tekkida.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Ärge turvapatjade ümbrust lööge.

Nii võite turvapadja rikke
põhjustada.

• Isegi kui teie auto saab
kokkupõrkel keskmiselt vigastada,
ei pruugi löök olla piisavalt tugev
esi- ja küljeturvapatjade ning
turvakardinate vallandumiseks. Kui
teie auto esiosa või külg on
vigastatud, laske SUZUKI esindajal
või volitatud töökojal turvapatju
nende korraliku toimimise
tagamiseks kontrollida. Kui
turvapatjade süsteemi
algfunktsioon on kahjustatud, ei
pruugi turvapadi hädaolukorras
tõhusalt ja täielikult toimida.

• Rooli all olevat armatuurlauda ei
tohi värvida, kleepida kleebiseid
või kinnitada tarvikuid. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib
takistada kokkupõrke korral juhi
põlveturvapadja normaalse
täitumise.

HOIATUS
Vigastuste eest kaitseks peavad
turvapadjad vallanduma kiiresti ja
jõuga. Siiski võib näo kokkupuutel
kiiresti täituva turvapadjaga tekkida
nahaärritus. Peske nahaärrituse
vältimiseks turvapadja
vallandumisest tekkivad ained
kiiresti maha. Samuti võib tekitada
turvapadja vallandumine müra ja
õhku võib paiskuda pulbrit ning
suitsu. See ei ole ohtlik ega seotud
süttimisega. Olge ettevaatlik, kuna
osad turvapadja osad võivad peale
vallandumist kuumad olla. 
See võib põhjustada tõsiseid
põletusi.
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Turvapatjade hooldus.
Turvapadja vallandumisel laske turvapadi
ja sellega seotud osad esimesel
võimalusel SUZUKI esindajal või
kvalifitseeritud töökojal välja vahetada.
Auto sattub sügavasse vette sattumisel ja
juhipoolse põranda märjaksaamisel võib
turvapadja kontroller viga saada. Laske sel
juhul SUZUKI esindajal või kvalifitseeritud
töökojal turvapatjade süsteemi esimesel
võimalusel kontrollida.
Turvapatjade hoolduseks ja vahetamiseks
on spetsiaalsed nõuded. Seetõttu peate
laskma turvapatju hooldada ja vahetada
ainult SUZUKI esindaja juures või
kvalifitseeritud töökojas. Tuletage kõigile,
kes teie auto hooldusega tegelevad,
meelde, et teie autol on turvapadjad.
Laske turvapatjade osasid ja nende
juhtmestikku hooldada ainult SUZUKI
esindaja juures või kvalifitseeritud
töökojas. Vale hooldus võib põhjustada
ootamatu aktiveerumise või muuta
turvapadjad ebatõhusaks. Mõlemal juhul
võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
Turvapatjade kahjustuste või ootamatu
vallandumise vältimiseks jälgige enne
SUZUKI mis tahes elektrilise hoolduse
teostamist, et aku on lahti ühendatud ja
süüterežiim on olnud LOCK (OFF) asendis
vähemalt 90 sekundit. Ärge turvapatjade
osasid või juhtmeid puudutage.
Määratlemise lihtsustamiseks on juhtmed
mähitud kollasesse teipi või kollases torus
ja ühendused on kollased.

Esiturvapadja täitumistingimused

Esiturvapatjade vallandumine
(täitumine)

80J097

• Kokkupõrge seinaga kiirusel 25 km/h.

HOIATUS
Turvapadjade vale käsitsemise korral
võivad need ootamatult täituda,
põhjustades kehavigastusi.
Turvapatjade utiliseerimisel või
turvapatjadega auto lammutamisel
pidage nõu SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökojaga.
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80J098E

• Tugev esikokkupõrkega sarnande
külglöök kuni 30-kraadise nurga all.

Tingimused, kus esiturvapadjad võivad
täituda
Kui autokere allosa tabab tugev löök,
võivad esiturvapadjad vallanduda.

80J099

• Ääriskivi või metallpiirde vastu
põrkamisel

80J100E

• Sügava augu või löökaugu korral

80J101

• Maandumisel või kukkumisel

Tingimused, kus esiturvapadjad ei
pruugi vallanduda
Esiturvapadjad ei pruugi vallandud, kui ei
ole toimunud tugevat lööki kokkupõrgatud
objekti deformeerumise või liikumise tõttu
või auto löögi saanud osa on kergesti
deformeeruv.
Samuti ei pruugi turvapadjad vallanduda
juhul, kui esikokkupõrke nurk on üle 30
kraadi.

80J102

• Esikokkupõrkel, mis seisva autoga
kiirusel kuni 50 km/h

(1)

(1)
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80J103

• Kokkupõrkel, kui teie auto esiosa sõidab
veoki alla

80J104

• Kokkupõrkel posti või puuga

80J105E

• Vasak- või parempoolsel üle 30-kraadise
nurga all (1) kokkupõrkel seina või
teepiirdega

80J106

• Kokkupõrge liikumatu või
deformeerumatu seinaga kiirusel kuni 25
km/h.

Tingimused, kus esiturvapadjad ei
vallandu
Esiturvapadjad ei vallandu tagant- ja
külgkokkupõrgetel, ümberpaiskumisel jne.
Siiski võivad need vallanduda tugeva löögi
korral.

80J120

• Tagantkokkupõrge

80J119

• Külgkokkupõrge

(1)
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80J110

• Ümberpaiskumine

Küljeturvapatjade ning 
turvakardinate 
vallandumistingimused

Küljeturvapatjad ja turvakardinad
vallanduvad (täitumine)

80J119

• Külgkokkupõrge sõiduautoga või
tugevam löök kiiusel üle 30 km/h.

Tingimused, kus küljeturvapadjad ja
turvakardinad võivad vallanduda
tugeva löögi korral
Küljeturvapadjad ja turvakardinad võivad
vallanduda ka esikokkupõrkel, kui on
tegemist tugeva külgsuunas löögiga.

80J102

• Esikokkupõrge

52RM20730

• Löök vastu teekivi või auku
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80J100E

• Sügava augu või löökaugu korral

80J101

• Maandumisel või kukkumisel

Tingimused, kus küljeturvapadjad ja
turvakardinad ei pruugi vallanduda

80J121

80J122

• Mitte salongi tabav külglöök

80J123

• Kaldnurga alt tabav löök

80J124

• Kokkupõrge kõrge autoga
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80J125

• Kokkupõrge mootor- või jalgrattaga

80J126

• Kokkupõrkel posti või puuga

Tingimused, kus küljeturvapadjad ja
turvakardinad ei vallandu

80J120

• Tagantkokkupõrge

80J110

• Ümberpaiskumine

Mootori käivitamisel

Olge tähelepanelik, et te ei saaks 
süsinikmonooksiidi mürgistust

HOIATUS
Heitgaasid sisaldavad
süsinikmonoksiidi, mis on värvitu ja
lõhnatu surmav gaas. Heitgaaside
sissehingamisel võite tunda
uimasust, mille tagajärjeks võivad
olla tõsised terviseprobleemid või
halvimal juhul surm. 
Olge mootori käivitamiseks
süsinikmonooksiidi mürgistuse
suhtes ettevaatlik.
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Ärge laske mootoril töötada 
halvasti ventileeritud piirkonnas

52D334

Ärge tehke uinakut töötava 
mootoriga

69RHS172

HOIATUS
Hoiduge heitgaaside
sissehingamisest. Heitgaasid
sisaldavad süsinikmonoksiidi, mis
on värvitu ja lõhnatu surmav gaas.
Kuna süsinikmonoksiidi on ise raske
tuvastada, võtke selle salongi
sattumise vältimiseks kasutusele
järgnevad abinõud. 
Vastasel juhul võib see lõppeda
tõsiste terviseprobleemide või
halvimal juhul surmaga.
• Ärge laske mootoril kinnistes

ruumides töötada.
(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Ärge parkige autot töötava

mootorige pikemaks ajaks isegi
avatud alal. Kui te peate pikemat
aega töötava mootoriga seisma,
jälgige, et kliimaseade oleks värske
õhu seadel ja ventilaator kõrgel
kiirusel.

• Hoiduge sõitmast lahtise
tagaluugiga. Kui te peate seda
tegema, siis jälgige, et kliimaseade
oleks värske õhu seadel ja
ventilaator kõrgel kiirusel.

• Et ventilatsioonisüsteem toimiks
laitmatult, ärge laske esiklaasi ees
asuval restil lume, jää, puulehtede
või muu prahiga ummistuda.

• Hoidke väljalasketoru ümbrus
puhtana lumes ja muudest
heitgaaside väljumist takistavatest
materjalidest. See on eriti tähtis
tugevas lumesajus parkimisel.

• Laske väljalaskesüsteemi
perioodiliselt vigastuste ja lekete
avastamiseks kontrollida. Kõik
vigastused ja lekked tuleb koheselt
kõrvaldada.

HOIATUS
Ärge tehke uinakut töötava
mootoriga. Vastasel juhul võib see
lõppeda õnnetuse, tõsiste
terviseprobleemide või halvimal juhul
surmaga. 
• Ümbritsevate tingimuste ja tuule

suuna tõttu võivad autosse sattuda
heitgaasid, mis võivad põhjustada
vingugaasimürgistuse.

(jätkub)
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Pagasi laadimisel
Liiga suure pagasi laadimine autosse võib
mõjuda halvasti auto kerele või
sõiduvõimele.

HOIATUS
(jätkub)
• Käigukang võib kogemata liikuda

või gaasipedaal kogemata alla
vajutada, mille tulemusena juhtub
õnnetus.

• Kui te peaksite magamise ajal
kogemata gaasipedaalile astuma,
võivad mootor ja heitgaasisüsteem
üle kuumeneda, põhjustades
tulekahju.

HOIATUS

59RN02230

• Kütus, keemikaaldie mahutid,
pihusepurgid jne võivad süttida või
põhjustada plahvatuse. 
Ärge tooge selliseid esemeid
autosse.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)

59RN02240

• Kui asetate armatuurlauale
esemeid, võivad need esemed
liikuda ja häirida juhi vaadet või
segada ohutut sõitmist. Samuti ei
pruugi kaassõitja esiturvapadi
korralikult töötada või tutvapadja
täitudes võivad esemed välja
paiskuda. 
Ärge asetage armatuurlauale
esemeid.
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59RN07290

HOIATUS
• Kui riputate käigukangi külge

esemeid või kasutate seda
käetoena, ei pruugi käigukang
korralikult töötada, mille tulemusel
ei pruugi see töötada või võib
juhtuda õnnetus. 
Ärge riputage esemeid käigukangi
külge ega kasutage seda käetoena.

• Kuhjatud pagas võib segada
autojuhi vaatevälja. Samuti võib
pagas äkkipidurduse korral välja
paisata, mis võib põhjustada
õnnetuse. 
Ärge kuhjake pagasit autosse.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Loomade ringiliikumine autos võib

segada juhi vaatevälja. Samuti võib
äkkpidurduse korral juhtuda
õnnetus. 
Loomade toomisel autosse
veenduge, et loomad ei liiguks
autos ringi.
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Võtmed
Ärge kaotage võtmeid ega jätke neid
lukustatud autosse.

54G489

Koos autoga saate kaasa kaks identset võtit.
Hoidke varuvõti turvalises kohas. Ühe ja sama
võtmega saate avada kõiki auto lukke.
Võtme koodnumber on pressitud
võtmekomplektile lisatud metallsildile või
võtmetele. Hoidke metallsilt (mõnel mudelil)
turvalises kohas. Võtmete kaotamise korral
läheb teil seda numbrit vaja uute võtmete
valmistamiseks. Kirjutage see number ka
allpoole edaspidiseks kasutamiseks üles.

Immobilisaator
Vt peatüki „AUTO KASUTAMINE” jaotist
„Immobilisaator”.

Süütevõtme meeldetuletus (mõnel 
mudelil)
Kui süütevõti on süütelukus ja avate
juhiukse, kostab katkendlik helisignaal, mis
tuletab teile meelde, et eemaldaksite
võtme süütelukust.

Uksed

VÕTME NUMBER:

NÄIDE

HOIATUS
• Kui turvavöö või pagas jääb ukse

vahele, ei saa ust korralikult
sulgeda ja see võib sõidu ajal
avaneda. See võib õnnetuse
põhjustada. Sulgege uks, et
turvavöö või pagas ukse vahele ei
jääks.

• Kui te hoiate mootori töötamise ajal
kapoti lahti, pääsevad heitgaasid
autosse ja põhjustavad
vingugaasimürgituse. See lõppeda
tõsiste terviseprobleemide või
halvimal juhul surmaga. Ärge
hoidke mootori töötamise ajal
tagaluuki lahti.

• Tulekahju või varguse vältimiseks
seisake mootor ja lukustage autost
lahkudes uksed .

• Olge ettevaatlik, kui uksi avate.
Võib juhtuda õnnekus, kui näiteks
põrkate kokku sõiduki või auto taga
oleva jalakäijaga. Olge ukse
avamisel väga ettevaatlik, eriti
tuulisel päeval.

(jätkub)
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MÄRKUS:
• Kui lahkute autost lühikeseks ajaks, ärge

jätke autosse varguse vältimiseks raha
või väärisesemeid.

• Sõltuvalt häiresignaal seadistustiest ja
uste avanemistingimustest võib signaal
töötada. Lisateavet vaadake osas
„ENNE SÕITU“.

Külguste lukud

60B008

(1) LUKUST AVAMINE
(2) LUKUSTAMINE
(3) Taga
(4) Ees

Juhiukse väljastpoolt lukustamiseks:
• Sisestage võti ja keerake seda auto

tagaosa suunas.
• Lükake ukse siseküljel asuv

lukustusnupp ettepoole ja hoidke ukse
sulgemiseks käepidemest.

Juhiukse väljaspoolt avamiseks sisesage
võti ja keerake seda auto esiosa suunas.

65T30010

(1) Lukustamine
(2) LUKUST AVAMINE

Ukse lukustamiseks seestpoolt lükake
ukse lukustusnupp ettepoole lukustatud
asendisse. Ukse lukust avamiseks
keerake lukustusnuppu tahapoole.
Tagakse lukustamiseks väljastpoolt lükake
ukse lukustusnuppu ettepoole ja sulgege
uks. Ust sulgedes ei ole vaja ukselinki
tõmmata ja sellest kinni hoida.

MÄRKUS:
Lukustatud esiukse sulgemisel hoidke
kindlasti ukse käepidemest kinni, sest
muidu uks ei lukustu.

HOIATUS
(jätkub)
• Kui laps ukse avab või sulgeb,

võivad ta käed, jalad või pea ukse
vahele takerduda ja see võib
põhjustada vigastusi. Ust ei tohi
avada ega sulgeda laps, vaid
täiskasvanu.

HOIATUS
• Kui tagaluuk ei ole täielikult avatud,

võib see ootamatult sulguda ja see
võib põhjustada vigastusi.
Tagaluugi avamisel avage see
täielikult.

• Tagaluugi avamine
väljalasketorude taga võib
põhjustada põletusi. Ärge avage
tagaluuki väljalasketorude taga, kui
mootor töötab. 

(2)

(1)
(3)

(4)

(1)
(2)

NÄIDE
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Kesklukustuse lüliti 

54G294

(1) Lukustamine
(2) LUKUST AVAMINE
(3) Taga
(4) Ees

Kui lukustate või avate juhiukse võtmega,
lukustuvad või avanevad lukust kõik uksed
(sh ka tagaluuk).
Kõik uksed lukustuvad korraga, kui
sisestate võtme juhiukse lukuauku ja
keerate seda üks kord auto tagaosa
suunas.
Kõik uksed avanevad lukust korraga, kui
sisestate võtme juhiukse lukuauku ja
keerate seda kaks korda auto esiosa
suunas.

MÄRKUS:
Infoekraani seadistusrežiimi kaudu saate
sisse ja välja lülitada funktsiooni, mis kas
avab või lukustab kõik uksed kahe
liigutusega. Lisateavet leiate selle peatüki
„NÄIDIKUPLOKK“ osast „Infoekraan“.
Ainult juhiukse lukust avamiseks sisestage
võti juhiukse lukuauku ja keerate seda üks
kord auto esiosa suunas.

65T30020

(1) Lukustamine
(2) LUKUST AVAMINE

Samuti saate lukustada või avada kõik
uksed, vajutades vastavalt lüliti esi- või
tagaosa.

MÄRKUS:
• Samuti saate lukustada või lukust avada

kõik uksed, kasutades saatjat või
kaugjuhtimispulti. Vaadake käesoleva
peatüki lõiku “Võtmevaba käivitamise
kaugjuhtimispult/saatja”.

• Kui teie autol on võtmeta
käivitussüsteem, saate lukustada või
lukust avada kõik uksed, vajutades
avamislülitile. Vaadake käesoleva
peatüki lõiku “Võtmevaba käivitamise
kaugjuhtimispult/saatja”.

(1)
(2)

(3)

(4)
(1)

(2)

NÄIDE
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Lapselukud (tagauks)

65T30030

(1) Lukustamine
(2) LUKUST AVAMINE

Igal tagauksel on lapselukk, mida saab
kasutada ukse seestpoolt avamise
vältimiseks. Kui lukustushoob on
LUKUSTAMISE asendis (1), saab tagaust
avada ainult väljastpoolt.  Kui
lukustushoob on LUKUST AVAMISE
asendis (2), saab tagaukse avada seest
või väljast.

Tagaluuk

65T30040

(1) Tagaluugi avamislüliti

Kui lukustate või avate juhiukse võtmega,
lukustuvad või avanevad lukust kõik
uksed.
Tagaluugi avamiseks vajutage ja hoidke
tagaluugi avamislülitit (1) ja tõstke tagaluuk
üles.

MÄRKUS:
Kui tagaluuk ei ole täielikult suletud,
toimige järgmiselt:
1) Vajutage tagaluugi avamislülitit (1) ja

avage tagaluuk.
2) Sulgege mõne sekundi pärast tagaluuk.
3) Veenduge, et tagaluuk oleks täielikult

suletud.

Kui te ei saa avada tagaluuk lukust
avamislülitiga (1) tühja aku või rikke tõttu,
järgige allpool kirjeldatud toimingut
tagaluugi avamiseks auto salongist.
1) Eemaldage pakiruumi kate (mõnel

mudelil) ja laske tagaiste alla, et sellele
oleks lihtsam ligi pääseda. Lisateabeks
vt osa „Tagastmete kokkupanemine“.

HOIATUS
Kui lapsed istuvad tagaistmel, pange
lapselukk LUKUSTUSE asendisse.

(1)

(2)

NÄIDE

(1)

NÄIDE

HOIATUS
Kontrollige alati, et tagaluuk oleks
suletud ja lukustatud. Korralikult
suletud tagaluuk hoiab ära avarii
korral sõitjate autost välja
kukkumise. Samuti hoiab see
heitgaasid salongist eemal.
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65T30050

2) Avage tagaluugi lukustusmehhanismi
kate (1).

MÄRKUS:
Ärge kaotage katet (1), sest see on väike
ja eemaldatav.

65P30081

3) Tagaluugi lukust avamiseks ning lahti
tegemiseks öiigutage hooba (2)
noolega näidatud suunas, kasutades
lamepea kruvikeerajat.

Kui vabastate hoova kohe pärast lukust
avamist, on tagaluuk pooleldi suletud.
Hoova tõmbamisel lükake tagaluuk lahti.
Kui tagaluuki ei saa lukust avada,
vajutades lukust avamise lülitit (1), laske
auto SUZUKI edasimüüjal üle vaadata.

Võtmeta käivitussüsteemi 
kaugjuhtimispult/saatja 

68LM205

Teie auto on varustatud kas võtmeta
käivitussüsteemi kaugjuhtimispuldi (A-
tüüp või saatjaga (B-tüüp).
Kaugjuhtimispuldil on võtmeta sisenemis-
ja käivitussüsteem. Saatjal on ainult
võtmeta sisenemissüsteem. Lisateabe
saamiseks vt allpool selgitusi.

(1)

NÄIDE

HOIATUS
• Hoova tõmbamisel või lükkamisel

ärge puutuge tagaluugi avade
servi. Vastasel juhul võite viga
saada

• Tagaluuki seespoolt avades
kontrollige, et keegi ei jääks selle
avanemisteele.

(2)

(2)

Tüüp A Tüüp B
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Võtmeta käivitussüsteemi 
kaugjuhtimispult (A-tüüp) 

Kaugjuhtimispuldiga saab teha järgmisi
tegevusi:
• Uste lukustamine ja lukust avamine

LUKUSTAMINE/LUKUST AVAMINE
nuppude abil.  Vaadake kirjeldust
käesolevast peatükist.

• Uste lukustamine ja avamine lülitiga.
Lisateavet leiate käesolevast peatükist.

• Mootori või hübriidajami käivitamine võtit
kasutamata. Lisateavet vaadake peatüki
„AUTO KASUTAMINE“ lõigus
„Süütelüliti“.

68LM206

(1) „LOCK“ nupp (lukustamine)
(2) „UNLOCK“ nupp (lukust avamine)

Kõiki uksi (sealhulgas tagaluuki) saab
samaaegselt lukustada või lukust avada
kahel viisil, kasutades auto lähedal asuvat
kaugjuhtimispulti.
Kesklukustus
• Kõigi uste lukustamiseks vajutage üks

kord „LOCK“ nuppu (1).
• Ainult juhiukse lukust avamiseks

vajutage „UNLOCK“ nuppu (2) üks kord.
• Kõigi uste lukust avamiseks vajutage

uuesti „UNLOCK“ nuppu (2).

MÄRKUS:
Infoekraani seadistusrežiimi kaudu saate
sisse ja välja lülitada funktsiooni, mis kas
avab või lukustab kõik uksed kahe
liigutusega. Lisateavet leiate selle peatüki
„INÄIDIKUPLOKK“ osast „Infoekraan“.

Kui uksed on lukustatud, vilguvad
suunatuled üks kord ja kõlab summer.

Kesklukustus koos
blokeerimissüsteemiga (mõnel mudelil
Kasutage seda meetodit, kui soovite
vältida ukselukkude avamist. Kui
blokeerimissüsteem on aktiveeritud, ei ava
uksenuppude kasutamine külguksi lukust.
Süsteemi aktiveerimiseks:
Kõigi uste lukustamiseks vajutage kolme
sekundi jooksul kaks korda „LOCK“ nuppu
(1).

HOIATUS
Võtmeta käivitussüsteemi
antenni(de) raadiolained võivad
häirida elektriliste
meditsiiniseadmete, näiteks
südamestimulaatorite tööd. Allpool
loetletud ettevaatusabinõude
eiramine võib suurendada
raadiolainete segamisest tingitud
raskete vigastuste või surma ohtu.
• Kõik, kes kasutavad elektrilisi

meditsiiniseadmeid (näiteks
südamestimulaatorit) peaksid
pidama nõu meditsiiniseadme
edasimüüja või arstiga selle üle,
kas antenni(de) raadiolained
võivad meditsiiniseadme tööd
segada.

• Kui tegemist on potentsiaalse
ohuga, laske SUZUKI edasimüüjal
või kvalifitseeritud töökojal
antenni(de) funktsioon välja
lülitada.

(1)

(2)
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Süsteemi vabastamiseks:
• Ainult juhiukse lukust avamiseks

vajutage „UNLOCK“ nuppu (2) üks kord.
• Kõigi uste lukust avamiseks vajutage

uuesti „UNLOCK“ nuppu (2).

MÄRKUS:
Infoekraani seadistusrežiimi kaudu saate
sisse ja välja lülitada funktsiooni, mis kas
avab või lukustab kõik uksed kahe
liigutusega. Lisateavet leiate selle peatüki
„INÄIDIKUPLOKK“ osast „Infoekraan“.

Kui uksed on lukustatud, vilguvad
suunatuled üks kord ja summer hakkab
tööle. Kui uksed on blokeerimissüsteemiga
lukustatud,  vilguvad suunatuled üks kord
ja summer hakkab uuesti tööle.
Kui kaugjuhtimispult on autos ja vajutate
kaugjuhtimise „LOCK“ nupule, kõlab
summer ja uksi ei saa lukustada.

Uste lukust avamisel:
• Suunatuled vilguvad kaks korda ja

summer kõlab kaks korda.
• Kui salongivalgusti lüliti on „DOOR“

asendis, lülitub salongivalgustus umbes
15 sekundiks sisse ja seejärel kustub.
Kui vajutate selle aja jooksul mootori
lülitit, kustub tuli koheselt.

Peale „LOCK“ nupu (1) kasutamist
kontrollige, kas kõik uksed on lukustatud. 
Kui u 30 sekundi jooksul pärast „UNLOCK“
nupu (2) vajutamist ühtegi ust ei avata,
lukustuvad uksed automaatselt uuesti.

MÄRKUS:
• Kaugjuhtimispuldi maksimaalne

tööraadius on umbes 5 m, kuid see võib
sõltuvalt ümbruses kõikuda, eriti
raadiosaatjate, nt raadiojaamade
saatemastide või Cb-raadiote vahetus
läheduses.

• Uksi ei saa kaugjuhtimispuldiga
lukustada ega avada, kui süüterežiim on
mõnes muus asendis kui „LOCK“.

• Kui mõni uks on avatud, siis
kaugjuhtimispuldi „LOCK“ nupule
vajutamisel kõlab sumisti ning uksi ei
saa lukustada.

• Kui kaotate ühe oma
kaugjuhtimispultidest, hankige oma
SUZUKI edasimüüjalt või kvalifitseeritud
töökojalt esimesel võimalusel uus pult.
Laske esindajal tingimata uue
kaugjuhtimispuldi kood auto mällu
programmeerida ning ühtlasi vana kood
kustutada.

Võtmevaba lukustamine/lukust avamine
lüliti abil

61MM0A049

Kui kaugjuhtimispult on käesolevas
peatükis kirjeldatud tööpiirkonnas, saate
uksi (sealhulgas tagaluuk) lukustada või
lukust avada, vajutades juhiukse
käepidemel, kaassõitja käepidemel või
tagaluugil asuvat lülitit (1). Kui soovite
vältida ukselukkude avamist, võite
aktiveerida blokeerimissüsteemi.
Kõikide uste lukustamine või lukust
avamine, kui kõik uksed on lukust avatud:
• Kõikide uste lukustamiseks vajutage

ühte lülititest.
• Kõigi uste blokeerimissüsteemiga

lukustamiseks vajutage ühele lülititest
umbes 3 sekundi jooksul kaks korda.

HOIATUS
Ärge aktiveerige
blokeerimissüsteemi, kui autos on
inimesi. Nad lukustatakse autosse ja
salongist ei saa uksi avada.

(1)

NÄIDE
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Kui uksed on lukustatud, vilguvad
suunatuled üks kord ja summer hakkab
tööle. Kui uksed on blokeerimissüsteemiga
lukustatud,  vilguvad suunatuled üks kord
ja summer hakkab uuesti tööle.

Ukse või kõigi uste avamiseks:
• Ühe ukse avamiseks vajutage üks kord

ühte lülititest.
• Kõigi uste avamiseks vajutage kaks

korda ühte lülititest.

MÄRKUS:
Infoekraani seadistusrežiimi kaudu saate
sisse ja välja lülitada funktsiooni, mis kas
avab või lukustab kõik uksed kahe
liigutusega. Lisateavet leiate selle peatüki
„INÄIDIKUPLOKK“ osast „Infoekraan“.

Uste lukust avamisel:
• Suunatuled vilguvad kaks korda ja

summer kõlab kaks korda.
• Kui salongivalgusti lüliti on „DOOR“

asendis, lülitub salongivalgustus umbes
15 sekundiks sisse ja seejärel kustub.

Kui vajutate selle aja jooksul mootori
lülitit, kustub tuli koheselt.

Kontrollige, et uksed oleksid peale lüliti
kasutamist lukustatud.

MÄRKUS:
• Ukselukke ei saa lüliti abil kasutada

järgmistel juhtudel:  
– Mõni uks on avatud või ei ole täielikult

suletud.
– Süüde on mis tahes muus režiimis kui

„LOCK“.
• Kui uksi ei avata umbes 30 sekundi

jooksul pärast lülitivajutusega lukust
avamist, lukustatakse uksed uuesti
automaatselt.

80J056

(1) 80 cm

Kui kaugjuhtimispult on esiuste lingist või
tagaluugi lülitist 80 cm kaugusel, saate
uksi lukustada või avada lülitivajutusega.

MÄRKUS:
• Kui kaugjuhtimispult on väljaspool

ülalkirjeldatud tööpiirkonda, ei saa te
lülitit kasutada.

• Kui kaugjuhtimispuldi aku on tühi või
läheduses on tugevad raadiolained või
müra, võib lüliti tööpiirkond väheneda või
kaugjuhtimispult ei tööta.

• Kui kaugjuhtimispult on ukseklaasile liiga
lähedal, ei pruugi lülitid töötada.

• Kui autos on varukaugjuhtimispult, ei
pruugi lülitid tavapäraselt töötada.

• Kaugjuhtimispuldi lülitit saab kasutada
ainult tööpiirkonnas.  Näiteks kui
kaugjuhtimispult on juhiukse, kuid mitte
kaassõitja ukse või tagaluugi lüliti
tööpiirkonnas, saab juhiukse lülitit
kasutada, kuid kaassõitja ukse või
tagaluugi lülitit ei saa kasutada.

HOIATUS
Ärge aktiveerige
blokeerimissüsteemi, kui autos on
inimesi. Nad lukustatakse autosse ja
salongist ei saa uksi avada.

(1)

(1)

(1)

NÄIDE
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MÄRKUS:
Võtmeta käivitussüsteem ei pruugi töötada
teatud keskkondades või teatud
töötingimustes, nagu näiteks:
• Kui televiisorist, elektrijaamast või

mobiiltelefonist tulevad tugevad
signaalid.

• Kui kaugjuhtimispult puutub kokku
metallesemega või on selle all.

• Kui läheduses kasutatakse puldiga
sarnaseid raadiolaineid.

• Kui kaugjuhtimispult on paigaldatud
elektroonikaseadme, näiteks arvuti
lähedale.

Mõned täiendavad ettevaatusabinõud ja
teave, millest peaksite teadlik olema: 
• Veenduge, et võti on kaugjuhtimispuldi

sees. Kui kaugjuhtimispulti ei saa
kasutada, ei saa te uksi lukustada ega
avada.

• Veenduge, et juht kannab
kaugjuhtimispulti alati kaasas.

• Kui kaotate ühe oma
kaugjuhtimispultidest, hankige oma
SUZUKI edasimüüjalt või kvalifitseeritud
töökojalt esimesel võimalusel uus pult.
Laske esindajal tingimata uue
kaugjuhtimispuldi kood auto mällu
programmeerida ning ühtlasi vana kood
kustutada.

• Saate kasutada kuni nelja
kaugjuhtimispulti ja auto võtit. Lisateabe
saamiseks SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökoja poole.

• Kaugjuhtimispuldi aku kestus on umbes
kaks aastat, kuid see võib sõltuvalt
kasutustingimustest erineda.

57L21016

Võtme sisestamiseks kaugjuhtimispulti
vajutage võtit, kuni kuulete klõpsatust.

68LM247

Võtme eemaldamiseks kaugjuhtimispuldist
vajutage nuppu (A) noolesuunas ja
tõmmake võti kaugjuhtimispuldist välja.

Lüliti hoiatussummer
Summer piiksub umbes 2 sekundit ja
hoiatab lüliti mittetöötamisest järgmistel
tingimustel:
• Lülitit vajutatakse pärast kõikide uste

sulgemist, kui süüterežiim lülitatakse
režiimile „ACC“ või „ON“, kui
kaugjuhtimispult asub väljaspool autot.

• Pärast süüte lülitamist asendisse
„LOCK” vajutatakse lülitit järgmistes
olukordades.
– Kaugjuhtimispult jäi auto salongi.
– Mis tahes uks (sealhulgas tagaluuk)

on avatud.

MÄRKUS
Kaugjuhtimispult on tundlik
elektroonikaseade.
Kaugjuhtimispuldi kaitsmiseks:
• Hoidke seda löökide, niiskuse või

kõrge temperatuuri (nt päikese
käes armatuurlaual) eest.

• Hoidke kaugjuhtimispult
magnetilistest esemetest (nt teler)
eemal.

(A)
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Pärast järgmist toimingut vajutage uuesti
lülitit:
Kui süüde süüterežiim on muudetud
režiimile „LOCK”, võtke kaugjuhtimispult
salongist välja ja kontrollige, et kõik uksed
on täielikult suletud.

Meeldetuletuse funktsioon

65T30071

Kui kaugjuhtimispult ei ole järgmistes
olukordades autos, kõlab 2 sekundi
jooksul katkendlik summer ning
näidikuplokis vilgub võtmeta
käivitussüsteemi hoiatustuli:
Kui üks või mitu ust on avatud ja kõik
uksed suletakse hiljem siis, kui süüterežiim
on mis tahes muu kui „LOCK”.

Märgutuli lülitub mõne sekundi jooksul
välja, kui kaugjuhtimispult tuuakse tagasi
auto piirkonda, mis ei ole pakiruumi
piirkond.
Kui kaugjuhtimispult jäetakse autosse ja
lukustate juhiukse või kaassõitja ukse
vastavalt allpool kirjeldatud viisile, avaneb
uks automaatselt.
• Kui avate juhiukse ja lukustate ukse,

keerates lukustusnuppu ettepoole või
vajutades lukustuslülitit, avaneb juhiuks
automaatselt.

• Kui avate kaasreisija ukse ja lukustate
ukse, keerates lukustusnuppu ettepoole
või vajutades lukustuslülitit, avaneb
kaassõitja uks automaatselt.

MÄRKUS:
• Meeldetuletus ei tööta, kui

kaugjuhtimispult on näidikupaneelil,
kindalaekas, pakiruumis, päikesesirmil
või põrandal jne.

• Veenduge, et juht kannab
kaugjuhtimispulti alati kaasas.

• Ärge jätke kaugjuhtimispulti autosse, kui
ise autost väljute.

Aku vahetamine
Kui kaugjuhtimispult tõrgub, vahetage selle
aku.

Kaugjuhtimispuldi aku vahetamiseks:

71LMT0201

1) Tõmmake võti kaugjuhtimispuldist
välja.

2) Sisestage pehme lapiga kaetud
lamepea kruvikeeraja kaugjuhtimispuldi
pilusse ja kangutage see lahti.

NÄIDE

MÄRKUS
Akut vahetades puudutage eelnevalt
mõnda metalleset, et eemaldada
kehast või riietest laetud staatiline
elekter. Vastasel juhul võib
kaugjuhtimispult kahjustuda.
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68LM210

(1) Liitium nööppatarei:
CR2032 või samaväärne

3) Sisestage aku (1) selliselt, et selle +
klemm oleks joonisel näidatud viisil
korpuse põhja poole suunatud.

4) Sulgege kaugjuhtimispult.
5) Kontrollige, kas ukselukud töötavad

juhtimispuldi abil.
6) Kõrvaldage vana patarei vastavalt

jäätmekäitlusreeglitele kasutuselt. Ärge
visake liitiumpatareisid olmeprügi hulka.

MÄRKUS:
Kasutatud akud peab vastavalt kehtivatele
jäämekäitlusreeglitele kasutuselt
kõrvaldama ja neid ei tohi visata olmeprügi
hulka.

80JM133

(1) Läbikriipsutatud prügikasti sümbol.

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol (1)
näitab, et kasutatud aku peab eraldama
olmeprügist.

Jälgige, et eemaldate kasutatud aku
kasutuselt õigel viisil, millega aitate kaasa
keskonna ja inimtervise hoidmisele.
Materjalide ümbertöötlemine aitab kaasa
loodusressursside säilitamisele. Täpsema
teabe saamiseks kasutatud aku käitlemise
kohta pöörduge SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökoja poole.HOIATUS

Liitiumpatarei allaneelamisel on
tõsised tagajärjed. Ärge laske kellelgi
seda alla neelata. Hoidke
liituimpatareid eemal lastest ja
loomades. Selle allaneelamisel
pöörduge koheselt arsti poole.

(1)

MÄRKUS
Kaugjuhtimispult on tundlik
elektroonikaseade. Hoidke see
tolmust ja niiskusest eemal. (1)
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Saatja 
(Tüüp B)

81A184

(1) „LOCK“ nupp (lukust avamine)
(2) „UNLOCK“ nupp (lukust avamine)

Kõigi uste (kaasarvatud tagaluuk)
samaaegseks lukustamiseks ja lukust
avamiseks on kaks viisi.

Kesklukustus
• Kõigi uste lukustamiseks vajutage üks

kord „LOCK“ nuppu (1).
• Ainult juhiukse lukust avamiseks

vajutage „UNLOCK“ nuppu (2) üks kord.
• Kõigi uste lukust avamiseks vajutage

uuesti „UNLOCK“ nuppu (2).

MÄRKUS:
Infoekraani seadistusrežiimi kaudu saate
sisse ja välja lülitada funktsiooni, mis kas
avab või lukustab kõik uksed kahe
liigutusega. Lisateavet leiate selle peatüki
„INÄIDIKUPLOKK“ osast „Infoekraan“.

Kesklukustus koos
blokeerimissüsteemiga (mõnel mudelil
Kasutage seda meetodit, kui soovite
vältida ukselukkude avamist. Kui
blokeerimissüsteem on aktiveeritud, ei ava
uksenuppude kasutamine külguksi lukust.
Süsteemi aktiveerimiseks:
Kõigi uste lukustamiseks vajutage kolme
sekundi jooksul kaks korda „LOCK“ nuppu
(1).
Süsteemi vabastamiseks:
• Ainult juhiukse lukust avamiseks

vajutage „UNLOCK“ nuppu (2) üks kord.
• Kõigi uste lukust avamiseks vajutage

uuesti „UNLOCK“ nuppu (2).

MÄRKUS:
Infoekraani seadistusrežiimi kaudu saate
sisse ja välja lülitada funktsiooni, mis kas
avab või lukustab kõik uksed kahe
liigutusega. Lisateavet leiate selle peatüki
„NÄIDIKUPLOKK“ osast „Infoekraan“.

Kui uksed on lukustatud, vilguvad
suunatuled üks kord. Kui uksed on
blokeerimissüsteemiga lukustatud,
vilguvad suunatuled üks kord.
Uste lukust avamisel:
• Suunatuled vilguvad kaks korda.
• Kui salongivalgusti lüliti on „DOOR“

asendis, lülitub salongivalgustus umbes
15 sekundiks sisse ja seejärel kustub.
Kui te sisestate sel ajal süütevõtme
süütelukku, kustub valgus koheselt.

Peale „LOCK“ nupu (1) kasutamist
kontrollige, kas kõik uksed on lukustatud. 

MÄRKUS:
Kui u 30 sekundi jooksul pärast „UNLOCK“
nupu (2) vajutamist ühtegi ust ei avata,
lukustuvad uksed automaatselt uuesti.

MÄRKUS:
• Kaugjuhtimispuldi maksimaalne

t..raadius on umbes 5 m, kuid see võib
sõltuvalt ümbruses kõikuda, eriti
raadiosaatjate, nt raadiojaamade
saatemastide või raadiosideseadmete
vahetus läheduses

(1)

(2)

HOIATUS
Ärge aktiveerige
blokeerimissüsteemi, kui autos on
inimesi. Nad lukustatakse autosse ja
salongist ei saa uksi avada.
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• Ukselukke ei saa kaugjuhtimispuldiga
lukustada ega avada, kui võti on
süütelukus.

• Kui mõni auto ustest on lahti, saab uksi
lukust ainult avada ainult saatjaga ning
suunatuled ei vilgu.

• Kui kaotate ühe saatjatest, hankige oma
SUZUKI edasimüüjalt või kvalifitseeritud
töökojalt esimesel võimalusel uus pult.
Laske esindajal tingimata uue saatja
kood auto mällu programmeerida ning
ühtlasi vana kood kustutada.

Aku vahetamine
Kui kaugjuhtimistpulti ei saa kasutada, siis
vahetage selle aku. 

Patarei vahetamiseks:

68LM248

1) Eemaldage kruvi (1) ja avage
juhtimispuldi kaas.

2) Eemaldage saatja (2).

68LM249

(3) Liitium nööppatarei:
CR1616 või samaväärne

MÄRKUS
Kaugjuhtimispult on tundlik
elektroonikaseade.
Kaugjuhtimispuldi kaitsmiseks:
• Hoidke seda löökide, niiskuse või

kõrge temperatuuri (nt päikese
käes armatuurlaual) eest.

• Hoidke kaugjuhtimispult
magnetesemetest, nagu teler,
eemal.

HOIATUS
Liitiumaku allaneelamisel on tõsised
tagajärjed. Ärge laske kellelgi seda
alla neelata. Hoidke liituimaku eemal
lastest ja loomades. Selle
allaneelamisel pöörduge koheselt
arsti poole.

MÄRKUS
Akut vahetades puudutage eelnevalt
mõnda metalleset, et eemaldada
kehast või riietest laetud staatiline
elekter. Vastasel juhul võib saatja
kahjustuda.

(1)

(2)

(2)

(3)
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3) Pange lamadaotsaline kruvikeeraja
puldi süvandisse (2) ja kangutage lahti.

4) Vahetage aku (3) nii, et + poolus on
vastu + märki.

5) Sulgege pult ja paigaldage puldi
hoidikusse.

6) Sulgege kaas, sisestage kruvi aj
keerake see kinni (1).

7) Kontrollige, kas ukselukud töötavad
saatja abil.

8) Kõrvaldage vana patarei vastavalt
jäätmekäitlusreeglitele kasutuselt. Ärge
visake liitiumpatareisid olmeprügi hulka.

MÄRKUS:
• Kasutatud akud peab vastavalt

kehtivatele jäämekäitlusreeglitele
kasutuselt kõrvaldama ja neid ei tohi
visata olmeprügi hulka.

• Liitiumaku käsitsemiseks Austraalias
vaadake peatüki „LISA“ lõiku
„Austraalia“.

80JM133

(1) Läbikriipsutatud prügikasti sümbol.

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol (1)
näitab, et kasutatud aku peab eraldama
olmeprügist.

Jälgige, et eemaldate kasutatud aku
kasutuselt õigel viisil, millega aitate kaasa
keskonna ja inimtervise hoidmisele.
Materjalide ümbertöötlemine aitab kaasa
loodusressursside säilitamisele. Täpsema
teabe saamiseks kasutatud aku käitlemise
kohta pöörduge SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökoja poole.

Alarmsüsteem (mõnel 
mudelil)
MÄRKUS:
Iisraeli, Venemaa ja Austraalia mudelite
alarmsüsteemi märgutule kohta lisateabe
saamiseks vaadake peatüki „LISA“ lõiku
„Iisrael, Venemaa ja Austraalia“.

Alarmsüsteem lülitub sisse 20 sekundi
jooksul pärast uste lukustamist. (Süsteem
ei aktiveeru ELi spetsifikatsiooniga auto
puhul kapoti avamisel).
Võtmeta käivitussüsteem – kasutage
kaugjuhtimispulti või vajutage juhiukse
käepidemel või kaassõitja ukselingil või
tagaluugil olevat lülitit.
Võtmevaba süsteem - kasutage saatjat.
Kui süsteem on valve all, siis katsed avada
ust mis tahes muul viisil (*) peale võtmeta
käivitussüsteemi kaugjuhtimispuldi, lüliti
või saatjaga, või kapoti avamine (ELi
spetsifikatsiooniga autol), käivitab häire. 
* Nende vahendite hulka kuulub järgnev:

– Võti
– Ukse lukustusnupp
– Kesklukustuse lüliti

MÄRKUS
Kaugjuhtimispult on tundlik
elektroonikaseade. Hoidke see
tolmust ja niiskusest eemal.

(1)
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MÄRKUS:
• Alarmsüsteem käivitab alarmi ühel

järgnevatest tingimustest. Siiski ei suuda
süsteem autosse sissemurdmist
blokeerida.

• Kui alarm on sisse lülitatud, kasutage
uste lukust avamiseks alati
kaugjuhtimispulti, lülitit või saatjat.
Võtme kasutamine käivitab alarmi.

• Kui annate auto kasutada inimesele, kes
vargaalarmi iseärasusi ei tunne,
tutvustage alarmi või lülitage see välja.
Põhjuseta tekitatud alarm häirib teisi
inimesi.

• Isegi kui olete alarmi sisselülitanud, ärge
kaotage varaste suhtes valvsust. Ärge
kunagi jätke raha ja väärtuslikke asju
autosse.

• Alarmsüsteemi ei pea hooldama.

Alarmsüsteemi sisselülitamine
Lukustage kõik uksed (sh tagaluuk)
võtmeta käivitussüsteemi
kaugjuhtimispuldi, lüliti või saatja abil.
Alarmsüsteemi tuli (1) hakkab vilkuma ja
süsteem lülitub umbes 20 sekundi jooksul
sisse. 
Kui süsteem on sisse lülitatud, jätkab
süsteem umbes 2-sekundiliste
intervallidega vilkumist.

65T30080

MÄRKUS:
• Alarmsüsteemi juhusliku sisselülitamise

vältimiseks ärge lülitage alarmi sisse, kui
keegi on autos. Alarm käivitub, keegi
avab auto salongist lukustusnupu või
kesklukustuslülitiga või avab auto kapoti.

• Alarmsüsteem ei ole valves, kui uksed
lukustatakse väljaspoolt võtmega või
salongist lukustusnupu või
kesklukustuslülitiga.

• Kui 30 sekundi jooksul pärast uste
avamist kaugjuhtimispuldi, saatja või
lülitiga uksi ei avata, lukustuvad need
uuesti automaatselt. Kui uksed
lukustatakse uuesti automaatselt, siis
alarmsüsteem käivitub umbes 20
sekundi pärast. 

Alarmsüsteemi väljalülitamine
Avage uksed kaugjuhtimispuldi, lüliti või
saatja abil. Kui alarmsüsteemi märgutuli
välja lülitub, on alarm välja lülitatud.

MÄRKUS
Ärge süsteemi lahti võtke või muutke.
Muutmise või eemaldamise korral ei
pruugi süsteem korralikult toimida.

(1)

NÄIDE
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Alarmi peatamine
Kui alarm peaks kogemata käivituma,
avage uksed lukust kaugjuhtimispuldi, lüliti
või saatja abil või lülitage süüde sisse.
Alarm peatub.

MÄRKUS:
• Isegi pärast alarmi peatamist, kui

lukustate uksed kaugjuhtimispuldi, lüliti
või saatja abil, on alarmsüsteem umbes
20-sekundilise viivitusega uuesti
aktiivne.

• Aku lahtiühendamisel, kui alarmsüsteem
on sisse lülitatud või käivitunud, lülitub
alarmsüsteem peale aku
taasühendamist uuesti sisse.

• Kui alarm on peale käivitumist peatatud,
hakkab see uuesti tööle, kui püüate
avada mõne ukse või kapoti ilma alarmi
väljalülitamata.

Alarmsüsteemi käivitumine parkimise
ajal
Kui alarm käivitus autosse sissemurdmise
tõttu ja seejärel lülitate süüte sisse, vilgub
hoiatustuli kiiresti umbes 8 sekundit ja
selle aja jooksul kõlab neljakordne
helisignaal. Sel juhul kontrollige, kas teie
auto on terve.

Alarmsüsteemi (välja arvatud ELi
spetsifikatsiooniga auto) lubamine ja
keelamine
Alarmsüsteemi saab kas lubada või
keelata.

Lubatud (tehase algseadistus) (välja
arvatud ELi spetsifikatsiooniga auto)
Kui süsteem on lubatud, vilguvad ohutuled
u 40 sekundit, kui alarmsüsteemi
käivitustingimused on täidetud. Süsteem
käivitab ka u 10 sekundiks summeri,
millele järgneb umbes 30 sekundiline
helisignaal.
Sel ajal vilgub alarmsüsteemi hoiatustuli.

Keelatud (välja arvatud ELi
spetsifikatsiooniga auto)
Kui süsteem on keelatud, jääb see
keelatuks ka siis, kui te sooritate süsteemi
valve alla panemise toimingu.

Alarmsüsteemi oleku muutmine (välja
arvatud ELi spetsifikatsiooniga auto)
Alarmsüsteemi saate lülitada lubatud
olekust keelatud olekusse ja vastupidi,
järgides järgmist meetodit.

54P000209

(2)
(3)

(1)

NÄIDE
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54P000210

(2) LUKUST AVAMINE
(3) LUKUSTAMINE

61MM0A137

1) Kui süüde on sisse lülitatud või
süütelüliti on asendis „ON”, sulgege
kõik uksed ja pöörake juhiukse
lukustusnuppu (1) lukust avamise
suunas (2) (tahapoole). Keerake
valgustuse juhthoova nupp asendisse
„OFF” (5).

MÄRKUS:
Kõik toimingud, mis sisalduvad järgmises
etapis 2) ja 3) tuleb sooritada 15 sekundi
jooksul.

2) Keerake valgustuse juhthoova nupp
 asendisse (6) ja seejärel asendisse

„OFF” (5). Korrake seda toimingut 4
korda, kuni juhthoob on lõpuks asendis
“OFF”.

3) Uste lukustamiseks vajutage ukse
lukustuslüliti (4) lukustusotsa (esiosa)
(3) ja lukust avamiseks lukust avamise
otsa (tagaosa) (2).  Korrake neid
toiminguid 3 korda ja vajutage lüliti
lukustusotsa.

Nende toimingutega muutub
alarmsüsteemi olek vastupidiseks. Te
saate kontrollida, kas süsteem on lõpuks
sisse või välja lülitatud, sumisti piiksude
arvu järgi.

MÄRKUS:
• Alarmsüsteemi ei saa keelata, kui see

on valve all.
• Kui te ei teosta etappe 2 ja 3 15 sekundi

jooksul, viige protseduur algusest peale
uuesti läbi.

• Kontrollige, et kõik uksed oleksid
eespool kirjeldatud protseduuri ajal
suletud.

MÄRKUS:
Samuti saate alarmsüsteemi lülitada
lubatud olekust keelatud olekusse ja
vastupidi, kasutades selleks infoekraani
seadete režiimi. Lisateavet leiate selle
peatüki „NÄIDIKUPLOKK“ osast
„Infoekraan“.

(2)
(3)

(4)

NÄIDE

(5)
(6)

NÄIDE

Süsteemi olek Piiksude arv

Keelatud 
(Režiim A) Üks kord

Lubatud 
(Režiim D) 4 korda
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Aknad

Elektriliselt liigutatavad aknad
Aknaid saab elektriliselt avada ainult siis,
kui süüde on sisse lülitatud.

Juhipoolne külg

65T30090

Juhi uksel on lüliti (1) juhi akna
kasutamiseks ja lüliti (2) kaassõitja akna
kasutamiseks või on lülitid (3), (4)
tagaakende kasutamiseks.

Kaasreisija külg

65T30100

Kaasreisija akna kasutamiseks on
kaasreisija uksel lüliti (5).

81A009

Akna avamiseks vajutage lüliti ülemist osa.
Akna avamiseks vajutage lüliti ülemist osa.
Juhiaknal on automaatse avamise ja
sulgemise mugavusfunktsioon (nt
teemaksu punktis, läbisõidu restoranis
jne). Need funktsioonid võimaldavad juhil
ilma lülitit hoidmata akent alla lasta ja üles
tõsta. Vajutage juhiakna lüliti täiesti alla või
tõmmake täiesti üles ja vabastage. Akna
enne lõpuni üles või alla jõudmist
peatamiseks tõmmake või vajutage
põgusalt lülitit.

(2)

(4)

(1)

(3)

NÄIDE

(5)

NÄIDE SULGEMINE

AVAMINE
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Lukustuslüliti

65T30110

Juhi uksel on ka reisija(te) akna (akende)
lukustuslüliti. Kui vajutate lukustuslülitit, ei
saa reisija(te) akent (aknaid) ühegi lülitiga
(2), (3), (4) või (5) avada või sulgeda
Tavapärase töö taastamiseks vabastage
lukustuslüliti uuesti seda vajutades.

Aknaid saab elektriliselt avada ja sulgeda
siis, kui süüde on sisse lülitatud.

NÄIDE

HOIATUS
• Akna avamisel või sulgemisel võib

mõni kehaosa, nagu käed, jalad ja
kael, akna vahele takerduda ja võib
juhtuda õnnetus. Akna kasutamisel
järgige järgmisi
ettevaatusabinõusid.
– Juht ja teised reisijad peavad

akna avamisel või sulgemisel
olema ettevaatlikud.

– Ärge laske lastel akna
nuppudega mängida.

– Kui autos viibivad lapsed, tuleb
aknad alati lukustada. Kehaosade
akna vahele jäämisel saavad
lapsed tõsiseid vigastusi.
Lisateavet leiate osast
„Lukustuslüliti“.

– Autost lahkudes lülitage süüde
alati välja. Kandke võtit endaga
kaasas ning ärge jätke lapsi
autosse.

(jätkub)

HOIATUS
(Jätkub)

– Kui avate või sulgete kõrvalistuja
akna või juhipoolsed tagaaknad,
kontrollige enne akna avamist, et
teised reisijad ja lapsed ei oleks
oma nägu või käsi aknast välja
sirutanud. Samuti andke neile
teada, et hakkate akent sulgema
või avama. 

• Kui kasutate akna elektrilisi nuppe
autost väljaspool, võivad teie käed
või kael akna vahele takerduda ja
võib juhtuda õnnetus. Ärge
sulgege ega avage akent
elektriliselt autost väljaspool.

HOIATUS
Kui puudutate akna avamisel või
sulgemisel aknaklaasi, võite selle
külge kinni jääda. See võib
põhjustada tõsiseid vigastusi.
Ärge puudutage akent, kui seda avate
või sulgete.
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MÄRKUS:
• Kui sõidu ajal avatakse ainult üks

tagaakendest, võib kostuda vali müra.
See on tingitud õhurõhu muutusest
avatud akna lähedal. See ei tähenda
riket. Sama nähtus ilmneb ka siis, kui
puhute küljega tühja pudelisse. Avatud
tagaaknaga saab müra vähendada
järgmistel viisidel:
– Avage ka üks esiaken.
– Muutke tagaakna avanemisulatust.

Näiteks, kui tagaaken on täielikult
avatud, avage see osaliselt.

• Kui sõidu ajal avatakse ainult üks
esiakendest, võib kostuda vali müra,
nagu eespool kirjeldatud. Avatud
esiaknaga sõites saab müra vähendada
järgmistel viisidel:
– Avage ka üks tagumistest akendest.
– Muutke esiakna avanemisulatust.

Näiteks, kui esiaken on täielikult
avatud, avage see osaliselt. 

Vahelejäämiskaitse
Juhiukse aknal on vahelejäämiskaitse. Kui
akna sulgemiseks kasutatakse
automaatset sulgemisfunktsiooni, tuvastab
funktsioon akna vahel oleva takistuse ning
peatab akna sulgumise, et ära hoida
võimalikke vigastusi.

MÄRKUS:
• Kui tõmbate akna lülitit ülespoole,

vahelejäämiskaitse ei tööta.
• Kui akent ei saa vahelejäämiskaitse

tõrke tõttu täielikult sulgeda, saate akna
sulgeda, hoides aknalülitit
ülestõmmatult.

• Eriti konarlikul teel sõites võib
vahalejäämiskaitse auto rappumise tõttu
ootamatult tööle hakata.

Vahelejäämiskaitse lähtestamine
Aku lahti- ja taasühendamisel ning kaitsme
vahetamisel lülitub vahelejäämiskaitse
välja. Ühtlasi lülitatakse välja ka akna
automaatne sulgemisfunktsioon.

MÄRKUS
Kui avate või sulgete akna seisva
mootoriga, võib auto aku tühjeneda.
Aku kaitsmiseks avage või sulgege
aken, kui mootor töötab.

HOIATUS
Funktsioon ei pruugi sõltuvalt
takistuse suurusest, kõvadusest ja
asukohast akna vahel tuvastada kõiki
takistusi. See võib põhjustada
tõsiseid vigastusi.
Olge akende avamisel või sulgemisel
väga ettevaatlik.

HOIATUS
Vahelejäämiskaitse ei pruugi
tuvastada esemeid ega kehaosi, mis
jäävad akna vahele vahetult enne
akna täielikku sulgumist või
automaatset sulgemis-/
avamisfunktsiooni töötamise ajal.
Kui vahelejäämiskaitse töötab, olge
ettevaatlik, et te sõrmed akna vahele
ei jää.
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Vahelejäämiskaitse tuleb seejärel
taasaktiveerida.
Vahelejäämiskaitse saate aktiveerida
järgnevalt.
1) Keerake süütelüliti asendisse „ON“ või

vajutage süütelülitit, et seadistada
süüterežiim režiimile „ON“.

2) Avage täielikult juhukse aken, hoides
lülitit all.

3) Sulgege juhiukse aken täielikult, hoides
akna lülitit üleval ning hoidke lülitit
selles asendis pärast akna täielikku
sulgumist.

4) Kontrollige, kas juhiukse akna
automaatfunktsioon töötab.

Kui akna automaatne avamis-/
sulgemisfunktsioon pärast lähtestamist
tööle ei hakka, võib olla tegemist
vahelejäämiskaitse tõrkega. Laske auto
SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojas üle vaadata.

Tulede lülitushoob

55S20025

Tulede kasutamine

61MM0A072

Tulede sisse ja välja lülitamiseks keerake
hoova otsas asuvat lülitit. Selleks on kolm
asendit:

OFF (1)
Kõik tuled on välja lülitatud.

 (2)
Põlevad esigabariidituled, tagatuled,
numbrimärgi ja armatuurlaua tuled, kuid
esituled on valja lülitatud.

 (3)
Põlevad esigabariidituled, numbrimärgi ja
armatuurlaua tuled  ning esituled.

HOIATUS
Aku lahti- ja taasühendamise ning
kaitsme vahetamise järel tuleb
vahalejäämiskaitse lähtestada. 
Vahelejäämiskaitset ei saa kasutada
seni, kuni see on lähtestatud.

HOIATUS
Võimalike vigastuste vältimiseks
ärge pange kätt hoova kasutamiseks
läbi rooliratta.

(3)

(2)
(1)

NÄIDE
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61MM0A073

Kui esituled põlevad, saate need
kaugtuledele lülitada, lülitates kangi
ettepoole (endast eemale). Kaugtulede
põlemisel süttib näidikuplokis kaugtulede
märgutuli. Kaugtulede vilgutamiseks
(näiteks möödasoidu märguandeks),
tõmmake kangi korraks kergelt enda poole
ja vabastage.

Tulede automaatne kasutamine 
(mõnel mudelil)

61MM0A074

65T30120

NÄIDE

(3)(4)

(2)(1)

NÄIDE

(5)

NÄIDE
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Autode tuledesüsteemi juhivad kaks põhisüsteemi: tulede lüliti ja automaatsete
kaugtulede süsteem (tulede lüliti on asendis „AUTO“).
Need kaks süsteemi töötavad koos järgnevalt:

SEES: Tuled põlevad
VALGE: Valgusanduri ümber põleb valgus (5).
PIME: Valgusanduri ümber on pime (5).

Tulede sisse- ja väljalülitamiseks keerake hoova otsas asuvat nuppu. Selleks on neli
asendit:

OFF (1)
Kõik tuled on välja lülitatud.

Lüliti asend Põhitulesid saab 
kasutada

Süüterežiim „LOCK” 
või „ACC”

Süüde on sisse lülita-
tud

VALGE TUME VALGE TUME

(1) VÄLJAS
Gabariidituled 
Tagatuled – – – –

Esituled – – – –

(2) AUTO
Gabariidituled 
Tagatuled – – – SEES

Esituled – – – SEES

(3) 
Gabariidituled 
Tagatuled SEES SEES SEES SEES

Esituled – – – –

(4) 
Gabariidituled 
Tagatuled SEES SEES SEES SEES

Esituled SEES SEES SEES SEES

AUTO (2)
See funktsioon töötab, kui süüde on
mootorilüliti vajutusega sisse lülitatud.
Esituled ja gabariidituled lülitakse sisse
ning välja automaatselt vastavalt
ümbritsevale valgusele. Tuled lülituvad
automaatselt välja, kui lülitate süüte
mootorilüliti vajutusega välja süüterežiimile
„LOCK” või süüterežiimile „ACC”.
Valgusandur (5) on ümbritseva
valgustaseme tuvastamiseks paigaldatud
esiklaasi ülaossa See on ühtlasi ka
klaasipuhastite vihmaandur.

MÄRKUS:
• Ärge katke valgusanduri piirkonda

mingite kleebistega kinni. Kleebised

HOIATUS
Kui valgusanduri piirkond esiklaasil
on kaetud pori, jää või muude
sarnaste ainetega, võivad esituled ja
gabariidituled põlema lülituda isegi
siis, kui väljas on tegelikult veel
valge. Enne, kui hakkate
esiklaasi sellistest ainetest 
puhastama, pange klaasipuhastite
lülituskang kindlasti väljalülitatud
asendisse „OFF”. Kui kang jääb
asendisse „AUTO”, võivad
klaasipuhastid ootamatult tööle
hakata, mille tulemusel võite viga
saada või klaasipuhastid võivad
kahjustuda.
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võivad segada valgusanduri tööd ning
süsteem ei pruugi enam tulesid õigesti
sisse ja välja lülitada.

• Valides süüde on sisse lülitatud ja kang
on asendis „AUTO”, süttivad pimeduse
saabumisel esi- ning gabariidituled isegi
siis, kui mootor või hübriidajam ei tööta.
Kui tuled jäävad pikemaks ajaks põlema,
võib aku täielikult tühjeneda.

 (3)
Põlevad esigabariidituled, tagatuled,
numbrimärgi ja armatuurlaua tuled, kuid
esituled on valja lülitatud.

 (4)
Põlevad esigabariidituled, numbrimärgi ja
armatuurlaua tuled  ning esituled.

61MM0A075

Kui esituled põlevad, saate need
kaugtuledele lülitada, lülitates kangi
ettepoole (endast eemale). Kaugtulede
põlemisel süttib näidikuplokis kaugtulede
märgutuli. Kaugtulede vilgutamiseks
(näiteks möödasoidu märguandeks),
tõmmake kangi korraks kergelt enda poole
ja vabastage.

Automaatsed kaugtuled

65T30120

Valgusautomaatika lülitab automaatselt
sisse kõik tuled, mida lülitatakse roolil
asuva tulede lülituskangiga, kui kõik kolm
järgnevat tingimust on täidetud.
Valgusautomaatika kasutamiseks:
1) Valgusanduri ümber on pime (5).
2) Tulede kang on „AUTO” asendis.
3) Vajutasite mootorilülitit ja lülitasite süüte

sisse.
Süsteem toimib vastavalt esiklaasile
paigaldatud valgusandurilt (5) saadud
signaalile Ärge andurit (5) kinni katke.
Vastasel juhul ei pruugi süsteem toimida.

NÄIDE

(5)

NÄIDE
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MÄRKUS:
Valgusandur reageerib ka infrapunakiirgu-
sele. Seetõttu ei pruugi andur tugevas inf-
rapunakiirguses korralikult töötada.

Valgusautomaatika ümberprogrammee-
rimine (mõnel mudelil)
Järgmisi valgusautomaatika sätteid saab
vastavalt eelistusele seadistada. Kui soo-
vite funktsiooni seadistusi muuta, pöör-
duge volitatud SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökoja poole.

Valgusanduri tundlikkus
(mõnel mudelil)
Tehases on kindlaks määratud väline val-
gustase, mille juures tuled sisse ja välja
lülituvad. Valgusanduri tundlikkust saab
reguleerida nii, et tuled lülituksid sisse ja
välja kui:
• väljas on algselt kindlaks määratud

tasemest valgem või
• väljas on algselt kindlaks määratud

tasemest pimedam

Valgusautomaatika töötamine vihma
korral (mõnel mudelil)
Automaattulede seadistust saab muuta, et
esituled lülituksid automaatselt sisse kui:
• vihmaandur tuvastab tugeva vihmasaju
• vihmaandur tuvastab kerge ja tugeva

vihmasaju (vastavalt klaasipuhastite
vihmaandurite tööle) või

• vihmatundlike klaasipuhastite tööst
sõltumatult.

Tulede meeldetuletus
Kui tuled on juhiukse avamisel sisse
lülitatud, kõlab helisignaal. See toimub
järgnevatel juhtudel:
esituled ja/või gabariidituled põlevad, kuigi
süüde on välja lülitatud.
Helisignaal lõppeb, kui lülitate esituled ja
gabariidituled välja.
MÄRKUS:
Helisignaali ajal kuvatakse infoekraanil
vastav teade.

Päevatuled (D.R.L) 
Mootori või hübriidajami käivitamisel
lülituvad päevatuled sisse.
Süsteemi töötamise eeltingimused
1) Mootor või hübriidajam töötab.
2) Esituled ja esiudutuled (mõnel mudelil)

on väljalülitatud.

MÄRKUS:
Päevatulede eredus erineb gabariiditulede
eredusest, kuid tegu ei ole tõrkega.

HOIATUS
Valgusanduril kulub ümbritseva
valgustaseme muutumisele
reageerimiseks umbes 5 sekundit.
Halvenenud nähtavusest põhjustatud
õnnetuste vältimiseks lülitage
esituled ise käsitsi sisse, kui sõidate
näiteks tunnelisse, parkimismajja
vms pimedasse kohta.
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Tagumiste udutulede lüliti (mõnel 
mudelil)

61MM0A214

Tagaudutulede sisselülitamiseks keerake
lülitit joonisel näidatud viisil, kui esituled
põlevad. Tagaudutulede põlemisel süttib
näidikuplokis märgutuli. 

Esitulede suuna reguleerimine

Esitulede suund, vasakpoolne liikluse

65T30150

Esitulede suund, parempoolne liikluse

65T30160

Esituld peavad olema selliselt suunatud, et
need ei pimesta vastutulevate sõidukite
juhte ja seda saab määrata vastavalt
vasak- ja parempoolsele liiklusele.

Esitulede suunatust peab muutma.
Saate esitulede läätse varjutada.

NÄIDE
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Vasakpoolne liiklus
Tulede valgusvihu reguleerimiseks saate
osa esitulest varjutada;
1) Kopeerige nii (A) kui ka (B) rakenduse

šabloonid, nagu on näidatud järgmisel
lehel.

2) Kandke šabloon iseliimuvale
veekindlale materjalile ja lõigake välja.

3) Sobitage välja lõigatud teip esitulede
läätse keskmärgiga. 
Vaadake järgmiste illustratsioonide
mõõtmeid.

Parempoolne esituli (A)

65T30191

(1) Horisontaaljoon: umbes 
50 mm

(2) Vertikaaljoon: umbes 
0 mm

(3) Keskmärk (väike projektsioon läätse
sisepinnal)

Vasakpoolne esituli (B)

65T30201

(1) Horisontaaljoon: umbes 
50 mm

(2) Vertikaaljoon: umbes 
0 mm

(3) Keskmärk (väike projektsioon läätse
sisepinnal)

(1)

(2)

(3)
(1)

(2)

(3)
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Parempoolne liiklus
Tulede valgusvihu reguleerimiseks saate
osa esitulest varjutada;
1) Kopeerige nii (A) kui ka (B) rakenduse

šabloonid, nagu on näidatud järgmisel
lehel.

2) Kandke šabloon iseliimuvale
veekindlale materjalile ja lõigake välja.

3) Sobitage välja lõigatud teip esitulede
läätse keskmärgiga.
Vaadake järgmiste illustratsioonide
mõõtmeid.

Parempoolne esituli (A)

65T30191

(1) Horisontaaljoon: umbes 
50 mm

(2) Vertikaaljoon: umbes 
0 mm

(3) Keskmärk (väike projektsioon läätse
sisepinnal)

Vasakpoolne esituli (B)

65T30201

(1) Horisontaaljoon: umbes 
50 mm

(2) Vertikaaljoon: umbes 
0 mm

(3) Keskmärk (väike projektsioon läätse
sisepinnal)

(1)

(2)

(3)
(1)

(2)

(3)
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Esitulede šabloonid

65T30230

(1) 30 mm
(2) 90 mm
(3) 42 mm

A (3)

(2)

(1)
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65T30240

(1) 42 mm
(2) 90 mm
(3) 30 mm

B

(2)

(1)

(3)
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Esiudutulede lüliti 
(mõnel mudelil)

64J058

Esiudutulede sisselülitamiseks vajutage
udutulede lülitit, kui gabariidituled ja/või
esituled põlevad. Esiudutulede
sisselülitamisel süttib lültit kohal asub
märgutuli.

MÄRKUS:
Mõnes riigis võib kohalikest eeskirjadest
tulenevalt tulede sisselülitamine
ülalkirjeldatust erineda.

Esitulede kõrguse regulaator 
(mõnel mudelil)

80JM040

Esitulede valgusvihu kõrguse muutmiseks
vastavalt kaassõitjate arvule ja pagasi
raskusele keerake esitulede kõrguse
regulaatorit. Järgnevast tabelist näete,
milline regulaatori asend on erinevatel
juhtudel õige.

Auto koormus
Lüliti asend

2WD 4WD

Ainult juht 0 0

Juht + 
1 reisija 
(esiiste)

0 0

Juht + 
4 reisijat, 
pagasita

1 1

Juht + 
4 reisijat, 
pagasiga

2 2

Juht + 
täis last 3 2
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Suunatulede hoob
Suunatulede hooba saab kasutada, kui
mootor on sisse lülitatud.

55S20025

Suunatulede hoova kasutamine
Kui süüde on sisselülitatud, liigutage
hooba parema või vasaku suunatule
sisselülitamiseks üles või alla.

Suunatuli

61MM0A076

Liigutage suunatule kangi üles või alla.
Peale pööramist naaseb kand
algasendisse ja suunatule vilkumine
lõppeb.

Reavahetuse märguanne

61MM0A077

Lükake hoob kas poolenisti üles või  alla
ning hoidke seda selles asendis.
• Suunatuli vilgub seni kuni kangi hoiate.
• Suunatuli ja selle märgutuli vilguvad

kolm korda isegi siis, kui kangi koheselt
vabastate.

MÄRKUS:
Suunatule saab määrata peale kangi
vabastamist kolmest korrast erineva arvu
kordi vilkuma. Lisateavet vaadake peatüki
„NÄIDIKUPLOKK“ osast „Infoekraan“.

HOIATUS
Võimalike vigastuste vältimiseks
ärge pange kätt hoova kasutamiseks
läbi rooliratta.

NÄIDE

NÄIDE
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MÄRKUS:
Vilkumiskordade arvu saav määrata 1-4
korrani. Kohandamiseks küsige luba
SUZUKI edasimüüjalt või kvalifitseeritud
töökojalt.

Ohutulede lüliti

65T30130

Ohutulede aktiveerimiseks vajutage
ohutulede lülitit. Kõik suunatuled ja
suunatule märgutuled hakkavad
samaaegselt vilkuma. Ohutulede
väljalülitamiseks vajutage uuesti lülitit.
Kasutage ohutulesid, et teavitada teisi
liiklejaid võimalikust ohust hädaolukorras
peatumisel või muu ohu korral.

Klaasipuhasti ja -pesuri hoob
Klaasipuhasti ja -pesuri hooba saate
kasuta siis, kui süüde on sisse lülitatud.

52SS30040

MÄRKUS
Kui kasutate ohutulede lülitit mitu
tundi, kui mootor on seisatud, võib
pliihappe aku tühjaks saada.
Ärge kasutage ohutulesid
pikaajaliselt, kui mootor ei tööta.

NÄIDE

HOIATUS
Võimalike vigastuste vältimiseks
ärge pange kätt hoova kasutamiseks
läbi rooliratta.
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Kui klaasipuhasti on külmunud
Sulatage jää sooja veega. Pärast jää
sulamist pühkige külmumise vältimiseks
vesi ja niiskus ära. Kui proovite külmunud
plaasipuhasteid jõuga liigutada, võivad
klaasipuhasti labade kummiosad viga
saada ja klaasipuhastid puruneda.

Klaasipuhasti ja -pesuri hoova 
kasutamine

Klaasipuhasti/-pesuri hooba või lülitit
(mõnel mudelil) saab kasuta siis, kui süüde
on sisse lülitatud.
Kui klaasipuhastitele avaldub koormus,
nagu näiteks lumi, aktiveerub voolukatkesti
ja klaasipuhastid peatavad klaasipuhastite
mootori kaitsmiseks töö.
Kui klaasipuhasti töötamise ajal peatub,
toimige järgnevalt.
1) Peatage auto ohutus kohas ja lülitage

mootor või hübriidajam välja.
2) Lülitage klaasipuhasti hoob „OFF“

asendisse.
3) Eemaldage klaasipuhastilt takistus,

näiteks lumi.
4) Mõne aja möödudes, kui klaasipuhasti

temperatuur on langenud, lähtestub
voolukatkesti automaatselt ja
klaasipuhastit on võimalik jälle
kasutada. 

Kui te klaasipuhastit kasutada ei saa, on
probleem mujal. Paluge SUZUKI
edasimüüjal või kvalifitseeritud töökojal
süsteemi kontrollida.

HOIATUS
Külma ilmaga võib klaasile
pihustatud pesuvedelik jäätuda ja
see võib nähtavusele halvasti
mõjuda. Kasutage klaasi
soojendamiseks ja pesuvedeliku
pritsimiseks klaasisoojendust.
Klaasisoojenduse kohta lisateabe
saamiseks vt peatüki „MUUD
JUHTSEADMED JA VARUSTUS”
jaotist „Manuaalne kütte- ja
kliimaseade” või „Automaatne kütte-
ja kliimaseade”.

MÄRKUS
• Kui kasutate klaasipuhasteid kuival

klaasil, võivad klaasipuhastid ja -
pesurid viga saada. Kui klaas on
kuiv, kasutage pesuvedelikku ja
seejärel klaasipuhasteid.

• Kui kasutate klaasipuhasteid nii, et
labad on klaasile kinni jäänud,
võivad labade kummid viga saada
ning puhastid katki minna. Kui
klaasipuhasti labad on klaasile
kinni jäänud, ärge kasutage neid.

• Kui kasutate klaasipesurit ajal, mil
pesuvedelikku ei saa piisavalt
pihustada, võib pesupump olla
katki. Kui pesuvedelikku pole
võimalik piisavalt pritsida, lülitage
pesuri lüliti välja ja kontrollige
pesuvedeliku kogust paagis.
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Klaasipuhastid

61MM0A079

Klaasipuhastite sisselülitamiseks lükake
hoob ühe astme võrra alla. „INT“ asendis
töötavad klaasipuhastid vahelduva
tsükliga. „INT“ asend on mugav udu või
kerge vihma korral. „LO“ asendis töötavad
klaasipuhastid ühtlase aeglase kiirusega.
„HI“ asendis töötavad klaasipuhastid
ühtlase kõrge kiirusega. Klaasipuhastite
väljalülitamiseks viige hoob tagasi „OFF“
asendisse.
Lükates hoova üles „MIST“ asendisse,
hakkavad klaasipuhastid tööle pideval
aeglasel kiirusel.

61MM0A080

Kui klaasipuhastite hooval on olemas
intervallrežiimi regulaator „INT TIME“,
keerake seda ette- või tahapoole, kui
soovite muuta pausi pikkust
klaasipuhastite töötsüklite vahel.

Vihmatundlikud klaasipuhastid 
(mõnel mudelil)

61MM0A081

Lülitage süüde sisse. Vihmatundlike
klaasipuhastite sisselülitamiseks lükake
hoob ühe astme võrra kolmest alla.
Asendis „AUTO“ (mõnel mudelil) hakkavad
klaasipuhastid automaatselt tööle, kui
vihmaandur tuvastab vihma- või lumesaju.
„LO“ asendis töötavad klaasipuhastid
ühtlase aeglase kiirusega. „HI“ asendis
töötavad klaasipuhastid ühtlase kõrge
kiirusega. Klaasipuhastite väljalülitamiseks
viige hoob tagasi „OFF“ asendisse.
Kui lükkate hoova üles asendisse „MIST“
ja hoiate seda selles asendis, pühivad
klaasipuhastid klaasi ühtlaselt aeglase
kiirusega seni, kuni hoiate kangi vastavas
asendis.

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE
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61MM0A082

Kui klaasipuhastite hoob on asendis
„AUTO“, saate muuta süsteemi vihma- ja
lumetundlikkust, keerates kangil asuvat
regulaatorit tundlikkuse suurendamiseks
ettepoole või tundlikkuse vähendamiseks
tahapoole.

65T30120a

(1) Vihmaandur

MÄRKUS:
• Järgnevate tingimuste korral ei pruugi

vihmaandur vihma- või lumesadu õigesti
tuvastada
ning seetõttu ei pruugi vihmatundlike
klaasipuhastid töötada või teevad seda
vigaselt. (Sellisel juhul lükake hoob
asendist „AUTO“ mõnda teise
asendisse).
– Vihm või lumi ei lange esiklaasil

vihmaanduri piirkonda või andur ei
suuda lund tuvastada.

– Vihmaanduri piirkond on kaetud muda,
jää või muu samalaadse ainega.
Esiklaas tuleks puhastada.

– Esiklaasil olid juba enne vihmatundlike
klaasipuhastite kasutamist
vihmapiisad. Te peaksite
klaasipuhastid käsitsi sisse lülitama ja
klaasi kuivaks tegema.

– Vihmaanduri temperatuur on kerkinud
päikese käes üle 80 °C või langenud
külma ilmaga alla –10 °C.
(Klaasipuhastid ei tööta sellistes
tingimustes).

– Esiklaas on kaetud vetthülgava
vahendiga, millelt vihmapiisad eriti
kiiresti maha voolavad. Selle
tulemusena võib nähtavus paraneda
ning võib jääda mulje, et
klaasipuhastid töötavad liiga kiiresti.
Sellisel juhul vähendage süsteemi
tundlikkust.

– Anduri piirkond on kaetud kleebisega.
– Klaasipuhasti labad on kahjustatud.

Asendage need uutega.
• Järgmised tundemärgid võivad viidata

vihmatundlike probleemidele 
klaasipuhastite süsteemis.  Kui esineb
mõni järgnevatest tunnustest, laske
süsteem volitatud SUZUKI edasimüüjal
või kvalifitseeritud töökojas kontrollida.
– Vihma- või lumesaju tugevus muutub,

kuid pühkimisintervall jääb samaks.
– Sajab vihma või lund, kuid

klaasipuhastid ei tööta.

NÄIDE

(1)

NÄIDE

HOIATUS
• Kui klaasipuhastite hoob on

asendis „AUTO“ ja süüde on
käivituslülitiga lülitatud
süüterežiimile „ON“, järgige
alltoodud juhiseid. Vastasel juhul
võivad klaasipuhastid ootamatult
tööle hakata, mille tulemusel võite
ise või klaasipuhastid viga saada.
– Ärge puudutage ega pühkige

lapiga vihmaanduri piirkonda
esiklaasil.

– Ärge lööge esiklaasi ega
vihmaandurit.

• Enne auto pesemist
automaatpesulas või enne
esiklaasi puhastamist pange
klaasipuhastite kang tingimata
väljalülitatud asendisse „OFF“.
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Vihmatundlike klaasipuhastite
ümberprogrammeerimine
Vihmatundlike klaasipuhastite tööd
asendis „AUTO“ saab vastavalt oma
eelistustele muuta, valides sobivaima
järgnevatest seadistustest. Täpsemat
teavet seadistuste muutmise kohta küsige
volitatud SUZUKI edasimüüjalt või
kvalifitseeritud töökojast.

Täisautomaatne pühkimine (tehase
algseadistus)
Süsteem valib järgnevate režiimide seast
automaatselt kõige sobivama
pühkimisrežiimi: katkendlik pühkimine,
aeglane pühkimine või kiire pühkimine.

Poolautomaatne pühkimine
Süsteem valib järgmiste režiimide seast
automaatselt kõige sobivama
pühkimisrežiimi: vahelduv pühkimine,
aeglane pühkimine või kiire pühkimine.
(Klaasipuhasti ei lõpeta automaatselt
töötamist).

Katkendlik pühkimine
Klaasipuhastid töötavad ainult
intervallrežiimis. Pühkimisintervalli saab
muuta hooval oleva regulaatoriga.

Klaasipesurid

61MM0A099

Pesuvedeliku klaasile pihustamiseks
tõmmake hooba enda poole.
Klaasipuhastid hakkavad automaatselt
aeglaselt tööle (kui need ei tööta juba
eelnevalt ja sees on „INT“ asend).

HOIATUS
• Esilaasi jäätumise vältimiseks

lülitage enne pesuri kasutamist
sisse klaasisoojendus.

• Ärge kasutage pesuvedeliku
anumas mootori jahutusvedelikku
ega muid antifriise. See võib
nähtavust tugevalt halvendada ja
samas ka teie auto värvkatet
rikkuda.

NÄIDE

MÄRKUS
Klaasipuhasti ja -pesuri kaitsmiseks
peate kasutusele võtma järgnevad
ettevaatusabinõud:
• Ärge hoidke hooba, kui vett ei

pihustata, kuna nii võite mootorit
kahjustada.

• Ärge püüdke eemaldada mustust
klaasilt kuivalt, kuna nii võite
esiklaasi ja klaasipuhasteid
kahjustada. Enne klaasipuhastite
kasutamise niisutage alati klaasi.

• Enne klaasipuhastite kasutamise
eemaldage neilt jää ja kogunenud
lumi.

• Kontrollige pesuvedeliku taset
regulaarselt. 

• Kui kasutate klaasipesurit ajal, mil
pesuvedelikku ei saa piisavalt
pihustada, võib pesupump olla
katki. Kui pesuvedelikku ei välju
piisavalt, lülitage pesuri lüliti välja.



3-38

ENNE SÕIDU ALUSTAMIST

63TB3-01E

Tagaklaasipuhasti ja -pesuri lüliti

61MM0A100

Tagaklaasipuhasti sisselülitamiseks
keerake hoova otsas tagaklaasipuhasti
lüliti „ON“ asendisse. Kui teie auto
tagaklaasipuhasti lülitil on olemas asend
„INT“, saate panna tagaklaasi puhasti tööle
intervallrežiimil, kui keerate lüliti asendisse
„INT“.  Tagaklaasipuhasti väljalülitamiseks
keerake lüliti tagasi „OFF“ asendisse.
Tagaklaasipuhasti „OFF“ asendis pesuri
kasutamiseks keerake lülitit tahapoole ja
hoidke pesuvedeliku pihustamiseks.
Tagaklaasipuhasti „ON“ asendis pesuri
kasutamiseks keerake lülitit ettepoole ja
hoidke pesuvedeliku pihustamiseks.

Signaal

65T30140

Signaali kasutamiseks vajutage roolil
signaalinupule. Signaal töötab süütelüliti
igas asendis või igas süüterežiimis.

NÄIDE

Intervallrežiimiga klaasipuhasti

Pesur

Klaasipuhasti

MÄRKUS
Enne tagaklaasipuhast kasutamise
eemaldage sellelt jää ja lumi.
Kogunenud jää ja lumi võivad
takistada klaasipuhasti liikumist ja
kahjustada selle mootorit.

NÄIDE
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Tagaklaasi soojendi lüliti 

Tüüp 1

65T30170

Tüüp 2

65T30180

Kui tagaklaas on udune, vajutage
tagaklaasi puhastamiseks lülitile (1).

61MM0A088

Kui küljepeeglitel on märgistus (2), on neil
soojendid. Vajutades lülitile (1), hakkavad
samaaegselt tööle mõlema küljepeegli
soojendused ja tagaklaasi soojendi.
Süttib vastav märgutuli. Soojendi  töötab
ainult siis, kui mootor või hübriidajam
töötab. Soojeni väljalülitamiseks vajutage
uuesti lülitile (1).

MÄRKUS:
• Soojendi  töötab ainult siis, kui mootor

või hübriidajam töötab.
• Soojendi lülitub 15 minuti järel aku

kaitsmiseks automaatselt välja.
• Kui teie auto varustusse kuulub

küjepeeglite soojendi, töötab see
samaaegselt mõlemas küljepeeglis,
kuigi soojenduse sümbol (2) on ainult
juhipoolsel küljepeeglil.

• Kasutage tagaklaasi sisemuse
pühkimiseks veega niisutatud pehmet
lappi ja pühkige klaasi piki
soojusjuhtmeid, et neid mitte kahjustada.

REAR

(1)

NÄIDE

(1)

NÄIDE

(2)

NÄIDE

MÄRKUS
Tagaklaasi ja peeglisoojendi tarbivad
suurel hulgal elektrit. Kui te ei lülita
nende lülitit välja, võib auto aku
tühjaks saada. Aku kaitsmiseks
lülitage lüliti kohe pärast akna
puhastamist välja.
Samuti ärge kasutage soojendit lume
sulatamiseks või vihmavee
kuivatamiseks.
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ECO-režiimi lüliti 
(mõnel mudelil)

65T30250

(1) ECO-režiimi lüliti

ECO-režiim säästab kütust tänu
järgmistele mõjudele.
• Auto kiirendab vastavalt gaasipedaali

vajutamiskiirusele rahulikult.
• Kliimaseadme töö on piiratud.
ECO-režiimi lüliti (1) vajutamine käivitab
ECO-režiimi ja ekraanile ilmub näidik. Lüliti
uuesti vajutamine tühistab režiimi ja
märgutuli kustub.

(1)

NÄIDE
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MÄRKUSED



NÄIDIKUPLOKK

4

63TB3-01E

59RN04640

NÄIDIKUPLOKK
Näidikuplokk ........................................................................ 4-1
Spidomeeter .........................................................................  4-1
Tahhomeeter.........................................................................  4-1
Kütusenäidik......................................................................... 4-2
Temperatuurinäidik ............................................................. 4-2
Ereduse reguleerimine ....................................................... 4-3
Infoekraan ............................................................................ 4-3
Hoiatus- ja märgutuled ....................................................... 4-35



4-1

NÄIDIKUPLOKK

63TB3-01E

Näidikuplokk

65T40011

(1) Spidomeeter
(2) Tahhomeeter
(3) Kütusenäidik
(4) Temperatuurinäidik
(5) Infonäidik
(6) Teekonnanäidiku nupp
(7) Näidiku valikunupp
(8) Hoiatus- ja märgutuled

(6) (2) (8) (1) (7)

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

NÄIDE

Spidomeeter
Spidomeeter näitab sõidukiirust. 

Tahhomeeter
Tahhomeeter näitab ligikaudset mootori
pöörlemissagedust (p/min).

MÄRKUS
Ärge sõitke kunagi punases alas
olevatel mootoripööretel.
Hoidke mootoripöörded alati alla
punast ala isegi madalama käiguga
sõitmisel.
Täiendavat teavet leiate osast
,,Suurimad lubatud kiirused“
peatükist ,,SÕITMNE“.
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Kütusenäidik

65T40021

Süütelüliti ON asendis näitab see näidik
kütusepaagis oleva kütuse ligikaudset
kogust. „F“ tähendab täis paaki ja „E“ tühja
paaki.
Kui näidikul on „E“ alas ainult üks
sektsioon, siis tankige võimalikult kiiresti.

MÄRKUS:
Sõidutingimustest ja teeoludest tulenevalt
(nt kallakutel või kurvides) võib madala
kütusetaseme hoiatustule süttimishetk
erineda, kuna kütus paagis loksub.

Madala kütusetaseme hoiatustule (1)
süttimisel tankige koheselt.

Vaadake lisateavet „Hoiatus- ja
märgutuled“ peatüki osast „Madala
kütusetaseme“ hoiatustuli.
Noolemärk (2) näitab, et tankeluuk asub
auto paremal küljel.

Temperatuurinäidik

65T40031

Süütelüliti ON asendis näitab see näidik
mootori jahutusvedeliku temperatuuri.
Tavalistes sõidutingimustes peab näidik
jääma normaalsesse ja vastuvõetavasse
temperatuurivahemikku "H" kuni "C". Kui
näidik läheneb väärtusele „H“, on tegemist
ülekuumenemisega. Järgige juhiseid osas
„Mootori ülekuumenemine“: peatükis
„HÄDAOLUKORRAS“.

(2)(1)

NÄIDE

MÄRKUS
Ülekuumenenud mootoriga sõitmine
võib mootorit tõsiselt kahjustada.

NÄIDE
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Ereduse reguleerimine

65T40041

Süütelüliti ON asendis näitab see näidik
mootori jahutusvedeliku temperatuuri. 
Teie autol on valgustuse automaatse
hämardusfunktsiooni, mis vähendab
automaatselt näidikuploki eredust, kui
gabariidituled või esituled on sisse
lülitatud. 
Näidikuploki eredust saab reguleerida kui
gabariidituled ja/või esituled põlevad.
Näidikuploki ereduse suurendamiseks
keerake näidiku valikunuppu (1)
päripäeva. 

Näidikuploki ereduse vähendamiseks
keerake näidiku valikunuppu (1)
vastupäeva.
 

MÄRKUS:
• Kui te näidiku valikunuppu mõne

sekundi jooksul ei keerata Rakendunud,
lülitub ereduse reguleerimine
automaatselt välja.

• Aku lahiühendamisel ja
taasühendamisel lähtestatakse
näidikuploki ereduse tehaseseade.
Reguleerige eredus vastavalt oma
vajadusele.

• Määrates näidikuplokile maksimaalse
ereduse, kui gabariidituled või esituled
on sisse lülitatud, lülituvad järgmised
funktsioonid välja.
– Näidikuploki ereduse automaatne

hämardamine.
– Ereduse reguleerimine.

• Meelelahutusliku infosüsteemiga
varustatud autos muutub ekraan
päevaseks (eredaks värviks), kui
näidikupaneeli valgustus on
maksimaalse heledusega.

Infoekraan
Infoekraan kuvatakse süütelüliti ON
asendis või režiimis.

65T40051

(1) Infoekraan

(1)

NÄIDE HOIATUS
Ärge reguleerige eredust sõidu ajal.
Nii võita auto üle kontrolli kaotada.

(1) (A) (B) (C)

(D)

(E) (F)
(G)

NÄIDE
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65T40061

(2) Teekonna valikunupp
(3) Näidiku valikunupp

Infoekraanil kuvatakse järgnevat teavet.
Ekraan (A)
Kell
Ekraan (B)
Sõidurežiim (4WD mudelitele)
Ekraan (C)
Välistemperatuur 

Ekraan (D)
Hoiatused ja teated/ 
kütusekulu / sõiduulatus / 
keskmine kiirus / sõiduaeg / 
Tühikäigul töötamise aeg kokku ja kogu 
tühikäigul töötamise kütus on salvestatud 
(mõnel mudelil) / 
kell ja kuupäev / liikumine / 
pingutusmoment ja võimsus (mõnel 
mudelil) / gaasi ja piduri (mõnel mudelil) / 
energiavoog (mõnel mudelil) / 
dünaamiline kiirusehoidja (mõnel mudelil) / 
püsikiirusehoidja (mõnel mudelil) / 
kiirusepiiraja (mõnel mudelil) / 
topeltanduriga piduri tugisüsteem (mõnel 
mudelil) / liiklusmärkide tuvastamine (mõnel 
mudelil) / sõidurajalt kõrvalekaldumise 
vältimine (mõnel mudelil) / pimeda nurga 
jälgimissüsteem (mõnel mudelil) / 
tagurdamishoiatus (mõnel mudelil) / 
energianäidik (mõnel mudelil) / 
speedomeeter (mõnel mudelil) / ristmiku 
juhik (mõnel mudelil) 

Ekraan (E)
Käigukangi valik / käiguvahetus 

Ekraan (F)
Tagaistmete turvavöö märgutuli
Ekraan (G)
Läbisõidunäidik ja teekonnanäidik

(2)

(3)

NÄIDE
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53SB08205

Süüte „ON“ asendi või režiimi valimise
kuvatakse mõneks sekutingiks teade.
Mõned hoiatuse ja teated võivad ekraanile
ilmuda, kui süütelüliti on pööratud
asendisse „ACC” või „LOCK” või kui süüde
on ACC või „LOCK” (OFF).

Kell
Ekraan (A) näitab kellaaega.
Kellaaja muutmiseks järgige osas
„Seadistusrežiim toodud juhiseid“.

Sõidurežiim (4WD mudelitele)
Ekraan (B) näitab sõidurežiimi. Nelikrežiimi
4WD süsteemi kasutamise kohta vaadake
peatüki “AUTO KASUTAMINE” lõiku
“Nelikveo režiimi 4WD-süsteem (mõnel
mudelil)”.

Välistemperatuur (mõnel mudelil) 
Ekraan (C) näitab välistemperatuuri.
Termomeeter näitab välistemperatuuri.

52RM21050

Kui välistemperatuur läheneb nullile, ilmub
ekraanile sümbol.
Temperatuuriühiku muutmiseks
temperatuurivahemikus “°C” kuni “°F”
järgige käesolevas peatükis
“Seadistusrežiimi” juhiseid.

MÄRKUS:
Välistemperatuuri näit võib erineda
tegelikust, kui sõidate väga aeglaselt või
auto seisab.

Kaksikvedu Nelikavedu

NÄIDE

NÄIDE
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Kütusekulu / sõiduvahemik / keskmine kiirus / sõiduaeg / kogu tühikäigul 
töötamise aeg ja kogu tühikäigul kulutatud kütus (mõnel mudelil) / kell ja 
kuupäev / liikumine / pöördemoment ja võimsus (kui olemas) / gaasipedaal 
ja pidur (mõnel mudelil) / energiavoog (mõnel mudelil) / voolumõõtur 
(mõnel mudelil) / speedomeeter (mõnel mudelil)
Kui näidikul (D) ei ole hoiatusi või teateid, võite valida ühe järgmistest näitudest, mis näidikul
kuvatakse: kütuse hetketarbimine, keskmine kütusekulu, sõiduvahemik, keskmine kiirus, sõiduaeg,
kogu tühikäigul töötamise seisakuaeg ja kogu tühikäigul kasutatud kütus (mõnel mudelil), kell ja
kuupäev, liikumine, pöördemoment ja võimsus (mõnel mudelil), gaas ja pidur (mõnel mudelil),
energiavoog (mõnel mudelil), energianäidik (mõnel mudelil), kiirusmõõdik (mõnel mudelil),
kiirusmõõdik (mõnel mudelil) või näidik puudub.

65T40140

HOIATUS
Ärge määrake kellaaega sõidu ajal. Ärge reguleerige ekraani sõidu ajal.

(a) (b) (c)

(i)

(f)(e)(d)

(g)(h)(k)(l) (j)

NÄIDE

(a) Kütuse hetketarbimine / keskmine 
kütusekulu / läbitav vahemaa

(b) hetke kütusekulu / keskmine kütusekulu / 
5 minuti keskmine kütusekulu

(c) Keskmine kiirus / 5 minuti keskmine kiirus 
/ Sõiduaeg

(d) Tühikäigul töötamise aeg kokku ja kogu 
tühikäigul töötamise kütus on salvestatud 
(mõnel mudelil)

(e) Kell ja kuupäev
(f) Liikumine
(g) Pöördemoment ja võimsus (mõnel 

mudelil)
(h) Gaasi- ja piduripedaal (mõnel mudelil)
(i) Energiavoog (mõnel mudelil)
(j) Energianäidik (mõnel mudelil) 
(k) Spidomeeter (mõnel mudelil)
(l) Näidud puuduvad

Näitude ümberlülitamiseks vajutage kiiresti
näidiku valikunuppu (3).
MÄRKUS:
Näidikul kuvatabat kütusekulu hetkeväärtust,
keskmist kütusekulu, sõiduvahemikku,
keskmist kiirust, salvestatud  kogu tühikäigul
kütuse kogust (mõnel mudelil), liikumise,
pöördemomendi ja võimsuse, gaasipedaali ning
piduri- ja energiavoolu (kui olemas) väärtust
mõjutavad järgmised tingimused:
• teeolud
• liiklusolud
• sõidutingimused
• auto seisukord
• rikked, mis tingivad rikke märgutule

süttimise või vilkumise
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Hetke kütusekulu
Ekraanil kuvatakse hetke kütusekulu
tulpdiagrammina ainult siis, kui auto
sõidab.

52RM21070

(4) Hetke kütusekulu

MÄRKUS:
• Ekraanil ei kuvata tulpdiagrammi, kui

auto seisab.
• Auto tehnilistest andmetest sõltuvalt on

kütusekulu tehaseseade kas L/100km,
km/l või MPG.

• “L/100km” seade puhul on maksimaalne
kütusekulu 30. Kui kütusekulu isegi
ületab väärtust 30, siis tegelikku
kütusekulu ei kuvad.

• “km/l” seade puhul on maksimaalne
kütusekulu 50. Kui kütusekulu isegi
ületab väärtust 50, siis tegelikku
kütusekulu ei kuvad.

• “MPG(UK) seade puhul on maksimaalne
kütusekulu 80. Kui kütusekulu isegi
ületab väärtust 80, siis tegelikku
kütusekulu ei kuvad.

• Kui sõidutingimused kütusekulu tugevalt
mõjutavad, võidakse kütusekulu kuvada
hilinemisega.

• Ekraanil kuvatakse eeldatavad
väärtused. Tegelikud väärtused võivad
kuvatavast erineda.

Keskmine kütusekulu / 5-minuti
keskmine kütusekulu / 1 sõidutsükli
keskmine kütusekulu
On näidatud eelmise nullseisu ja 5-
minutilise keskmise kütusekulu ning 1
sõidutsükli keskmine kütusekulu.

(Keskmine kütusekulu)

52RM21080

(5) Keskmine kütusekulu

(4)NÄIDE

(5)

(5)

NÄIDE
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Kui valisite viimane kord autoga sõites
keskmise kütusekulu, kuvatakse ekraanil
süüte sisselülitamisel viimase sõidu
keskmine kütusekulu. Ilma keskmise
kütusekulu väärtust nullimata kuvatakse
ekraanil keskmine kütusekulu koos
praeguse sõiduga.

MÄRKUS:
Akuklemmide lahtiühendamisel kuvatakse
keskmine kütusekulu mõningase sõitmise
järel.
Saate valida keskmise kütusekulu
nullimise ajastuse ühel järgnevatest
viisidest:
• Tankimise järel nullimine: tankimisel

nullitakse keskmine kütusekulu
automaatselt.

• Teekonnanäidu A samaaegne nullimine:
teekonnanäidu A nullimisel nullitakse
keskmine kütusekulu automaatselt.

• Käsitsi nullimine: keskmise kütusekulu
nullimiseks vajutage ja hoidke
kütusekulu kuvamise ajal all näidiku
valikunuppu (3).

Keskmise kütusekulu ajastuse vaadake
selle peatüki osast „Seadistusrežiim“.

MÄRKUS:
Kui teie seadeks on „Tankimise järel
nullimine“ , siis väikese kütusekoguse
lisamisel ei pruugi süsteem keskmist
kütusekulu nullida.

(5 minuti keskmine kütusekulu)

68PM00282

(6) 5 minuti keskmine kütusekulu

(1 sõidutsükli keskmine kütusekulu)

53SB10201

(7) 1 sõidutsükli keskmine kütusekulu

Keskmist kütusekulu saate vaadata iga 5
minuti järel alates 15-minutilisest sõidust.
Samuti saate vaadata keskmist kütusekulu
viimase 3 sõidutsükli jooksul. Aja näitu ja
sõidutsükli näidikut saab muuta. Lisateavet
vaadake osas „Seadistusrežiim“.

(6)

NÄIDE

NÄIDE

(7)
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Läbitav vahemaa

52RM21090

(8) Läbitav vahemaa

Kui valisite viimane kord autoga sõites
sõiduvahemiku, kuvatakse mõne sekundi
jooksul “---” ja seejärel näidatakse
praegune sõiduvahemik.
Kuvatakse nendes sõidutingimustes selle
kütusekogusega läbitav vahemaa.
Kütuse hoiatustule süttides kuvatakse
ekraanil „---“. 
Kütuse hoiatustule süttimisel tankige
koheselt, sõltumata sellest, kas ekraanil
kuvatakse läbitav vahemaa või mitte.
Peale tankimist näit värskendatakse. Kui te
siiski tangite ainult väikese koguse kütust,
siis õiget näitu ei kuvata.

MÄRKUS:

• Süütelüliti ON asendis tankimisel ei
pruugi läbitav vahemaa olla õige.

• Akuklemmide lahtiühendamisel
kuvatakse läbitav vahemaa mõningase
sõitmise järel.

Keskmine kiirus / 5 minuti keskmine
kiirus
Kuvatakse eelmise lähtestamise ja 5
minuti sõitmise keskmine kiirus.

(Keskmine kiirus)

52RM21100

(9) Keskmine kiirus

Kui valisite viimane kord autoga sõites
keskmise kiiruse, kuvatakse ekraanil süüte
sisselülitamisel viimase sõidu keskmine
kiirus. Ilma keskmise kiiruse väärtust
nullimata kuvatakse ekraanil keskmine
kiirus koos praeguse sõiduga.
Keskmise kiiruse nullimiseks vajutage ja
hoidke keskmise kiiruse kuvamise ajal 2
sekundit all näidiku valikunuppu (3).
Lühikese sõidu järel kuvatakse ekraanil „---
“.

(8)

NÄIDE

(9)

NÄIDE
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MÄRKUS:
Akuklemmide lahtiühendamisel kuvatakse
keskmine kiirus mõningase sõitmise järel.

(5 minuti keskmine kiirus)

52RM21110

(10) 5 minuti keskmine kiirus

Keskmist kiirust saate vaadata iga 5 minuti
järel alates 10-minutilisest sõidust.

Sõiduaeg

52RM21120

(11) Sõiduaeg

Kuvatakse eelmise nullimise sõiduaeg.
Sõiduaja nullimiseks vajutage ja hoidke
sõiduaja kuvamise ajal näidiku 2 sekundit
all valikunuppu (3). Lühikese sõidu järel
kuvatakse ekraanil „---“.

MÄRKUS:
• Lülitusega aku miinusklemmi (-)

lahtiühendamine lähtestab sõiduaja
näidu.

• Sõiduaja maksimaalne väärtus on
99:59:59. Kui sõiduaeg ületab selle
väärtuse, siis tegelikku sõiduaega ei
kuvata.

Tühikäigul töötamise aeg kokku ja kogu
tühikäigul töötamise kütus on
salvestatud (mõnel mudelil) 

52RM217

(12) Täielik seisakuaeg tühikäigul
(13) Kogu tühikäigul säästetud kütus 

Näidikul on näidatud mootori seisuaja
kogupikkus (tundides, minutites ja sekundites)
ning säästetud kütuse  üldkogus (milliliitrites)
ENG A-STOP süsteemis alates näidu
lähtestamisest.
• Tühikäigu täieliku seisuaja ja säästetud

kütuse lähtestamiseks vajutage ja hoidke
näidiku valikunuppu (3) mõnda aega all, kui
ekraanile kuvatakse kogu tühikäigul
töötamise aeg ja kogu tühikäigu kütus.

MÄRKUS:
• Kogu tühikäigu seisuaja maksimaalne

väärtus on 99:59:59 ja see väärtus on
fikseeritud, kuni see lähtestatakse.

NÄIDE

(10)
(11)

NÄIDE

(13)

(12)

NÄIDE
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• Kui ühendate plii-happeaku negatiivse (–
) klemmi lahti, lähtestatakse kogu
tühikäigul töötamise aja väärtus ja kogu
tühikäigul säästetud kütus.

Kell ja kuupäev
Kuvatakse kuupäev ja kellaaeg.
Lähtestamise vaadake osa
„Seadistusrežiim“.

Liikumine

52RM218

See näitab, kuidas raskuskese sõidu ajal
liigub.
G-asend (raskuskiirendus) auto kerele
sõidu ajal rakendatud asendit näitab kera
(14).
Auto peatamisel kuvatakse graafikuna (15)
varasemad andmed sõiduki kerele sõidu
ajal rakendatud G-asendite kohta.

G-asendi ajaloo graafikut saab kuvada või
peita. Lisateavet vaadake osas
„Seadistusrežiim“.

MÄRKUS:
• Kui G-asendi graafik seisval sõidukil on

näidurežiimis , kuvatakse graafikut (15)
mitu sekundit, kui süütelüliti  “LOCK”
asendisse või  "LOCK" (OFF) režiimi
valimist.

• Graafik on ligikaudne ja tegelik liikumine
võib erineda.

Pöördemoment ja võimsus (mõnel
mudelil)
Kuvatakse mootori praegune
pöördemoment ja võimsus.

Gaasi- ja piduripedaal (mõnel mudelil)
Kuvatakse gaasipedaali langetusaste ja
piduritorustiku rõhk. Näidikut saab kuvada
või peita. Lisateavet vaadake osas
„Seadistusrežiim“.

(14) (15)
NÄIDE

HOIATUS
Ärge vaadake ekraani sõidu ajal. See
võib õnnetuse põhjustada.



4-12

NÄIDIKUPLOKK

63TB3-01E

Energiavoog (mõnel mudelil)
Infoekraanil saab vaadata SHVS (Suzuki Smart Hybrid Vehicle Vehicle Vehicle – Smart
Hybrid vehicle by Suzuki) või hübriidajami tööolekut. Üksikasjalikuma teabe saamiseks
vaadake peatüki „AUTO KASUTAMINE” lõiku „SHVS (Suzuki Smart Hybrid Vehicle
Vehicle Vehicle Vehicle – Smart Hybrid Vehicle Vehicle by Suzuki) (mõnel mudelil)” või
„Hübriidajam (mõnel mudelil).

Infonäidik Kirjeldus

SHVS Auto töötamisel abistab ISG (integreeritud startergene-
raator) mootorit elektrimootorina.

Hübriidajam Auto töötamisel aitab ajamimootor võimsus aitab
kaasa mootori võimsusele.

SHVS

Masin töötab mootoriga.Hübriidajam

SHVS Sõiduki aeglustamisel toodab ISG elektrit ilma
mootori võimsuseta. 

Hübriidajam Auto peatamiseks aeglustamisel genereerib veo-
mootor elektrit.

SHVS Kui mootor seiskub automaatselt ENG A-STOP
süsteemis.

Hübriidajam Mootori automaatse seiskumise ajal, kui auto
peatub.

Hübriidajam Auto töötamisel aitab ajamimootori võimsus aitab
kaasa mootori võimsusele.

MÄRKUS:
Mootori valgustatud osa energiavoo
näidikul näitab mootori tööd.

(Aku näidik)
Aku näidiku (16) segmendid näitavad
ligikaudselt liitiumioonaku (SHVS-i puhul)
või kõrgepingeaku (hübriidajami puhul)
laetust.

65T40130

MÄRKUS:
• Näidiku näit on ligikaudne. Näit võib

teatud tingimustel viibida või erineda
liitiumioonaku (SHVS-aku puhul) või
kõrgepingeaku (hübriidajami puhul)
tegelikust laetusest, näiteks kui
välistemperatuur on madal.

• SHVS-iga mudelite puhul ei pruugi
aeglustusenergia regenereerimise
funktsioon töötada, kui mootori
pöörlemissagedus on madal.

NÄIDE

(16)
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Energianäidik (mõnel mudelil)

74SB20204

Kuvatakse veomootori tööolek. Vahemik
(17) näitab aeglustusenergia
regenereerimise olekut ja vahemik (18)
näitab mootori abi olekut.

Spidomeeter (mõnel mudelil)

74SB20205

Infoekraanil näitatakse auto kiirus.

MÄRKUS:
Isegi siis, kui auto seisab, võidakse auto
kiirust kuvada auto  kerge liikumise ja/või
vibratsiooni tõttu.

Ristmiku juhendamine
(navigatsioonifunktsiooni*1 või
Androidi autoTM*2 kasutamisel)

59RN04710

Ekraanile kuvatakse teie sõidusuund ja
vahemaa,  meelelahutussüsteemi
töötamisel.
MÄRKUS:
• Teabenäidiku ristmikul juhendamise ja

info-meelelahutussüsteemist saadud
juhiste vahel võib tekkida väike ajavahe.

• Lülitage info-meelelahutussüsteemi
kuvamisel ristmikul juhendamise
süsteem sisse või välja.
– Ristmiku juhendamisel võib tekkida

ajaline viivitus.
– Info-meelelahutussüsteemi

kasutamiseks tutvuge vastava
täiendava kasutusjuhendiga.

NÄIDE

(17) (18)

NÄIDE

NÄIDE
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• Ristmikul juhendamise kuvamiseks või
peitmiseks muutke seadet
(kohandamine). Lisateavet vaadake
osas „Seadistusrežiim“.

*1: Saadaval ainult sisseehitatud
navigeerimisfunktsiooniga mudelite
puhul.

*2: Android autoTM ei pruugi teie riigis või
regioonis saadaval olla.
Lisateavet Android AutoTM kohta leiate
Google'i tugiteenuste saidilt: 
http://support.google.com/androidauto

Sõidu järel kuvatav teave
Valige süüte asend „LOCK“  või „LOCK“
(OFF) režiim ja oodake umbes 60 sekundit

53SB2036

Käiguvalik / käiguvahetus 

74SB50202

Valikuasend
Süüte „ON“ asendis või režiimis
süütelülitile vajutamisel kuvatakse ekraanil
(E) käigu asend (m).

(Auto Gear Shift mudelite puhul)
Kui käigukang on “D” vahemikus,
kuvatakse ekraanil praegune käiguasend
(n).

Käikude kohta leiate lisateavet peatüki
„AUTO KASUTAMINE“ osast „Käigud“.

Käiguvahetuse märguanne
Täiendavat teavet leiate osast
,,Käiguvahetus“ peatükist ,,SÕITMNE“. 

NÄIDE

(mõnel 

(mõnel 

(m)
(n)

NÄIDE
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Läbisõidunäidik ja teekonnanäidik
Ekraanil (G) kuvatakse läbisõidunäidik ja
teekonna näidik.
Läbisõidunäidik kuvab auto kogu läbisõitu.
Teekonnanäidikut saab kasutada
lühiteekondade vahemaade või
tankimistpeatuste vahede mõõtmiseks.

Saate kasutada teekonnanäidikuid A ja B
teineteisest sõltumatult.

Näitude vahel ümberlülitamiseks vajutage
kiiresti valikunuppu (2).

Teekonnanäidiku nullimiseks vajutage
näidikuploki valikulülitile (2) kuni kuvatakse
näit.

Seadistusrežiim
Seadistusrežiimi saate siseneda süütelüliti
ON asendis või režiimis, kui auto seisab,
hoides all näidiku valikunuppu (3) mõne
sekundi all.
• Valige seadistatav funktsioon, keerates

näidiku valikulülitit (3) vasakule või
paremale.

• Seade muutmiseks vajutage näidiku
valikunuppu (3).

• Valige seadistusrežiimist väljumiseks
„Tagasi“ ja vajutage näidiku valikunupule
(3).

53SB2023

MÄRKUS:
Valitud seade on ümbritsetud raamiga.

MÄRKUS:
• Hoides all näidiku valikunuppu (3)

seadistusrežiimi sisenemiseks, kui
ekraanil (D) kuvatakse keskmist
kütusekulu või keskmist kiirust,
sõiduaega ja säästetud kütust (mõnel
mudelil), siis nullitakse väärtused
samaaegselt. Kui te mingit väärtust
nullida ei soovi, vajutage järgmisele
seadele ümberlülitamiseks kiiresti
näidiku valikunupule.

• Seadistusrežiimis süütelüliti vajutamise
või mootori käivitamisel katkestatakse
seadistusrežiim automaatselt.

Distance unit 
(Läbisõit / teekonna näidik / läbitav
vahemaa / keskmise kiiruse vahemaa
ühiku seadistus)
Läbisõit / teekonna näidik / läbitav
vahemaa mõõtühiku muutmine.

Fuel economy 
(Kütusekulu ühiku seadistus)
Kütusekulu mõõtühiku muutmine.

Language
Infoekraani keele muutmine.

MÄRKUS
Järgige läbisõitu ja viige tähtajalised
hooldused õigeaegselt läbi.
Tähtajaliste hoolduste vahelejätmisel
võivad teatud osad liigselt kuluda või
kahjustuda.

NÄIDE
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Fuel reset 
(Keskmise kütusekulu nullimine)
Keskmise kütusekulu nullimine peale ühiku
muutmist.

Temperature 
(Temperatuuriühiku seadistus)
Temperatuuriühiku muutmine.
• Temperatuuriühiku muutmiseks valige

seadistusrežiimis “Temperature”. Valige
seejärel „°C” või „°F”. 

MÄRKUS:
Mõõtühiku muutmisel muutub
automaatselt ka soojenduse ja
kliimaseadme (mõnel mudelil)
temperatuuriühik.

Set sensors
(Parkimisanduri seadistus) (mõnel
mudelil)
Parkimisandurit saab lülitada ümber
tavarežiimi ja haagise režiimi vahel.

Clock setting
(Kellaja muutmine)
• Kellaaja muutmiseks valige

seadistusrežiimis “Clock setting”.
Seejärel valige “Adjust clock”.

• Tundide muutmiseks näidiku
valikunuppu (3) tunni vilkumisel
vasakule või paremale. Tundide
kiiremaks muutmiseks keerake ja hoidke
näidiku valikunuppu (3) all. Valitud tunni
kinnitamiseks vajutage näidiku
valikunuppu (3) ja seejärel hakkavad
vilkuma minutid.

• Minutite muutmiseks keerake näidiku
valikunuppu (3) mintite vilkumisel
vasakule või paremale. Minutite
kiiremaks muutmiseks keerake ja hoidke
näidiku valikunuppu (3) all. Minutite
kinnitamiseks vajutage näidiku
valikunuppu (3).

(Selecting 12H / 24H format)
• 12H/24H formaadi saate muuta, valides

seadistusrežiimis “Clock setting”
Seejärel valige „12H” või „24H”.

 

(Kuupäeva reguleerimine)
• Kellaaja muutmiseks valige

seadistusrežiimis “Clock setting”.
Seejärel valige “Adjust date”.

• Aasta, kuu ja päeva reguleerimiseks
kasutage valikunuppu (3) samal viisil kui
kella reguleerimisel.

 
MÄRKUS:
Kui infoekraanil on kellaaeg määratud,
määratakse kellaaeg näidikuplokis (mõnel
mudelil) vastavalt infoekraanil olevale
kellaajale.

Door lock 
(Uste lukustamise seadistus)
Te saate valida kas ühe või kaks toimingut
(toiminguid), et avada kõik uksed
(sealhulgas tagaluuk) või vabastada
lukustuse blokeerimissüsteemi (kmõnel
mudelil), keerates võtit või vajutades
käivitusnuppu ilma käivitussüsteemi puldil.
Samuti antakse uste lukustamisel ja lukust
avamisel helisignaal.
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Lights
(Põrandavalgusti seadistused) 
(mõnel mudelil)
Põrandavalgusteid saab programmeerida
sisemiseks kasutamiseks nii valgustuse
juhtimise kui ka uste kasutamise korral
ning ilma valgustuseta.

(Suunatule seadistus)
Suunatule ja selle märgutule saab saab
seadistada kolmekordsele vilkumisele, kui
suunatule hoob koheselt vabastatakse.
• Suunatule seadistuse muutmiseks

valige seadistusrežiimis “Lane change”.
Seejärel valige “ON” või “OFF”..

• Vilkumiskordade muutmiseks võtke
ühendust SUZUKI esindaja või
kvalifitseeritud asjatundjaga.

Oil change 
(Õlivahetuse meeldetuletuse seade)
(mõnel mudelil)
Peale õli- või filtrivahtust peab õlivahetuse
meeldetuletuse nullima.
Süsteeminullimiseks vajutage näidikuploki
valikulülitile (3).

Antitheft (alarmsüsteemi seadistus)
(mõnel mudelil) (välja arvatud EL
spetsifikatsiooniga autod)
Alarmsüsteemi saate lülitada aktiveeritud
olekust deaktiveeritud olekusse ja
vastupidi.
Alarmsüsteemi olek kuvatakse
infoektraanil järgmiselt:
• Mode D: Aktiveeritud olek
• Mode A: Deaktiveeritud olek

TPMS 
(Rehvirõhu jälgimissüsteemi seade)
(mõnel mudelil)
• Rehvirõhku saab jälgida ekraanil.
• Rehvirõhu algväärtused saate määrata

rehvirõhu tabeli abil.
– Mugavusrežiim
– ECO-režiim (välja arvatud K14D

mootori mudel)
– Koorma režiim

Vt peatükis „SÕITMINE“ lõiku „Rehvirõhu
jälgimissüsteem“.

IS A/C 
(ENG A-STOP süsteemi seadistus või
hübriidajami seadistus)
(mõnel mudelil) 
• Automaatne kliimaseadme (mõnel

mudelil) kasutamisel saate valida ühe
järgmistest mootori automaatse
seiskamise seadetest.
– Standard
– Economy
– Comfort

• Kui valitud on Economy, lihtsustatakse
mootori automaatset seiskamist,
võrreldes Standardiga. Kuna mootori
automaatne seiskumine toimub
sagedamini, on seisakuaeg pikem,
vähendab see kütusekulu.

• Kui valitud on Comfort, muutub mootori
automaatne seiskamine võrreldes
Standardiga raskemaks. Kuna mootori
automaatse seiskamise tingimused
ilmnevad harvemini, on seisakuaeg
lühem, mis muudab kliimaseade
tulemused kabiinis mugavamaks.
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Kuvatav funktsioon 
(“Calendar dis” seade)
Saate valida, kas kalender infonäidikul
kuvatakse või mitte.

(“Calendar form” seade)
Infoekraanil kalendri vormi muutmine.
Kalendrivormi muutmiseks valige
“Calendar form” menüüst “Display item”.
Seejärel valige kuupäeva, kuu ja aasta
kuvamisjärjestus.

(“Fuel eco hist” seade)
Keskmise kütusekulu ajaloo saab lülitada
ajanäidule ja sõidutsükli näidule.

(“Motion hist” seade)
G-asendi ajaloo graafiku saab kuvada või
peita.

(“Idling disp” seade) (mõnel mudelil)
ENG A-STOP-funktsiooni kuvamist
„LOCK(OFF)“ asendis saab kuvada või
peita.

(“Idling warn” seade) (mõnel mudelil)
Saate valida, kas infoekraanil kuvatakse
ENG A-STOP süsteemiga seotud
hoiatused ja teated.

(“Pedal op dsp” seade) (mõnel mudelil)
“Accelerator and brake” kuvamise saab
valida või peita.

(“Regen disp” seade) (mõnel mudelil)
Võite valida, kas aeglustamisenergia
regenereerimise märgulamp süttib või ei
sütti.

(“Hill descent” seade) (mõnel mudelil)
“Hill descent” kuvamist või peitmist on
võimalik valida.

(“Driving mode” seade) (mõnel mudelil)
“Driving mode” kuvamise saab valda või
peita.

(“Intersection” seade) (mõnel mudelil)
“Intersection” kuvamist või peitmist on
võimalik valida.

(“Display prio” seade) (mõnel mudelil)
Infoekraani kuvamisprioriteedi saate valida
järgmiselt: "Intersection guidance" või
"traffic sign recognition".

Liiklusmärkide tuvastamise seade
(mõnel mudelil)
Liiklusmärkide tuvastamiseks valige „ON“
seade. Vt peatükis „SÕITMINE“ osa
„Liiklusmärkide tuvastamine“.

BSM seade (mõnel mudelil)
Kui valite “ON”, saab aktiveerida pimeda
nurga jälgimisfunktsiooni (BSM) või
tagurdamise hoiatuse (RCTA).
Üksikasjade saamiseks vaadake peatüki
“AUTO KASUTAMINE” lõiku “Pimeda
nurga j’lgimisfunktsioon (BSM) (mõnel
mudelil)” või “Tagurdamisfunktsioon
(RCTA) (mõnel mudelil)”.

Default 
(Tehaseseade)
Tehaseseadete taastamiseks valige „YES“
ja vajutage näidiku valikulülitile (3).
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Hoiatused ja teated
Hoiatused ja teated ilmuvad ekraanile
juhul, kui teile on vaja märku anda auto
probleemidest.
Osadel juhtudel võib kõlada ka
hoiatussignaal.
Hoiatuse või tate kuvamisel järgige selles
toodud juhiseid.

Üldine hoiatustuli

68PM00278

Hoiatuse või teate kuvamisel võib vilkuda
ka üldine hoiatustuli.
MÄRKUS:
• Teate tinginud probleemi kõrvaldamisel

teade kustub.
• Kui ühe teate kuvamiseks tekib

järgnevat teadet tingiv probleem,
,kuvatakse kõiki teateid kordamööda 5
sekundit.

• Hoides teate kuvamisel näidiku
valikunuppu (3) mõned sekundid alla,
kustub teade ajutiselt. Kui probleemi ei
kõrvaldata, ilmub teade 5 sekundi

möödudes uuesti. Hoides teate
kuvamisel näidiku valikunuppu (3)
mõned sekundid alla, kustub teade
ajutiselt. Kui probleemi ei kõrvaldata,
ilmub teade 5 sekundi möödudes uuesti.
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Hoiatused ja teated
Kõik mudelid

Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

65T40120

Vilgub 
(Ainult sõidu ajal)

Piiksub (üks kord salongis,
ainult sõidu ajal)

Uks või tagaluuk ei ole korralikult suletud.
Peatage auto ohutus kohas ja sulgege uks
või tagaluuk korralikult.

52RS005

Vilgub Piiksub pidevalt (salongis) Seisupidur ei ole vabastatud. Peatage auto
ohutus kohas ja vabastage seisupidur.
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(#1) See teade kustub kas siis, kui probleemi ei lahendata.

Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

52RM21170

Vilgub Piiksub pidevalt (salongis) Esituled ja/või gabariidituled põlevad. Lüli-
tage need välja.

52RM21180

Väljas Piiksub (üks kord salongis) Kütusetase on madal. Tahkige esimesel
võimalusel. (#1)
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(#1) See teade kustub kas siis, kui probleemi ei lahendata.

Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

52RM21190

Väljas Väljas Tee võib olla libe. Sõitke ettevaatlikult. (#1)

52RM21200

Väljas Väljas Vahetage õli ja õlifilter esimesel võimalusel.
Peale õli- või filtrivahtust peab õlivahetuse
meeldetuletuse nullima.
Täpsemad juhised leiate osast „Õlivahe-
tuse märgutuli (mõnel mudelil)“.
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Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

53SB2046

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Laske autot SUZUKI volitatud  edasimüüjal
või kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.
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Võtmeta käivitussüsteemiga auto

(#1) See teade kustub kas siis, kui probleemi ei lahendata.

Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

52RM21210

Väljas Väljas See teade kuvatakse siis, kui ACC asend
on valitud süüterežiimina. (#1)

52RM21220

Väljas Väljas Piduripedaal (automaatkäigukastiga ja Auto
Gear Shift mudelite puhul) või siduripedaal
(manuaalkäigukastiga mudelite puhul) on
alla vajutatud. Mootori või hübriidajami käi-
vitamiseks vajutage süütelülitit.
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Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

52RM21230

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Rooliluku süsteemis on tekkinud häire. 
Laske autot SUZUKI volitatud  edasimüüjal
või kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.

52RM21240

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Immobilisaatori/võtmeta käivitussüstee-
miga on probleeme. Samuti võib väheneda
auto akupinge.
Kui teade kuvatakse ka siis, kui käivitate
mootori või  hübriidajami sõiduki aku tava-
pingega, laske autot SUZUKI esindaja või
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.
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Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

68PH02241

Vilgub Teatud tingimustel (umbes 2
sekundi jooksul välise ja/või
sisemise summeri) piiksude
seeriad

Pult võib olla väljaspool autot või selle aku
võib tühjeneda. Tooge pult autosse või puu-
dutage mootori käivituslülitit koos puldiga.
Teate ilmumisel vahetage puldi aku.

68PH02242
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(#1) See teade kustub kas siis, kui probleemi ei lahendata.

Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

52RM21270

Väljas Väljas See teade kuvatakse siis, kui ON asend on
valitud süüterežiimina. (#1)

52RM21280

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Roolilukk ei ole välja lülitatud. Kui pöörate
rooli kergelt mõlemas suunas, vajutage
uuesti süütelülitit.
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(#1) See teade kustub kas siis, kui probleemi ei lahendata.

Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

68PH02245

Väljas Väljas Puldi patarei hakkab tasapisi tühjenema.
Vahetage patarei (#1)

Manuaalkäigukast

52RM21300

Väljas Väljas Süütelülitit vajutatakse piduri- ja siduripe-
daalile vajutamata. Proovige uuesti vasta-
valt sõnumile.
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Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

Automaatkäigukast või Auto Gear
Shift 

52RM21310

Väljas Väljas Süütelülitit vajutatakse käigukangi abil
muus asendis kui "P" või "N" või piduripe-
daali vajutamata. Proovige uuesti vastavalt
sõnumile.

Automaatkäigukast või Auto Gear
Shift 

52RM21320

Väljas Väljas Süütelülitit vajutatakse käigukangi abil
muus asendis kui "P". Proovige uuesti vas-
tavalt sõnumile.



4-30

NÄIDIKUPLOKK

63TB3-01E

Automaatkäigukastiga mudel

Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

52RM21330

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Automaatkäigikastiga mudeli vedelikutem-
peratuur muutub liiga kõrgeks.
Peatage auto ohutus kohas ja laske vedeli-
kul maha jahtuda.



4-31

NÄIDIKUPLOKK

63TB3-01E

ESP® süsteemiga auto

Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

52RM21340

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) ESP® süsteemis võib olla probleem.
Laske autot SUZUKI volitatud  edasimüüjal
või kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.

Kallakul paigalhoidmise süsteem 

52RM21350

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Kallakul paigalhoidmise või mäest lasku-
mise süsteemis võib olla probleem.
Laske autot SUZUKI volitatud  edasimüüjal
või kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.
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Kütuseosakeste filtriga (GPF) (mõnel mudelil) auto

Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

53SB10202

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Kütuseosakeste filtris võib olla probleem.
Laske autot SUZUKI volitatud  edasimüüjal
või kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.

53SB10203

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Peate GPFi regenereerima.
Lisateavet leiate peatüki „AUTO KASUTA-
MINE“ osast „KÜtuseosakeste filter (GPF)“.
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K14D mootori mudeli jaoks

Hoiatused ja teated 
teade

Üldine hoiatuse
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

53SB20213

Väljas Piiksub pidevalt (salongis) Liitiumioonaku temperatuur on väga madal
ja mootorit ei saa käivitada. Täiendavat tea-
vet vaadake jaotisest „AUTO KASUTA-
MINE“ ,,Mootori käivitamine külma ilmaga“.
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MÄRKUS:
• Kui teie autol on ENG A-STOP süsteemi (mootori automaatse peatamise süsteem)”, näitab infoekraanka süsteemiga seotud hoiatusi

ja teateid. Nende teadete kohta leiate teavet jaotisest „AUTO KASUTAMINE” lõigust „ENG A-STOP süsteem“ (mootori automaatse
seiskamise süsteem) (K14D mootori mudel) (mõnel mudelil)”.

• Kui teie autol on hübriidajam, kuvatakse infoekraanil ka süsteemiga seotud hoiatused ja teated. Nende teadete kohta leiate teavet
jaotisest „AUTO  KASUTAMINE” lõigust „Hübriidajam“ (mõnel mudelil)”.

• Kui kasutate nelikveo 4WD-süsteemi (mõnel mudelil), saab infoekraanil kuvada ka muid teateid kui need, mis on toodud ülaltoodud
joonisel. Vt jaotises „AUTO KASUTAMINE“ lõiku „Nelikveo režiim 4WD (mõnel mudelil)“.

• Kui teie autol on parkimisandurid, kuvatakse infoekraanil ka süsteemiga seotud hoiatused ja teated. Nende teadete kohta leiate teavet
jaotisest „AUTO  KASUTAMINE” lõigust „Parkimisandurid“ (mõnel mudelil)”.

• Kui teie autol on topeltanduriga pidurdusabi, kuvatakse infoekraanil ka süsteemiga seotud hoiatused ja teated. Nende teadete kohta
leiate teavet jaotisest „AUTO  KASUTAMINE” lõigust „Topeltanduriga pidurdusabi“ (mõnel mudelil)”.

• Kui teie autol on dünaamiline kiirusehoidja, kuvatakse infoekraanil ka süsteemiga seotud hoiatused ja teated. Nende teadete kohta
leiate teavet jaotisest „AUTO  KASUTAMINE” lõigust „Dünaamiline kiirusehoidja (mõnel mudelil)”.

• Kui teie autol on reast kõrvalekaldumise vältimissüsteem, kuvatakse infoekraanil ka süsteemiga seotud hoiatused ja teated. Nende
teadete kohta leiate teavet jaotisest „AUTO  KASUTAMINE” lõigust „Sõidureast kõrvalekaldumise vältimissüsteem“ (mõnel mudelil)”.

• Kui teie autol on pimeda nurga jälgimisfunktsioon (BSM) või Tagurdamisfunktsioon (RCTA), kuvatakse infoekraanil ka süsteemiga
seotud hoiatused ja teated. Lisa “AUTO KASUTAMINE” lõiku “Pimeda nurga j’lgimisfunktsioon (BSM) (mõnel mudelil)” või
“Tagurdamisfunktsioon (RCTA) (mõnel mudelil)”.

• Kui teie autol on ERA-GLONASS, kuvatakse infoekraanil ka süsteemiga seotud hoiatused ja teated. Nende teadete kohta leiate
“LISA” jaotisest “Venemaal”.
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Hoiatus- ja märgutuled
MÄRKUS:
Kui hoiatus- või märgutuli vilgub või süttib,
võib infoekraanile ilmuda asjakohane
teade.

Madala rehvirõhu hoiatustuli 
(mõnel mudelil)

52D305

Teie autol on kütusesäästu tagamiseks
rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS), mis
teavitab märgutulega vähemalt ühe rehvi
märkimisväärsest rõhulangusest.
Süüte „ON“ asendis või režiimis
süütelülitile vajutamisel süttib see tuli
põguselt, et kinnitada tule töötamist.
Kui rehvirõhu kontrollsüsteemi märgutuli
süttib, võib vähemalt üks rehv liiga tühi
olla. Peatage esimesel võimalusel auto,

kontrollige rehvirõhkusid ja pumbake need
vajadusel tabelis näidatud väärtuseni. Kui
rõhk on rehvis liiga madal, võib rehv sõidu
ajal üle kuumeneda ning seetõttu
puruneda. Alarõhk kulutab ka kütust ja
rehvi turvist ning võib mõjutada auto
juhitavust ja pidurdusvõimet. Kõigi rehvide
(kaasarvatud varuratas) rehvirõhkusid
peab kontrollima külmas olekus vähemalt
kord kuus ja vajadusel rehvirõhku
korrigeerima.
Madala rehvirõhu hoiatustuli teavitab teid
ka TPMS rikkest. Märgutuli vilgub
probleemi tuvastamisel umbes 75 sekundit
ning jääb siis põlema. Ssüsteem töötab
süütelüliti asendis või režiimis ON.

MÄRKUS:
Madala rehvirõhu hoiatustuli ei pruugi
kohe peale rehvirõhu langemist süttida.

HOIATUS
Rehvirõhu märgutule tähelepanuta
jätmisel võite põhjustada õnnetuse.
Kui madala rehvirõhu hoiatustuli ei
sütti peale süütelüliti ON asendi või
režiimi valimist 2 sekundi jooksul või
süttib või vilgub sõidu ajal, laske
autot SUZUKI  esinduses või mõne
teise kvalifitseeritud asjatundja
juures kontrollida. Isegi kui tuli peale
vilkumist välja lülitub, näidates, et
rehvirõhu kontrollsüsteemi töö on
taastunud, laske siiski autot SUZUKI
esindajal või kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida.
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Vt peatükis „SÕITMINE“ osa „TPMS
(mõnel mudelil)“. Õige rehvirõhu kohta
leiate teavet peatüki „KONTROLLIMINE
JA HOOLDUS“ osas „Rehvid“.

HOIATUS
Madala rehvirõhuga on teie auto
koormaveo võime väiksem. Rehvide
ülerõhu korral võib rehvirõhk ületada
rehvide lubatud koormuse, mis toob
kaasa rehvi purunemise. Rehvirõhu
kontrollsüsteem ei hoiata ülerõhust.
Kontrollige rehvirõhku vähemalt kord
kuus. Vt peatükis „KONTROLLIMINE
JA HOOLDUS“ osa „Rehvid“.

HOIATUS
Madala rehvirõhu hoiatustulega
sõitmine võib tuua kaasa tõsise või
surmaga lõppeva õnnetuse.
Madala rehverõhu hoiatustule
süttimisel ja põlema jäämisel
vähendage kiirust ning hoiduge
järskudest manöövritest ja
pidurdustest. Ülerõhuga sõitmine
võib tuua kaasa rehvide
ülekuumenemise ja purunemise ning
halvendada juhitavust ning piduruse
efektiivsust. Peatage oma auto
ohutus koha ja kontrollige esimesel
võimalusel rehve.
• Vahetage tühi rehv varuratta vastu

(mõnel mudelil). Vaadake
rattavahetust peatükis
„HÄDAOLUKORRAS“ osas
„Tingraua kasutamine“. Vaadake
samuti TPMS töö taastamist osas
„Rehvid ja velgede vahetamine“.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Kui teie auto on varurehvi asemel

varustatud
rehviparanduskomplektiga,
vaadake
“Rehviparanduskomplektiga
(mõnel mudelil)” jaotises
“HÄDAOLUKORRAS”, kuidas tühja
rehvi parandada.

• Ühe või mitme rehvi ülerõhu korral
korrigeerige esimesel võimalusel
rehvirõhku vastavalt rehvirõhu
tabelile.
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Pidurisüsteemi märgutuli

65D477

Auto versioonist sõltuvalt võib see
märgutuli töötada kolmel eri viisil:
• Tuli süttib süütelüliti asendis või režiimis

ON.
• Märgutuli süttib süütelüliti ON asendis

või režiimis seisupiduri rakendamisel.
• Märgutuli süttib kas ühel või mõlemal

eelnevalt mainitud juhul.
Märgutuli süttib ka juhul, kui vedelikutase
pidurivedeliku paagis langeb allapoole
libatud taset.
Eeldusel, et pidurivedelikku on paagis
piisavalt, kustub tuli pärast mootori või
hübriidajami käivitamist ja seisupiduri
taielikku vabastamist.

Lisaks süttib märgutuli samaaegselt ABS
hoiatustulega, kui ABS-süsteemi
pidurdusjõu kontrollfunktsioon
(proportsionaalklapi funktsioon) tööle ei
rakendu.
Kui pidurisüsteemi hoiatustuli süttib sõidu
ajal, on auto pidurisüsteemis probleem. 
Sel juhul:
1) Sõitke teeserva ja peatage auto.

2) Katsetage pidurdamist teepeenral
ettevaatlikult sõitu alustades ja
peatudes.

3) Kui jõuate järeldusele, et see on
piisavalt ohutu, sõitke ettevaatlikult ja
aeglaselt SUZUKI lähimasse esindusse
või kvalifitseeritud asjatundja juurde.

MÄRKUS:
Kuna pidurisüsteem on iseseadistuv,
langeb pidurivedeliku tase samaaegselt
piduriklotside kulumisega. Pidurivedeliku
lisamist loetakse normaalseks regulaarse
tehnohoolduse toiminguks.

MÄRKUS:
Seisupiduri hoiatussignaal
Mootori käivitamisel ilma seisupidurit
vabastamata kostab katkendlik helisignaal,
tuletades teile meelde, et vabastaksite
seisupiduri. Veenduge enne sõidu

HOIATUS
Pidage meeles, et pidurdusteekond
võib olla pikem ning peate vajutama
piduripedaali võib olla ja pedaal võib
olla põrandala tavalisest lähemal.

HOIATUS
Kui esineb kas või üks alltoodud
tunnustest, laske pidurisüsteem
SUZUKI esinduses või
kvalifitseeritud asjatundjal koheselt
üle kontrollida.
• Pidurisüsteemi hoiatustuli ei kustu

pärast mootori või hübriidajami
käivitamist ja seisupiduri täielikku
vabastamist.

• Piduriüsteemi hoiatustuli süttib
süütelüliti asendis või režiimis ON.

• Pidurisüsteemi hoiatustuli süttib
sõidu ajal.
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alustamist, et seisupidur on vabastatud ja
märgutuli ei põle. 

Pidurisüsteemi märgutuli
(K15C mootori mudel)

74SB20213

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
Kui märgutuli süttib sõidu ajal või jääb
põlema, on regeneratiivses
pidurifunktsioonis või kallakul
paigalhoidmise süsteemis tõrge.

ABS-piduri märgutuli

65D529

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
Kui märgutuli süttib sõidu ajal või jääb
põlema, on ABS-pidurites tõrge.
Sel juhul: 
1) Sõitke teeserva ja peatage auto.
2) Keerake süütelüliti asendisse LOCK või

valige režiim "LOCK”(OFF) vajutades
mootori lülitit ja seejärel käivitage
mootor või hübriidajam uuesti.

Märgutule põgusal süttimisel ja kustumisel
töötab süsteem korrektselt. Kui märgutuli
jääb põlema, on süsteemis tõrge.
Kui tuli jääb põlema koos pidurisüsteemi
hoiatustulega või mõlemad hoiatustuled
süttivad sõidu ajal korraga , on probleem
pidurdusjõu kontrollfunktsioonis
(proportsionaalklapi funktsioonis) ja tegu
võib olla ABS-pidurite tõrkega.

Mõlemal juhul laske süsteemi SUZUKI
esinduses või kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.
Kui ABS-süsteem lakkab töötamast, töötab
pidurisüsteem edasi ilma ABS-süsteemita.
Lisateavet ABS- steemi kohta leiate
peatükist „SÕITMINE“ osast
„Blokeerimisvastane süsteem (ABS)“.
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ESP märgutuli

52KM133

ESP® on Daimler AG registreeritud
kaubamärk.

See tuli vilgub 5 korda sekundis, kui mõni
järgnevatest süsteemidest on aktiveeritud.
• Stabiilsuskontroll
• Veojõukontroll

Märgutule vilkumisel sõitke ettevaatlikult.
Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist. Kui märgutuli
süttib sõidu ajal või jääb põlema, on ESP
süsteemis tõrge. Laske autot SUZUKI
volitatud edasimüüjal või kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida.

Lisateavet leiate peatõkist „SÕITMINE“
osast „Elektrooniline stabiilsuskontroll
(ESP)“.

ESC OFF märgutuli 

57L30045

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
Vajutades ESP OFF  ESP süsteemde
väljalülitamiseks (välja arvatud ABS)
lülitile, süttib ESP OFF märgutuli.
Lisateavet leiate peatõkist „SÕITMINE“
osast „Elektrooniline stabiilsuskontroll
(ESP)“.

Mootori õlirõhu hoiatustuli

50G051

Tuli süttib süütelüliti asendis või režiimis
ON. Mootori või hübriidajami käivitamisel
hoiatustuli kustub. Madala õlitaseme korral
jääb hoiatustuli põlema. Kui hoiatustuli
süttib sõidu ajal, peatuge koheselt
teeservas ja peatage mootor või
hübriidajam. 
Kontrollige õlitaset ja lisage vajadusel.
Juhul, kui õlitase on piisav, laske
õlitamisüsteemi SUZUKI esindajal või
kvalifitseeritud asjatundjal enne järgmist
sõitu kontrollida.

HOIATUS
ESP süsteem ei suuda avariisid ära
hoida. Olge sõites alati ettevaatlik.
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Laadimise hoiatuli

50G052

Tuli süttib süütelüliti asendis või režiimis
ON. Mootori või hübriidajami käivitamisel
hoiatustuli kustub. Laadimissüsteemi tõrke
korral jääb märgutuli põlema. Kui märgutuli
süttib mootori või hübriidajami töötamisel,
laske süsteemi koheselt SUZUKI
esinduses või kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.

Juhi / kaassõitja turvavöö märgutuli

60G049

Kui juht või kaassõitja oma turvavööd ei
kinnita, hakkab märgutuli vilkuma või jääb
põlema.
Lisateavet leiate selle jaotise „OHUTU
SÕITMINE“ lõigust „Turvavööd ja
turvatoolid“.

Turvapadja hoiatuli

63J030

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt või
vilgub, et kinnitada tule töötamist.
Märgutuli jääb põlema, kui turvapatjades
või turvavööde eelpingutites on tõrge.

MÄRKUS
• Lastes mootoril või hübriidajamil

hoiatustule põlemisel töötada,
võite seda kahjustada.

• Ärge jääge õli lisamise osas ainult
hoiatustulele lootma. Kontrollige
õlitaset perioodiliselt.

HOIATUS
Kui turvapadja märgutuli süüte
sisselülitamisel ei hakka vilkuma või
ei sütti põgusalt, jääb üle 10 sekundi
põlema või süttib sõidu ajal, ei pruugi
eelpingutid või turvapadjad
korralikult töötada. Laske mõlemad
süsteemid SUZUKI volitatud
edasimüüjal või kvalifitseeritud
asjatundjal üle vaadata.
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Rikke märgutuli

65D530

Teie autol on arvutiga juhitav heitgaaside
kontrollsusteemi. Tõrke korral süttib
näidikuplokis märgutuli, et näidata, millal
peab  heitgaaside kontrollsüsteemi
hoolduse läbi viima. Tuli süttib süütelüliti
asendis või režiimis ON. Mootori või
hübriidajami käivitamisel hoiatustuli
kustub. 
Märgutule mootori või hübriidajami
töötamise ajal süttimisel või vilkumisel on
heitgaaside kontrollsüsteemis rike.
Pöörduge SUZUKI esindaja või
kvalifitseeritud asjatundja poole.
(ELi spetsifikatsiooniga autod)
Kui see tuli süttib mootori või hübriidajami
töötamise ajal, on probleem
automaatkäigukasti või Auto Gear Shift
süsteemiga. Laske SUZUKI esindajal või
kvalifitseeritud asjatundjal süsteemi
kontrollida.

Käigukasti hoiatuli 
(mõnel mudelil)

80J219

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli mõneks
sekundiks, et kinnitada tule töötamist.

Kui see tuli süttib sisselülitatud süütega, on
probleem automaatkäigukasti või Auto
Gear Shift süsteemiga.

Kui tuli süttib või vilgub, peatage auto
turvalises kohas ja võtke ühendust Suzuki
esindaja või kvalifitseeritud asjatundjaga. 
Kui tuli süttib või vilgub uuesti pärast
kustumist, laske süsteemi SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud asjatundja
juures kontrollida.

Kui automaatkäigukasti vedeliku
temperatuur muutub liiga kõrgeks, hakkab
see märgutuli vilkuma. Peatage auto
ohutus kohas ja laske vedelikul maha
jahtuda.

Auto Gear Shift mudelite puhul:
• Tule süttimisel võivad tekkida järgmised

olukorrad:
– Käik ei muutu isegi käigukangi

kasutamisel.
– Kui auto kiirus muutub väiksemaks kui

10 km/h, hakkab ka näidikuploki N
märgutuli automaatselt vilkuma ja
sisealarm hakkab tööle.

– Auto peatumisel hakkab mootor
kloppima.

– Hübriidajamit ei saa käivitada.

MÄRKUS
Pikaaegne heitgaasisüsteemi tõrkega
sõitmine võib heitgaaside
kontrollsüsteemi püsivalt kahjustada,
mõjuda halvasti auto
sõiduomadustele ja suurendada
kütusekulu.
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Immobilisaatori/võtmeta 
käivitussüsteemi hoiatustuli

80JM122

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist. Märgutule
vilkumisel või põlema jäämisel on
süsteemis probleem. 
• Kui süüte sisselülitamisel jääb roolilukk

rakendatuks, jääb see tuli põlema ja te ei
saa mootorit käivitada.  
Vajutage sel juhul süütelülitile, keerates
rooli paremale-vasakule.

• Tuli vilgb või jääb põlema rooliluku rikke
korral või juhul, kui roolilukku ei saa
vabastada. Vajutage sel juhul
süütelülitile, keerates rooli paremale-
vasakule.

Kui märgutuli vilgub või jääb põlema
mootori või hübriidajami normaalse
akupingega käivitamisel, laske süsteemi
SUZUKI esindajal või kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida.

Avatud ukse hoiatustuli

54G391

Hoiatustuli põleb kuni uksed (kaasarvatud
tagaluuk) on avatud.
Kui mõni ustest (kaasarvatud tagaluuk) ei
ole sõidu ajal korralikult suletud, kõlab
helisignaal.

Madala kütusetaseme hoiatustuli

54G343

Madala kütusetaseme hoiatustule
süttimisel tankige koheselt.
Kui see tuli süttib, kostub üks heli, mis
meenutab teile tankimist.
Kui te ei tangi, kostab see heli iga kord, kui
süüte sisse lülitate.

MÄRKUS:
• Sõidutingimustest ja teeoludest

tulenevalt (nt kallakutel või kurvides)
võib madala kütusetaseme hoiatustule
süttimishetk erineda, kuna kütus paagis
loksub.

• Kui see tuli süttib, kuvatakse infoekraanil
madala kütuse hoiatusteade.
Lisateavet vaadake osast „Hoiatus- ja
märgutuled“.
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Elektriline roolivõimendi märgutuli 

79J039

Tuli süttib süütelüliti asendis või režiimis
ON. Mootori või hübriidajami käivitamisel
hoiatustuli kustub.
Kui see lamp süttib sõidu ajal, ei pruugi
roolivõimendi süsteem korralikult töötada.
Laske süsteemi SUZUKI volitatud
esindajal või kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida

MÄRKUS:
Järgmised roolitoimingud võivad parkimise
või väga väikese kiirusega sõitmise ajal
järk-järgult rohkem jõudu kasutada. See ei
ole roolisüsteemi rike, kuid roolivõimendi
juhtsüsteem piirab ülekuumenemise
vältimiseks võimsust.
• Rooli kasutatakse väga sageli.

• Rooli hoitakse pikka aega täielikult
väljapööratud asendis. 

Kui roolivõimendi juhtsüsteem jahtub,
naaseb roolivõimendi tagasi oma algsesse
seisundisse.
Nende toimingute kordamine võib aga
kahjustada roolivõimendi süsteemi.

MÄRKUS:
Kui roolivõimendi süsteem ei tööta
korralikult, nõuab  roolimine suuremaid
jõupingutusi, kuid teil on siiski võimalik
autot juhtida.

MÄRKUS:
Rooli kasutamisel võite kuulda elektrilise
roolivõimendi töötamisest põhjustatud
müra. See on normaalne ja näitab, et
roolivõimendi töötab korralikult.

Topeltanduriga piduritoe märgutuli 
(mõnel mudelil)

54P000255

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.

Automaatse pidurdussüsteemi
aktiveerumisel hakkab see märgutuli
kiiresti vilkuma.

Märgutuli süttib järgnevates olukordades ja
topeltanduriga piduriabi lõpetab süüte
susselülitamisel töötamise.
Piduriüsteemi hoiatustuli süttib süütelüliti
asendis „LOCK“ või režiimis “LOCK“(OFF).
Parkige ohutus kohas ja ja valige süüte
asend „LOCK“ või režiim “LOCK“(OFF).
Käivitage mootor või hübriidajam uuesti
ning kontrollige, et topeltanduriga piduritoe
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märgutuli ja sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatustuli kustub.
• Kui kõik märgutuled põlevad ka peale

mootori või hübriidajami taaskäivitamist,
võib olla tegemist topeltanduri rikkega.
Laske SUZUKI esindajal või
kvalifitseeritud asjatundjal topeltandurit
kontrollida.

Järgnevates olukordades katkestab
topeltandur ajutiselt toimimise. Olukorra
muutumisel anduri töö taastub.
• Topeltanduri nähtavus on halb.
• Topeltanduri korpuse temperatuur on

kõrge.
• Topeltanduri pidurdusabiga seotud

süsteemide töö katkeb ajutiselt.
• Aku on nõrk.
Lisateavt leiate peatükist „AUTO
KASUTAMINE“ osast „Topeltanduriga
pidurdustugi“.

Topeltanduriga piduritoe OFF 
märgutuli (mõnel mudelil)

54P000254

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.

Märgutuli süttib järgnevates olukordades ja
topeltanduriga piduriabi lõpetab süüte
susselülitamisel töötamise.
• Topeltanduri pidurdusabi OFF lülitile

vajutamise lülitub pidurdusabi välja.
• Vajutades ESP OFF  ESP süsteemide

väljalülitamiseks (välja arvatud ABS)
lülitile, süttib ka ESP OFF märgutuli.

Lisateavt leiate peatükist „AUTO
KASUTAMINE“ osast „Topeltanduriga
pidurdustugi“.

Reast kõrvalekaldumise 
hoiatussüsteemi märgutuli (mõnel 
mudelil)

81M31080

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist. 

Sõidureast kõrvalekaldumise hoiatuse
aktiveerumisel hakkab see märgutuli
vilkuma.
Piduriüsteemi hoiatustuli süttib süütelüliti
asendis „LOCK“ või režiimis “LOCK“(OFF).
Parkige ohutus kohas ja ja valige süüte
asend „LOCK“ või režiim “LOCK“(OFF).
Käivitage mootor või hübriidajam uuesti ning
kontrollige, et topeltanduriga piduritoe
märgutuli ja sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatustuli kustub.
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• Kui kõik märgutuled põlevad ka peale
mootori või hübriidajami taaskäivitamist,
võib olla tegemist topeltanduri rikkega.
Laske SUZUKI esindajal või
kvalifitseeritud asjatundjal topeltandurit
kontrollida.

Järgnevates olukordades katkestab
topeltandur ajutiselt toimimise. Olukorra
muutumisel anduri töö taastub.
• Topeltanduri nähtavus on halb.
• Topeltanduri korpuse temperatuur on

kõrge.
• Topeltanduri pidurdusabiga seotud

süsteemide töö katkeb ajutiselt.
• Aku on nõrk.

Lisateavt leiate peatükist „AUTO
KASUTAMINE“ osast „Topeltanduriga
pidurdustugi“.

Reast kõrvalekaldumise 
hoiatussüsteemi väljalülitamise 
märgutuli (LDW) (mõnel mudelil)

62R0317

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
Märgutuli süttib järgnevates olukordades ja
reast kõrvalekaldumise hoiatus ja õõtsumise
hoiatus lõpetab sisselülitamisel töötamise.
• Reast kõrvalekaldumise hoiatuse OFF

lüliti vajutamisel lülitud hoiatus välja.
• Vajutades ESP OFF  ESP süsteemide

väljalülitamiseks (välja arvatud ABS)
lülitile, süttib ka ESP OFF märgutuli.

Lisateavt leiate peatükist „AUTO
KASUTAMINE“ osast „Topeltanduriga
pidurdustugi“.

Sõidureast kõrvalekaldumise 
hoiatustuli (mõnel mudelil)

74SB12002

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
Sõidureast kõrvalekaldumise hoiatuse
aktiveerumisel süttib  see hoiatustuli.
MÄRKUS:
Kui see hoiatustuli ei sütti, ei saa te
kontrollida sõidurajalt kõrvalekaldumise
vältimise toimimist. Kasutage sõidurajalt
kõrvalekaldumise vältimise ON/OFF lülitit,
et see välja lülitada ja ärge seda kasutage.
Laske süsteemi SUZUKI volitatud
esindajal või kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.
Kui see tuli jääb põlema, välja arvatud
eespool kirjeldatud olukord, on sõidurajalt
kõrvalekaldumise vältimisega probleeme.
Laske süsteemi SUZUKI volitatud
esindajal või kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.
Lisateavet jaotisest „AUTO  KASUTAMINE”
lõigust „Sõidureast kõrvalekaldumise
vältimissüsteem“ (mõnel mudelil)”.
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Dünaamilise kiirusehoidja 
hoiatustuli (mõnel mudelil)

54P000233

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
Vajutades ESP® OFF lülitile ESP®

süsteemide väljalülitamiseks (välja arvatud
ABS), süttib ka dünaamilise kiirusehoidja
märgutuli.
Märgutule põlema jäämisel on
dünaamilises kiirusehoidjas probleem.
Laske süsteemi SUZUKI volitatud
esindajal või kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.

Lisateavet leiate jaotisest „AUTO
KASUTAMINE” lõigust „Dünaamiline
kiirusehoidja (mõnel mudelil)”.

Esitulede kõrguse automaatne 
reguleerimine 
hoiatustuli
(mõnel mudelil)

64J046

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
Märgutule süttimisel on esitulede kõrguse
reguleerimise süsteemis probleem.
Pöörduge SUZUKI esindaja või
kvalifitseeritud asjatundja poole.

Tagaudutulede märgutuli
(mõnel mudelil)

54G491

Tagaudutulede märgutuli süttib
tagaudutulede töötamisel.



4-47

NÄIDIKUPLOKK

63TB3-01E

LED-tulede hoiatustuli 
(mõnel mudelil)

54P000234

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.

Märgutule süttimisel on LED-esituledes
probleem. Probleemi lahendamiseks
pöörduge SUZUKI esindaja või
kvalifitseeritud asjatundja poole.

Suunatulede märgutuled

50G055

Vasaku või parema suunatule
sisselülitamisel vilgub näidikuplokis
samaaegselt suunatule vilkumisega
vastavasse suunda osutav roheline
noolekujuline märgutuli. Ohutulede
sisselülitamisel vilguvad koos mõlema
suunatule vilkumisega mõlemad
noolekujulised märgutuled.

Kaugtulede märgutuli

50G056

Märgutuli süttib kaugtulede
sisselülitamisel.

Tulede märgutuli

64J045

Märgutuli süttib, kui gabariidituled, tagatuld
ja/või esituled põlevad.
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4WD hoiatustuli
(mõnel mudelil)

57L30042

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
• Märgutule süttimisel on nelikveo 4WD

süsteemis probleem. Süsteem lülitub
automaatselt välja.

• Märgutuli vilgub, kui autol on üks
järgnevatest tingimustest ja süsteem
deaktiveeritakse automaatselt.
– Autole on paigaldatud erineva

läbimõõduga rattad.
– Veotelje komponendid kuumenevad

üle veoratta poris või lumes
pöörlemise tulemusena.

MÄRKUS:
Kui märgutuli vilgub, viige auto kohe
ohutusse kohta ja parkige see sinna, et
kaitsta jõuülekande komponente. Kui
lasete mootoril mõnda aega tühikäigul
töötada, välja arvatud juhul, kui on
paigaldatud erinevad rattad, kustub tuli ja
süsteem taastub.

Õlivahetuse märgutuli
(mõnel mudelil)

79JM007

Teie autol on õlivahetuse intervalli
jälgimissüsteemi, mis annab õli ja õlifiltri
vahetamisvajadusest märgutulega märku.
Selle märgutule süttmisel vahetage
koheselt õli ja õlifilter.
Lisateavet õli ja õlifiltri vahetamise kohta
leiate peatüki „KONTROLLIMINE JA
HOOLDUS“ osast „Õli  ja õlifiltri
vahetamine“.

See märgutuli süttib mõneks sekundiks
süüte sisselülitamisel, et kinnitada
märgutule töötamist.

Kui läbisõit või aeg jõuab määratud
õlivahetuseni, süttib süütelüliti ON asendis
märgutuli. Lisaks kuvatakse infoekraanil õli
ja õlifiltri vahetusest teavitav teade. Peale
õli ja õlifiltri vahetamist ja õlivahetuse
jälgimissüsteemi lähtestamist märgutuli
kustub.

Peale õli ja õlifiltri vahetamist peab
õlivahetuse jälgimissüsteemi lähtestama.
Peale lähtestamist lülitub märgutuli välja.
Lähtestamise vaadake osa „Infonäidik“.

MÄRKUS
Peale märgutule süttimist mootori
kasutamine võib mootorit tõsiselt
kahjustada.
Märgutule süttimisel vahetage õli ja
õlifilter esimesel võimalusel.
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MÄRKUS:
• See märgutuli on mõeldud õli ja õlifiltri

vahetamise meelespidamise
lihtsustamiseks.

• Isegi kui õli vahetatakse enne märgutule
süttimist, on süsteemi lähtestamine
vajalik. Laske SUZUKI esindajal või
kvalifitseeritud asjatundjal lähtestamist
kontrollida. Kui soovite ise süsteemi
lähtestada, vaadake selles peatükis osa
„Seadistusrežiim“.

• Järgnevatel juhtudel pidage õlivahetuse
jälgimissüsteemi muutmiseks nõu
SUZUKI esindajaga või kvalifitseeritud
asjatundjaga. 
– Vahetate ACEA standard või SUZUKI

originaal mootoriõli mõne teise üli
vastu või vastupidi.

– Sõiduolud muutuvad selliselt, et peate
rakendama raskete tingimuste
hooldusgraafikut või vastupidi.

„ENG A-STOP“ märgutuli 
(mõnel mudelil)

72M00032

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
Kui mootor peatatakse ENG A-STOP
süsteemiga, süttib see märgutuli.
• K14D mudeli puhul  leiate teavet

jaotisest „AUTO KASUTAMINE” lõigust
„ENG A-STOP süsteem“ (mootori
automaatse seiskamise süsteem) (K14D
mootori mudel) (mõnel mudelil)”.

• Välja K14D mootori mudelid, leiate
teavet jaotisest „AUTO KASUTAMINE”
lõigust „ENG A-STOP süsteem“ (mootori
automaatse seiskamise süsteem) (K14D
mootori mudel) (mõnel mudelil)”.

„ENG A-STOP OFF“ märgutuli 
(mõnel mudelil)

72M00159

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
Kui vajutate lülitit “ENG A-STOP OFF”,
süttib see märgutuli.
Kui see märgutuli sõidu ajal vilgub, võib
süsteemis ENG A-STOP olla tõrge. Laske
autot SUZUKI volitatud edasimüüjal või
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. 
• K14D mudeli puhul  leiate teavet

jaotisest „AUTO KASUTAMINE” lõigust
„ENG A-STOP süsteem“ (mootori
automaatse seiskamise süsteem) (K14D
mootori mudel) (mõnel mudelil)”.

• Välja K14D mootori mudelid, leiate
teavet jaotisest „AUTO KASUTAMINE”
lõigust „ENG A-STOP süsteem“ (mootori
automaatse seiskamise süsteem) (K14D
mootori mudel) (mõnel mudelil)”.
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Aeglustamisenergia 
regenereerimise märgutuli (mõnel 
mudelil)

72M00168

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.
Kui aeglustamisenergia regenereerimise
funktsioon töötab, süttib see märgutuli.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake
peatüki „AUTO KASUTAMINE” lõiku
„SHVS (Suzuki Smart Hybrid Vehicle
Vehicle Vehicle Vehicle – Smart Hybrid
Vehicle Vehicle by Suzuki) (mõnel
mudelil)” või „Hübriidajam (mõnel mudelil).

Kütuseosakeste filtri (GPF) 
hoiatustuli (mõnel mudelil)

64J244

Kütuseosakeste filtri (GPF) hoiatustuli
süttib mõneks sekundiks süüte
sisselülitamisel, et kinnitada märgutule
töötamist. Kui sõidu ajal süttib tuli, on GPF
peaaegu ummistunud. Hoiatustule
kustumiseks peab auto liikuma, kuni
regenereerimine on lõppenud.
Protsess kestab tavaliselt umbes 25
minutit.
Protsessi lõpetamiseks optimaalne olukord
saavutatakse, kui auto liigub kiirusel
vähemalt 50 km/h ja mootoripöörded on
üle  2000 p/min.

Kui autoga sõitmisel märgutuli kustub, siis
on GPF regenereerimine lõppenud.
Lisateavet leiate jaotise „AUTO
KASUTAMINE“ osast „Kütuseosakeste
filter“.

MÄRKUS
Hoiatustule süttimisel regenereerige
kindlasti GPF. GPFi regenereerimata
jätmine põhjustab ummistunud filtri
tõttu auto rikke.
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Hübriidajami märgutuli
(mõnel mudelil)

53SB08209

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.

Hübriidajami, kõrgepinge toitesüsteemi või
pidurivõimendisüsteemi tõrke korral
hakkab märgutuli vilkuma. Laske autot
SUZUKI volitatud edasimüüjal või
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.
• Hübriidajami hoiatustule süttimisel võib

mõne seadme elektritoide seiskuda ja
see võib põhjustada ootamatu õnnetuse.
Sel juhul kontrollige järgmist süsteemi
või seadet;
– Audio- ja navigatsioonisüsteem

(mõnel mudelil)
– 360 vaate kaamera (mõnel mudelil)
– Tahavaatekaamera (mõnel mudelil)

• Hübriidajami hoiatustule süttimisel ei
pruugi roomamisfunktsioon töötada. Kui
see juhtub, peate kasutama seisupidurit,
et liikuda  ülesmäge edasi.

• Kui ISG (integreeritud startergeneraator)
tõrgub, süttib hoiatustuli.

EV märgutuli (mõnel mudelil)

53SB08211

Kui mootor lülitub hübriidajami abil
automaatselt välja, süttib see märgutuli.

ECO-režiimi märgutuli (mõnel 
mudelil)

53SB08213

ECO-režiimis see märgutuli põleb.

Auto akustilise hoiatussüsteemi 
hoiatustuli (mõnel mudelil)

53SB08212

Süüte ON asendis või režiimis süütelülitile
vajutamisel süttib see tuli põgusalt, et
kinnitada tule töötamist.

Kui auto akustiline hoiatussüsteem ei
tööta, hakkab hoiatustuli vilkuma. Laske
autot SUZUKI volitatud edasimüüjal või
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.
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READY märgutuli (mõnel mudelil)

74SB20206

Käigukangi asendis “P” ja piduripedaali
allavajutamisel käivitab süütelüliti
vajutamine hübriidajami, et see oleks tööks
valmis ja süttib READY märgutuli.

Piduri rakendamise märgutuli 
(mõnel mudelil)

53SB08214

See märgutuli süttib, kui te ei vajuta
piduripedaalile järgmistes olukordades. 
• Kui käigukangi liigutatakse liikuva

autoga N-lt D-le, M-le või R-le (nagu
garaažis liikumine/parkimisel
manööverdamine). Sisealarm kõlab
umbes sekundi ja N-märgutuli hakkab
vilkuma. Vajutage auto peatamiseks
piduripedaali ja lülitage käik uuesti sisse.

Üldine hoiatustuli

68PM00278

Hoiatuse või teate kuvamisel võib vilkuda
ka üldine hoiatustuli.
Lisateavet vaadake osas „Infonäidik“.

HOIATUS
Kui see märgutuli töötamise ajal
kustub, tekivad järgmised
probleemid. Peatage auto ohutus
kohas ja proovige vajutada veel kord
süütelülitile.
• Roolimine muutub

roolivõimendisüsteemi rikke tõttu
raskeks.

• ABS süsteem ei tööta (kui ABS
hoiatustuli süttib samaaegselt). 

• Süütelülitile uuesti vajutades ei
sütti READY märgutuli, võtke
ühendust SUZUKI esindaja või
kvalifitseeritud asjatundjaga
süsteemi kontrollimiseks.
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MÄRKUSED
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Igapäevase ülevaatuse 
kontroll-loend

Enne sõidu alustamist

59RN05750

1) Kontrollige, et aknad, peeglid, tuled ja reflektorid
oleksid puhtad ning takistustest vabad.

2) Kontrollige visuaalselt rehve, pidades silmas
järgnevat:

– turvisemustri sügavust
– kulumist, pragunemist ja kahjustusi
– lahtisi ratta mutreid
– ohtlike esemeid turvises nagu naelad, kivid

jne.
Vt peatükis „KONTROLLIMINE JA
HOOLDUS“ osa „Rehvid“.

3) Kontrollige vedelike ja õli lekkeid.

MÄRKUS:
Kliimaseadme kasutamise ajal ja peale
seda on normaalne, et sellest tilgub vett.

4) Kontrollige, kas kapott on täielikult
suletud ja riivis.

5) Kontrollige esitulesid, suunatulesid,
piduritulesid ja signaali.

6) Reguleerige istet ja peatuge.
7) Kontrollige piduripedaali tunnetust ning

parkimispiduri hoova või pedaali
reguleerimisolekut.
Vt peatükis „KONTROLLIMINE JA
HOOLDUS“ osa „Rehvid“.

8) Reguleerige peeglit.
9) Kontrollige, kas kõik sõitjad on

turvavöödega kinnitatud.
10)Kontrollige, kas kõik märgutuled

süttivad, kui süütelüliti keeratakse
asendisse „ON“ või vajutatakse
süütelülitit, et seadistada süüterežiim
režiimile „ON“.

11)Kontrollige kõiki näidikuid.
12)Kontrollige, kas pidurisüsteemi

hoiatustuli lülitub seisupiduri
vabastamisel välja.

Üks kord nädalas või igal tankimisel viige
läbi järgmised mootoriruumi kontrollid.
1) Mootoriõli tase
2) Jahutusvedeliku tase
3) Pidurivedeliku tase
4) Akuvedeliku (happe) tase
5) Klaasipesuvedeliku tase
6) Kapoti riivi töötamine 

Tõmmake kapoti vabastushooba autos.
Kontrollige, ega te ei saa kapotti ilma
teist riivi vabastamata avada. Sulgege
seejärel kapott tugevalt.
Õlitamisgraafikut vaadake peatüki
„ÜLEVAATUS JA HOOLDUS“ osa
„Hooldusgraafik“ alajaotise „Raam,
kere ja muu“ realt „Kõik riivid, hinged ja
lukud“.

Kontrollige üks kord kuus või iga kord
tankimisel rehvirõhku.

HOIATUS
Kontrollige enne sõidu alustamist,
kas kapott on täielikult suletud ja
riivis. Kui see ei ole suletud, võib
kapott sõidu ajal ootamatult üles
tõusta ja ohtlikult vaatevälja
takistada.
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Kui te märkate järgmisi tundemärke

80J009

Kontrollige rehvirõhku

65T50010

• Kontrollige ja reguleerige perioodiliselt
rehvirõhku. Selle auto rehvide
ettenähtud rehvirõhku saab kontrollida
juhiuksel olevalt rehviteabe sildilt (1).

• Vähese rehvirõhuga sõitmine võib lisaks
kütusesäästlikkuse vähenemisele
põhjustada ka rehvi külgede kulumist.

HOIATUS
Auto kasutamine järgmistes
tingimustes võib põhjustada
talitushäireid ning õnnetuse. Pidage
nõu SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökojaga.
• Lekkinud õli või muu vedelik on

näja auto all maapinnal.
• Pidurivedeliku tase on madal.
• Tunnete ebatavalist lõhna, heli või

vibratsiooni.
• Rooli või pidurite juhtimistunne on

tavalisest erinev.

(1)

NÄIDE

HOIATUS
• Äärmiselt madala rehvirõhuga

sõitmine võib põhjustada rehvide
purunemise (lõhkemise) ja
põhjustada õnnetuse. Ärge sõitke
väga madala rehvirõhuga.

69RHS173

• Kui rehvirõhku ei hoita ettenähtud
tasemel, ei tööta auto
täisvõimsusega ning võib juhtuda
situatsioone, mis lõppevad
õnnetuse või rikkega. Reguleerige
rehvirõhku vastavalt juhistele.
– Vähenenud juhitavus
– Pikem pidurdusteekond

(jätkub)
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Aku kontrollimine
Sellel autol on järgmised akud.
• Pliiaku

See aku on auto toiteallikas.
• Liitiumioonaku

See aku on auto elektriosade
elektritoiteallikas.

59RN05730

(1) Pliihappe aku
(2) Liitiumioonaku

Iga aku õigeks käsitsemiseks lugege
hoolikalt juhiseid järgmistes jaotistes
„Pliihappeaku“ ja „Liitiumioonaku“.
• Plii- ja liitiumioonaku saavad lõpuks

tühjaks. Aku tühjakssaamise vältimiseks
sõitke autoga aku laadimiseks üks kord
kuus vähemalt 30 minutit.

Pliiaku
Pliiaku vedelikutaseme kontrollimine

80J1267

Kui elektrolüüdivedeliku tase on allpool
alumist piiri (2), lisage seda kuni ülemise
tasemeni (1). Elektrolüüdivedeliku
puudumine võib lühendada aku tööiga.

HOIATUS
(jätkub)

– Täpset rehvi pöörlemiskiirust ei
ole võimalik tuvastada, mis häirib
järgmisi funktsioone:
• ABS
• Vilkuvad ohutuled (ESS)
• Elektrooniline

stabiilsuskontroll (ESP®)
• Topeltanduriga avariiennetuse

märgutuli (DCBS)
• Tagurdustugi

(1)

(2)
HOIATUS

• Elektrolüüdivedeliku puudumisel
võib aku üle kuumeneda. Ärge
kasutage akut või laadige seda, kui
vedeliku tase jääb alla alumist piiri.

• Lahtised aku klemmid võivad
põhjustada tulekahju või rikkeid.
Aku klemmide lahtiühendamisel ja
uuesti ühendamisel veenduge, et
klemmid oleks tihedalt ühendatud. 

(1)
(2)
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Liitiumioonaku
See aku on paigaldatud ainult
hübriidajamiga mudelitele ja asub
kaasreisija istme all.
• Liitiumioon akut ei pea hooldama. Aku

tühjakssaamise vältimiseks sõitke
autoga aku laadimiseks üks kord kuus
vähemalt 30 minutit.

• Liitiumioonaku vahetamisel või
utiliseerimisel pidage nõu SUZUKI
esindaja või kvalifitseeritud töökojaga.

Õlikulu
Auto töötamisel on õlikulu normaalne.
Õlikulu sõltub õli viskoossusest ja
kvaliteedist ning sõidutingimustest.
Õlikulu on suurem kiirel sõidul ja
sagedastel kiirendustel ning
aeglustamistel. Suurel koormusel on
õlikulu samuti suurem.
Uue auto õlikulu võib olla suurem, kuna
selle kolvid, kolvi rõngad ja silindri seinad
ei ole veel töövormis. Uus mootor
saavutab normaalse õlikulu taseme peale
umbes 5000 km läbimist.

Õlikulu: 
Maks 1.0 L 1000 km kohta 

Õlikulu hindamisel pidage meeles, et õli
võib muutuda lahjemaks ja õiget õlitaset
on raske hinnata.
Näiteks kui autot kasutatakse korduvateks
lühisõitudeks ja õlikulu on normaalne, ei
pruugi mõõtevarras õlitaseme muutust
üldse näidata isegi peale üle 1000 km
läbimist. Selle põhjuseks on õli
lahjenemine kütuse või niiskuse tõttu,
samas õlitase sellest ei muutu.

MÄRKUS
Kuna auto kasutab pliiakut ENG A-
STOP süsteemi jaoks, järgige
järgmisi ettevaatusabinõusid. Nende
ettevaatusabinõude eiramine võib
põhjustada süsteemi talitlushäireid
või lühendada aku tööiga.
• Aku vahetamisel kasutage ainult

määratud tüüpi. (Ärge kasutage
muud tüüpi akut).

• Ärge ühendage elektrilisi tarvikuid
klemmidega. HOIATUS

Kuna liitiumioonaku vale käsitsemine
võib põhjustada tulekahju, anda
elektrilöögi või kahjustada akut,
järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.
• Ärge eemaldage akut ega võtke

seda lahti.
• Ärge laske sel märjaks saada (nt

veega).
• Ärge lööge akut.
• Ärge kallutage akut ega asetage

sellele ühtegi objekti.
• Ärge ühendage aku kaablit lahti

ega ühendage elektrilisi tarvikuid
klemmide külge.
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Te peate jälgima, et lahustavad
koostisained auruvad välja peale suurel
kiirusel sõitmist välja, näidates, et õli
kulutatud.

Väljalasketoru kontrollimine

80J011

Kontrollige korrapäraselt väljalasketorusid
aukude või pragude suhtes.

Süütelüliti 
(Võtmeta käivitussüsteemita 
auto)

65D611

HOIATUS
Kui väljalasketorudes esineb lekkeid,
võib heitgaas autosse sattuda ja
põhjustada vingugaasimürgituse. Kui
teile jääb silma midagi ebatavalist,
konsulteerige SUZUKI edasimüüjaga
või kvalifitseeritud töökojaga.

HOIATUS
Võimalike vigastuste vältimiseks
ärge pange kätt hoova kasutamiseks
läbi rooliratta.
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60B041

Süütelülitil on neli asendit:

LOCK
See on sõidu ajal normaalne
parkimisasend. See on ainus asend, kus
võtme saab eemaldada.
Manuaalkäigukast

60G033

• Manuaalkäigukastiga autod
Peate võtme „LOCK“ asendisse
keeramiseks sellele vajutama. See
lukustab süüte ja hoiab ära rooli
kasutamist peale võtme eemaldamist.

• Automaatkäigukastiga autod
Käigukang peab võtme „LOCK“
asendisse keeramiseks olema „P“
(Park). See lukustab süüte ja hoiab ära
rooli ja käigukangi kasutamise peale
võtme eemaldamist.

Rooliluku vabastamiseks vabastage
roolilukk, sisestage võti ja keerake seda
vastupäeva järgmistesse asenditesse. Kui
võtit on rooliluku vabastamiseks raske
keerata, proovige liigutada rooli võtme
keeramise ajal kergelt vasakule või
paremale.

ACC
Tarvikuid, nagu raadio, saab kasutada, aga
mootor ei tööta.

ON
See on sõidu ajal normaalne tööasend.
Kõik elektrisüsteemid on sisselülitatud.

START
See on mootori starterimootori abil
käivitamise asend. Mootori käivitumisel
tuleb võti koheselt vabastada.

MÄRKUS:
Liitiumioonakuga auto võib süütelüliti
keeramisel asendisse „ON“ või „LOCK“
klõpsata. Kostuv heli on normaalne.

Süütevõtme meeldetuletus (mõnel
mudelil)
Kui süütevõti on süütelukus ja avate
juhiukse, kostab katkendlik helisignaal, mis
tuletab teile meelde, et eemaldaksite
võtme süütelukust.

NÄIDE

Valige „LOCK“ asend

Vajutage
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Mootorilüliti
(Võtmeta käivitussüsteemiga 
auto)

65T50020

LOCK (OFF)
See režiim on ette nähtud auto
parkimiseks. Kui mootorilüliti vajutusega
on valitud see režiim ja mõni uks (või
tagaluuk) avatakse või suletakse, lukustub
rool automaatselt.

ACC
Kui valite mootorilüliti vajutusega selle
süüterežiimi, saate hakata kasutama auto
erinevaid elektriseadmeid (näiteks
helisüsteemi, küljepeegleid ja voolupesa),
kuigi mootor ei tööta. Kui see asend on
valitud, kuvatakse näidikuploki infoekraanil
järgmine teade: „ACC“ IGNITION SWITCH

HOIATUS
• Ärge kunagi keerake võtit „LOCK“

asendisse ja eemaldage võtit auto
liikumise ajal. Rooli lukustub ja ja
te ei saa seda kasutada.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Keerake võti alati „LOCK“

asendisse ja eemaldage isegi siis,
kui lahkute autost lühikeseks ajaks.
Samuti ärge jätke lapsi ilma
järelvalveta autosse. Tähelepanuta
jäänud lapsed võivad auto
kogemata liikuma panna või
mängida elektriliste aknalülitite või
katuseluugiga. Samuti võivad
palava ilmaga autosse jäetud
lapsed saada kuumarabanduse.
Selle tagajärjeks võivad olla rasked
või koguni surmavad
tervisekahjustused.

MÄRKUS
Ärge hoidke süütelülitit kaua asendis
“ON”, kui mootor seisab, sest nii võib
aku tühjaks saada.

NÄIDE
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POSITION (ACC - süütelüliti asend).
Lisateavet leiate peatüki „ENNE SÕIDU
ALUSTAMIST“
osast „Infoekraan“.

ON
• Väljalülitatud mootori või

hübriidajamiga
Saate kasutada auto erinevaid
elektriseadmeid, näiteks elektrilisi
aknatõstukeid ja klaasipuhasteid, kuigi
mootor või hübriidajam ei tööta. Kui
mootorilüliti vajutusega on valitud see
süüterežiim, kuvatakse näidikuploki
infoekraanil järgmine teade: „ON“
IGNITION SWITCH POSITION (ON -
süütelüliti asend).

• Sisselülitatud mootori või
hübriidajamiga
Kõiki elektriseadmeid saab kasutada.
Autoga saab sõita, kui mootorilüliti
vajutusega on valitud see süüterežiim.

START
• Manuaalkäigukastiga autod
Eeldusel, et teil on kaasas võtmeta
käivitussüsteemi pult, käigukang on
asendis „N“ (neutraalne) ning nii piduri- kui
ka siduripedaal on alla vajutatud, käivitub
mootor automaatselt, kui vajutate selle
süüterežiimi valimiseks mootorilülitit.
• Automaatkäigukastiga autod
Eeldusel, et teil on kaasas võtmeta
käivitussüsteemi kaugjuhtimispult,
käigukang on asendis „P“ (parkimine) ning
piduripedaal on alla vajutatud, käivitud
mootor automaatselt, kui vajutate selle
süüterežiimi valimiseks mootorilülitit. (Kui
peate auto liikumisel mootori
taaskäivitama, lülitage sisse „N“ käik.)

MÄRKUS:
• Mootorilülitit ei ole vaja mootori või

hübriidajami käivitamiseks pikalt all
hoida.

• Kui asute kohas, kus esineb tugevaid
raadiosignaale või müra, ei pruugi
lülitamine süüterežiimile „ACC“ või „ON“
või mootori või hübriidajami käivitamine
mootorilülitiga õnnestuda. Sellisel juhul
kuvatakse näidikuploki infoekraanil
järgmine teade: KEY FOB NOT
DETECTED (pulti ei tuvastatud).

• Liitiumioonakuga auto võib süütelüliti
keeramisel asendisse „ON“ või „LOCK“
klõpsatada. Kostuv heli on normaalne.

• hübriidajami kõrgepingeaku tühjeneb,
kui mootorilüliti jäetakse sisselülitatuks,
ilma et kuvatakse näidik READY
(valmis). Kõrgpingeaku tühjeneb ka siis,
kui auto peatatakse ning mootor töötab.
Seetõttu muutub kõrgepinge laetuse
tase madalaks, kõrgepingesüsteemi
kasutamine peatatakse, et piirata aku
tarbimist, ning seejärel on
elektrisüsteem ajutiselt blokeeritud.
Elektrisüsteemi taastamiseks on vaja
mootorilüliti panna üks kord asendisse
„LOCK“ ning taaskäivitada hübriidajam.

MÄRKUS
Ärge jätke käivituslülitit
süüterežiimile „ACC“ või „ON“, kui
mootor või hübriidajam ei tööta.
Vältige raadio või muude elektriliste
lisaseadmete pikaajalist kasutamist,
kui mootorilüliti on süüterežiimil
„ACC“ või „ON“ ja mootor või
hübriidajam ei tööta. Vastasel korral
võib aku tühjaks saada.
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Avanemata rooliluku hoiatus
Kui roolilukk pärast käivituslüliti lülitamist
süüterežiimile „ON“ ei avane, ilmub
näidikuploki infoekraanile järgmine teade:
„TRN. STEERING WHEEL TO RELEASE
LOCK” (luku avamiseks keera rooli).
Lisateavet leiate peatüki „ENNE SÕIDU
ALUSTAMIST“
osast „Infoekraan“.

MÄRKUS:
Roolilukk ei pruugi avaneda,
kui roolile mõjub koormus ning
immobilisatori/ võtmeta käivitussüsteemi
märgutuli süttib. Sellisel juhul keerake rooli
koormusest vabastamiseks paremale või
vasakule ning vajutage alles seejärel
uuesti mootorilülitit, et lülitada see soovitud
süüterežiimile.

Immobilisaator 

See süsteem on mõeldud auto
ärandamise vältimiseks, blokeerides
elektrooniliselt mootori või hübriidajami
käivitussusteemi.
Mootori või hübriidajami saab käivitada
ainult teie auto originaalvõtmega või
võtmetakäivitussusteemi puldiga, kuhu on
programmeeritud elektrooniline
tunnuskood. Võti või kaugjuhtimispult
edastab tunnuskoodi autole, kui süütelüliti
on keeratud asendisse „ON“ või kui
vajutatakse süütelülitit, et muuta
süüterežiim režiimile „ON“. Kui vajate
varuvõtit või pulti, pöörduge SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud töökoja
poole. Auto mällu tuleb programmeerida
varuvõtmele või -puldile vastav õige
tunnuskood. Tavalise lukssepa valmistatud
võtmega auto ei käivitu.
Juhul, kui käivitate mootori või hübriidajami
süütelüliti muutmisega „ON“ asendisse või
mootorilüliti abil süüterežiimi muutmisega
režiimile „ON“, vabastatakse
immobilisaator ning immobilisaatori/
võtmeta käivitussüsteemi märgutuli süttib
umbes kaheks sekundiks ning seejärel
kustub.
Immobilisaator töötab, kui keerate
süütelüliti asendisse „LOCK“ või muudate
süüterežiimi režiimile „LOCK“.

80JM122

Kui immobilisaatori/võtmeta
käivitussüsteemi märgutuli vilgub, kui
süütelüliti on asendis „ON“ või süüterežiim
on “ON”, siis mootor või hübriidajam ei
käivitu.

MÄRKUS:
• Kui immobilisaatori/võtmeta

käivitussüstemi märgutuli vilgub või
süttib, võib infoekraanile ilmuda
asjakohane teade.

• Immobilisaatorit ei pea hooldama.

MÄRKUS
Ärge süsteemi lahti võtke või muutke.
Muutmise või eemaldamise korral ei
pruugi süsteem korralikult toimida.
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Võtmeta käivitussüsteemita autod
Kui see hoiatustuli vilgub, keerake
süütelüliti asendisse „LOCK“ ja seejärel
tagasi asendisse „ON“.
Kui tuli parast süütelüliti keeramist tagasi
asendisse „ON“ ikka vilgub, võib tegu olla
võtme või immobilisaatori tõrkega. Paluge
SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojal süsteemi kontrollida.

Võtmeta käivitussüsteemiga autod
Kui see hoiatustuli vilgub, keerake
süütelüliti asendisse „LOCK“ ja seejärel
tagasi asendisse „ON“. Vaadake ka
peatükis „AUTO KASUTAMINE“ jaotises
„Mootori käivitamine/seiskamine (võtmeta
tõukekäivitussüsteemiga auto)“ osa „Kui
üldine hoiatustuli vilgub ja mootorit ei saa
käivitada“.
Kui tuli parast süüterežiimi muutmist
režiimile „ON“ ikka vilgub, võib tegu olla
võtme või immobilisaatori tõrkega. Paluge
SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojal süsteemi kontrollida.
Immobilisaatori/võtmeta käivitussüsteemi
märgutuli võib ka vilkuda, kui
kaugjuhtimispult ei ole autos, kui sulgete
ukse või üritate mootorit või hübriidajami
käivitada.

MÄRKUS:
• Kui kaotate immobilisaatori süütevõtme

või kaugjuhtimispuldi, pöörduge
kaotatud võtme deaktiveerimiseks
esimesel võimalusel SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud töökoja
poole. Seejärel laske neil uus võti või
kaugjuhtimispult valmistada.

• Kui teil on teisi immobilisaatori
võtmetega autosid, hoidke need autot
kasutades võtmed süüte- või
mootorilülitist eemal. Vastasel juhul ei
pruugi mootor või hübriidajam käivituda,
kuna need võivad häirida SUZUKI
immobilisaatorisüsteemi tööd.

• Ärge kinnitage võtme külge mingeid
metallesemeid, kuna vastasel juhul ei
pruugi mootor või hübriidajam käivituda.

Süütevõtme meeldetuletus (mõnel 
mudelil)
Kui süütevõti on süütelukus ja avate
juhiukse, kostab katkendlik helisignaal, mis
tuletab teile meelde, et eemaldaksite
võtme süütelukust.

MÄRKUS
Immobilisaatori võti ja
kaugjuhtimispult on tundlikud
elektroonilised seadmed. Selle
kaitsmiseks:
• Hoidke neid löökide, niiskuse või

kõrge temperatuuri (nt päikese
käes armatuurlaual) eest.

• Hoidke need eemal magnetitest.
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Pedaal

Manuaalkäigukast

80J2121

Automaatkäigukastiga autod 

80J2122

Siduripedaal (1)
(Manuaalkäigukast)
Siduripedaali kasutatakse sõidujõu
ratastest lahutamiseks mootori käivitamisel
või käikude vahetamisel. Pedaalile
vajutamine lahutab siduri.

Piduripedaal (2)
SUZUKI autol on esi- ja tagarataste
pidurid. Piduripedaalile vajutamine
mõjutab mõlemaid pidurisüsteeme.
Pidurite rakendamisel võite kuulda nende
müra. See on normaalne ja põhjustatud
keskkonna teguritest nagu külm, märg ilm,
lumi jne.

Gaasipedaal (3)
Gaasipedaal kontrollib mootoripöördeid.
Gaaspedaalile vajutamisel suurenevad
võimsuse väljund ja mootoripöörded .

MÄRKUS:
Teie autol on pidurite eelisõiguse süsteem.
Vajutades samaaegselt gaasi- ja
piduripedaalile, võib süsteem mootor
väljundit vähendada.

(2)(1)

(3)

NÄIDE

(3)

(2)

NÄIDE

HOIATUS
Ärge toetage jalga sõidu ajal
siduripedaalile. See kulutab liigselt
sidurit. Võib seda kahjustada või
mootoriga pidurdamist ootamatult
takistada.

HOIATUS
Kui pidurdamisheli on väga tugev ja
ilmub alati pidurite kasutamisel,
laske pidureid SUZUKI esindajal või
kvalifitseeritud töökojal kontrollida.

HOIATUS
Ärge tallake pidevalt piduripedaali
ega hoidke jalga piduripedaalil. Nii
võivad pidurid üle kuumeneda, mis
vähendab pidurdusjõudu, suurendab
pidurdusmaad või võib pidureid
tõsiselt kahjustada.
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Võtmeta käivitussüsteem 
(mõnel mudelil)
Eeldusel, et võtmeta käivitussüsteemi pult
asub salongi tööraadiuses (vt vastavaid
selgitusi selle osa järgnevatel
lehekülgedel), saate mootorilülitiga
käivitada auto mootori või hübriidajami
ning valida erinevate süüterežiimide vahel
(„ACC“ või „ON“). Lisaks saab kasutada
järgmisi funktsioone:
• Võtteta sisenemisfunktsioon. Täpsemat

teavet leiate peatüki „ENNE SÕIDU
ALUSTAMIST“ osast „Võtmeta
käivitussüsteemi kaugjuhtimispult“.

• Uste (sh tagaluugi) lukustamine ja lukust
avamine lülitiga. Täpsemat teavet leiate
peatüki „ENNE SÕIDU ALUSTAMIST“
osast „Võtmeta käivitussüsteemi
kaugjuhtimispult“.

• Immobilisaator. Täpsemat teavet leiate
peatüki „ENNE SÕIDU ALUSTAMIST“
osast „Immobilisaator“.

Mootorilüliti valgustus
Mootorilüliti süttib järgmistes olukordades:
• Kui mootor või hübriidajam on välja

lülitatud ja juhiuks on avatud või 15
sekundit pärast juhiukse sulgemist.
Valgustus kustub aeglaselt 15 sekundi
möödudes.

• Kui mootor ei tööta ja gabariidituled on
sisse lülitatud. Valgustus kustub, kui
gabariidituled on välja lülitatud.

• Mootor töötan ning gabariidituled ja/või
esituled põlevad. Valgustus kustub, kui
gabariidituled ja esituled on välja
lülitatud.

82K253

MÄRKUS:
Auto aku säästmiseks lülitub valgustus
automaatselt välja, kui mõlemad järgmised
tingimused on samaaegselt täidetud:
• Esituled ja gabariidituled on välja

lülitatud.
• Juhiukse avamisest on möödunud 15

minutit.

Süüterežiimide valimine
Kui soovite mootorit või hübriidajami
käivitamata kasutada auto elektriseadmeid
või kontrollida näidikute töötamist,
vajutage süüterežiimi „ACC“ või „ON“
valimiseks mootorilülitit . 

1) Võtke võtmeta käivitussüsteemi pult
endaga kaasa ja istuge juhiistmele.

2) Manuaalkäigukast – vajutage
mootorilülitit (1), vajutamata samal ajal
siduripedaali.
Automaatkäigukast – vajutage
mootorilülitit (1), vajutamata samal ajal
piduripedaali.

82K254

(1)



5-13

AUTO KASUTAMINE

63TB3-01E

Iga mootorilüliti vajutusega muutub
süüterežiim järgmiselt:

Automaatkäigukast

57L31006

Manuaalkäigukast

60MS117

MÄRKUS:
• Automaatkäigukast – kui käigukang ei

ole parkimisasendis „P“ või kui
käigukangil olevat vabastusnuppu
vajutatakse siis, kui käigukang on
parkimisasendis „P“, pole võimalik
süüdet süüterežiimile „LOCK“ muuta.

• Süüterežiimide valimisel kuvatakse
näidikuploki infoekraanil vastavad
teated. Täpsemat teavet leiate peatüki
„ENNE SÕIDU ALUSTAMIST“ osast 
„Infoekraan“.

Kui üldine hoiatustuli vilgub ja
süüterežiime ei ole võimalik valida
Süsteem ei suuda salongi tööraadiuses
võtmeta käivitussüsteemi kaugjuhtimispulti
tuvastada (vt käesolevas peatükis vastavaid
selgitusi). Proovige uuesti, kui olete kindel, et
pult on teiega kaasas. Kui süüterežiime ei
õnnestu ikkagi valida, võib põhjuseks olla
puldi tühjenenud aku. Sellisel juhul tuleb
süüterežiimi valimiseks kasutada järgmist
meetodit: 

58MST0302

1) Vajutage mootorilülitit (1), vajutamata
seejuures piduri- ja siduripedaali.

2) Umbes 10 järgneva sekundi jooksu
vilgub näidikuplokis üldine hoiatustuli ja
infoekraanil kuvatakse teade „PLACE
KEY FOB ON START SWITCH“
(asetage pult vastu mootorilülitit).
Asetage puldi (2) „LOCK“ nupuga ots
umbes 2 sekundiks vastu käivituslülitit.

P

P

(OFF)
ONACCLOCK

(Audio equipment)

Gearshift lever in a 
position other than

Gearshift 
lever in

(OFF)
ONACCLOCK

(Audio equipment)

(1)

(2)

NÄIDE
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MÄRKUS:
• Kui süüterežiimide valimine ikka ei

õnnestu, võib viga olla võtmeta
käivitussüsteemis. Süsteemi
kontrollimiseks võtke ühendust SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökojaga.

• Üldise hoiatustule vilkumisega
samaaegselt süttib ka immobilisaatori/
võtmeta käivitussüsteemi märgutuli u 5
sekundiks. Lisaks kuvatakse samal ajal
teade ka näidikuploki infoekraanil.
Täpsemat teavet leiate peatüki „ENNE
SÕIDU ALUSTAMIST“ osast 
„Infoekraan“.

• Süsteemi seadistusi saab soovi korral
muuta. Süsteemi saab panna ühekordse
salongi hoiatussignaaliga märku andma,
kui pult asub tööraadiusest väljas.
Seadistuse muutmiseks võtke palun
ühendust volitatud SUZUKI edasimüüja
või kvalifitseeritud töökojaga.

• Kui kaugjuhtimispuldi aku on tühjaks
saamas ning vajutate süüte
sisselülitamiseks (süüterežiim „ON“)
mootorilülitit, kuvatakse infoekraanil
vastav teade. Täpsemat teavet leiate
peatüki „ENNE SÕIDU ALUSTAMIST“
osast 
„Infoekraan“. Täpsemat teavet aku
vahetamise kohta leiate peatüki „ENNE
SÕIDU ALUSTAMIST“ osast „Võtmeta
käivitussüsteemi kaugjuhtimispult“.

Hoiatus, et kaugjuhtimispult ei asu 
autos
Kui üks kahest järgnevast tingimusest on
täidetud, annab süsteem salongi ja
autovälise summeriga märku, et pulti ei ole
autos. Samal ajal süttib immobilisaatori/
võtmeta käivitussüsteemi hoiatustuli ja
üldine hoiatustuli hakkab vilkuma.
• Kui mis tahes uks avatakse ja seejärel

suletakse siis, kui pulti ei asu autos ja
mootor töötab (hübriidajam töötab), või
süüterežiim on muudetud mootorilülitit
kasutades režiimile „ACC“ või „ON“.

• Kaugjuhtimispult ei asu autos, kui
proovite käivitada mootorit või
hübriidajami pärast seda, kui olete
muutnud süüterežiimi mootorilülitit
kasutades režiimile „ACC“ või „ON“.

65T50030

(1) Immobilisaatori/ võtmeta
käivitussüsteemi hoiatustuli (vilgub)

(2) Üldine hoiatustuli (vilgub)

MÄRKUS:
• Kui antakse hoiatus, tehke puldi asukoht

võimalikult kiiresti kindlaks.
• Seni, kuni hoiatus on aktiivne, pole

võimalik mootorit või hübriidajami
käivitada. Samasisuline teade kuvatakse
ka
näidikuploki infoekraanil. Täpsemat
teavet leiate peatüki „ENNE SÕIDU
ALUSTAMIST“ osast „Infoekraan“

• Tavaliselt kustub nii immobilisaatori/
võtmeta käivitussüsteemi hoiatustuli kui
ka üldine hoiatustuli varsti pärast seda,
kui kaugjuhtimispult on tagasi autos. Kui
eelmainitud tuled jäävad põlema või
vilkuma, lülitage süüde mootorilüliti
vajutusega välja (süüterežiimile „LOCK“)

(1)
(2)
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ja seejärel käivitage mootor või
hübriidajam uuesti. Täpsed juhised
selleks leiate käesoleva peatüki osast
„Mootori või hübriidajami käivitamine/
seiskamine“.

• Kandke kaugjuhtimispulti alati endaga
kaasas.

Salongi tööraadius mootori või 
hübriidajami käivitamiseks, 
süüterežiimi valimine ning hoiatus, 
et kaugjuhtimispult ei asu autos

61MM0B002

(1) Salongi tööraadius

Salongi tööraadius hõlmab kogu auto
salongi, välja arvatud näidikuploki kohal
asuv ruum.

MÄRKUS:
• Isegi kui kaugjuhtimispult asub salongi

tööraadiuses, ei pruugi mootori
(hübriidajami) käivitamine või
süüterežiimide valimine õnnestuda ning
hoiatus „Remote controller outside“
(kaugjuhtimispult ei asu autos) võib tööle
hakata.
– Kaugjuhtimispuldi aku on tühi.
– Tugevad raadiosignaalid või müra

häirivad kaugjuhtimispuldi tööd.
– Kaugjuhtimispult puutub kokku

metallesemega või on selle all.
– Kaugjuhtimispult on pandud mõnda

panipaika, nt kindalaekasse või
uksetaskusse.

– Kaugjuhtimispult on päikesesirmi
taskus või põrandal.

• Isegi kui kaugjuhtimispult asub
väljaspool salongi tööraadiust, võib
mootori (hübriidajami) käivitamine või
süüterežiimide valimine õnnestuda.
Hoiatus „Remote controller outside“
(kaugjuhtimispult ei asu autos) ei pruugi
sel juhul tööle hakata.
– Kaugjuhtimispult ei asu autos, kuid on

uksele väga lähedal.
– Kaugjuhtimispult asub armatuurlaua

peal.

(1)
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Mootori käivitamine/
seiskamine 
(võtmeta käivitussüsteemita 
auto)

Mootori käivitamine

83RM005

1) Kontrollige, kas seisupidur on täielikult
rakendatud.

2) Mootori käivitamise hõlbustamiseks
lülitage välja sellised lisad nagu
esituled ja kliimaseade.

3) Manuaalkäigukastiga autod:
Lülitage sisse „N“ käik. Hoidke siduri- ja
piduripedaali täiesti all. 
Automaatkäigukastiga autod:
Kui “P” (Park) käik ei ole sisse lülitatud,
lülitage see sisse. 

4) Keerake süütevõti „START“ asendisse,
vajutamata seejuures gaasipedaali. Kui
mootor on käivitunud, vabastage kohe
võti.

MÄRKUS:
• Automaatkäigukastiga autod:

Automaatkäigukastiga autodel on
starteri blokeerimismehhanism. Mootor
käivitub, kui käigukang on asendis „P“
või „N“.

• K14D mootori mudel:
Kui välistemperatuur jääb mootori
käivitamisel alla -10°C, võite kuulda
mootoriruumist tsüklilist valju müra.
Müra lakkab, kui mootor on soojenenud.
See ei tähenda riket.

MT

AT

MÄRKUS
• Automaatkäigukastiga autod:

Kui teil on vaja sõidu ajal mootor
uuesti käivitada, lülitage sisse „N“
käik. Vastasel juhul võivad mootor
ja jõuülekanne kahjustuda.

• Aku ja starterisüsteemi kaitsmiseks
ärge käivitage mootorit kunagi
kauem kui 12 sekundit järjest. Kui
mootor ei käivitu, keerake võti
asendisse „LOCK“ ja oodake enne
uuesti proovimist üle 30 sekundi.
Kui mootor pärast mitut katset ei
käivitu, pöörduge SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole. Kui mootor käivitub,
siis starter seiskub automaatselt.

• Ärge proovige käivitada mootorit
autot lükates, pukseerides või kui
sõidate vabakäigul mäest alla.
Sellised käivitusviisid võivad
katalüsaatorit pöördumatult
kahjustada. 
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Külma mootori käivitamine 
(K14D mootori mudel)

83RM02050

Kui liitiumioonaku temperatuur on eriti
madal (umbes -35°C), ei saa mootorit
käivitada (eriti külmas keskkonnas).
Sellisel juhul, kui süütelüliti on asendis
„ON“ või süüterežiimi muutmiseks režiimile
„ON“ vajutatakse mootorilülitit, kostub
salongis summer ning infoekraanil
kuvatakse teade „ENGINE START NOT
POSSIBLE (LOW TEMP)“ (mootori
käivitamine pole võimalik (madal temp)).
Lisaks sellele süttib laadimise märgutuli ja
„ENG A-STOP OFF“ (ENG A-STOP väljas)
märgutuli hakkab vilkuma. Sellisel juhul
muutke süüterežiim mootorilüliti
vajutusega režiimile „LOCK“ ja seisake
mootor kohe. Oodake, kuni
välistemperatuur tõuseb ning käivitage
mootor, kui aku temperatuur on tõusnud.

Kui aku temperatuur langeb sõidu ajal
väga madalale (umbes -35°C või alla
selle), antakse sellest salongis märku
summeri heliga, vilkuva laadimistule ning
„ENG A-STOP OFF“ (ENG A-STOP väljas)
märgutulega. Mootor ei seisku küll kohe,
ent kuna liitiumioonaku pole laetud,
parkige auto võimalikult kiiresti turvalisse
kohta. Muutke süüterežiim mootorilüliti
vajutusega režiimile „LOCK“ seisake
mootor. 
Oodake, kuni välistemperatuur tõuseb ning
käivitage mootor, kui aku temperatuur on
tõusnud.

MÄRKUS:
• Kui liitiumioonaku temperatuur on väga

madal (umbes -35°C või alla selle) (nt
külmas keskkonnas), soojendage auto
salong poes müüdava kütteseadmega
üles ning kui aku on soojenenud,
käivitage mootor. Kütteseadme
kasutamisel järgige kaasasolevas
kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.

• Kui auto paikneb eriti külmas kohas, kus
temperatuur on umbes –35°C või
madalam, parkige autot garaažis või
viisil, et aku temperatuur ei langeks väga
madalale.

Mootori seiskamine

HOIATUS
Ärge seisake mootorit, kui auto
samal ajal liigub (v.a hädaolukorras).
Kui seiskate sõites auto mootori, siis
rool lukustub ja teil pole võimalik
enam autot juhtida. Võib juhtuda
õnnetus. Hoiduge sõidu ajal mootorit
seiskamast. 

MÄRKUS
• Automaatkäigukastiga autod:

Kui seiskate mootori sõidu ajal,
võib automaatkäigukast
kahjustuda. Hoiduge sõidu ajal
mootorit seiskamast.

• Turbolaaduriga autod:
Kui olete autoga sõitnud pikemat
aega ülesmäge või suure
sõidukiirusega, laske mootoril
enne seiskamist umbes üks minut
või veidi kauem (kui see pole
seadusega keelatud) tühikäigul
töötada, et turbolaadur ja
mootoriõli saaksid jahtuda. Sel
moel hoiate ära mootoriõli seisundi
kvaliteedi kiire halvenemise.
Halvenenud mootoriõli kahjustab
turbolaaduri laagreid.
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Mootori või hübriidajami 
käivitamine/seiskamine 
(Võtmeta käivitussüsteemiga 
auto)

Mootori või hübriidajami 
käivitamine

83RM30010

1) Kontrollige, kas seisupidur on täielikult
rakendatud.

2) Mootori või hübriidajami käivitamise
hõlbustamiseks lülitage välja sellised
lisad nagu esituled ja kliimaseade.

3) Manuaalkäigukastiga autod:
Lülitage sisse „N“ käik. Hoidke siduri- ja
piduripedaali täiesti all.
Automaatkäigukastiga autod:
Kui „P“ käik ei ole sisse lülitatud,

lülitage see sisse. Hoidke piduripedaali
täiesti all.

4) Näidikuploki infoekraanil kuvatakse
teade „PUSH START SWITCH“
(vajutage mootorilülitit).

82K254

5) Kui jalg on gaasipedaalilt ära võetud,
vajutage mootorilülitit (1). Kui mootor
või hübriidajam käivitatakse, seiskub
starter automaatselt.

• Isegi kui mootor ei käivitu, lõpetab
starter umbes 12 sekundi pärast
automaatselt töötamise. Sellisel juhul
muutke süüterežiim mootorilüliti
vajutusega režiimile „LOCK“ ja
käivitage mootor uuesti.

• Kui süsteemis on probleem, ei käivitu
mootor automaatselt isegi lüliti
vajutamisel. Kui starter ei tööta või
peatub kohe, käivitage mootor,
järgides järgmist protseduuri.

a. „ON“ režiimi taaskäivitamiseks
vajutage mootorilülitit.

b. Sooritage eespool kirjeldatud
sammud 1-3.

c. Hoidke mootorilülitit all, kuni
mootor käivitub. Vabastage
mootorilüliti pärast mootori
käivitumist.MT

AT

(1)
MÄRKUS

• Kui mootor ei käivitu, vajutage aku
ja starteri kaitsmiseks
mootorilülitit, et valida režiim
„LOCK“ ja oodake enne
uuestiproovimist rohkem kui 30
sekundit. Kui mootor pärast mitut
katset ei käivitu, pöörduge SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole.

• Ärge proovige käivitada mootorit
autot lükates või tõmmates ega
mäest alla veeretades. Sellised
käivitusviisid võivad katalüsaatorit
pöördumatult kahjustada. 
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65T50860

6) hübriidajamiga mudelid:
hübriidajam töötab, kui arvestil põleb
näidik „READY“ (valmis).

MÄRKUS:
• Mootorilülitit ei ole vaja kuni mootori

käivitumiseni pikalt all hoida.
• Manuaalkäigukastiga autod:

Manuaalkäigukastiga auto ei käivitu
enne, kui siduripedaal on alla vajutatud.

• Automaatkäigukastiga autod:
Automaatkäigukastiga autodel on
starteri blokeerimismehhanism.
hübriidajami mootor käivitub, kui
käigukang on asendis „P“ või „N“.

• Mootori või hübriidajami
käivitusprotseduuri ajal aitavad teid
infoekraanil kuvatavad teated. Täpsemat
teavet leiate peatüki „ENNE SÕIDU
ALUSTAMIST“ osast 
„Infoekraan“.

• K14D mootori mudel:
Kui välistemperatuur jääb mootori
käivitamisel alla -10°C, võite kuulda
mootoriruumist tsüklilist valju müra.
Müra lakkab, kui mootor on soojenenud.
See ei tähenda riket.

• hübriidajamiga autod:
Kui kapott avatakse mootori töötamise
ajal, on mootori automaatne seiskamine
keelatud ja kui see on juba automaatselt
seisatud, siis mootor sureb välja.

Külma mootori käivitamine 
(K14D mootori mudel)

83RM02050

Kui liitiumioonaku temperatuur on eriti
madal (umbes -35°C), ei saa mootorit
käivitada (eriti külmas keskkonnas).
Sellisel juhul, kui süüterežiim muudetakse
režiimile „ON“, kostub salongis summer
ning infoekraanil kuvatakse teade
„ENGINE START NOT POSSIBLE (LOW
TEMP)“ (mootori käivitamine pole võimalik
(madal temp)). Lisaks sellele süttib
laadimise märgutuli ja „ENG A-STOP OFF“
(ENG A-STOP väljas) märgutuli hakkab
vilkuma. Sellisel juhul muutke süüterežiim
mootorilüliti vajutusega režiimile „LOCK“ ja
seisake mootor kohe. Oodake, kuni
välistemperatuur tõuseb ning käivitage
mootor, kui aku temperatuur on tõusnud.

NÄIDE
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Kui aku temperatuur langeb sõidu ajal
väga madalale (umbes -35°C või alla
selle), antakse sellest salongis märku
summeri heliga, vilkuva laadimistule ning
„ENG A-STOP OFF“ (ENG A-STOP väljas)
märgutulega. Mootor ei seisku küll kohe,
ent kuna liitiumioonaku pole laetud,
parkige auto võimalikult kiiresti turvalisse
kohta. Muutke süüterežiim mootorilüliti
vajutusega režiimile „LOCK“ seisake
mootor.
Oodake, kuni välistemperatuur tõuseb ning
käivitage mootor, kui aku temperatuur on
tõusnud.

MÄRKUS:
• Kui liitiumioonaku temperatuur on väga

madal (umbes -35 °C või alla selle) (nt
külmas keskkonnas), soojendage auto
salong poes müüdava kütteseadmega
üles ning kui aku on soojenenud,
käivitage mootor. Kütteseadme
kasutamisel järgige kaasasolevas
kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.

• Kui auto paikneb eriti külmas kohas, kus
temperatuur on umbes –35°C või
madalam, parkige autot garaažis või
viisil, et aku temperatuur ei langeks väga
madalale.

Mootori või hübriidajami 
seiskamine
• Kui auto on täielikult peatunud, vajutage

mootori või hübriidajami seiskamiseks
mootorilülitit.

• Kui mootor jääb pärast ootamatut
seiskamist mõneks ajaks seisma või kui
enne peatumist sõideti väga kiiresti, võib
mootori uuestikäivitamisek kosta
klõpsatus. See ei tähenda riket. Laske
mootoril enne seiskamist alati tühikäigul
töötada.

HOIATUS
Ärge seisake mootorit või
hübriidajami, kui auto samal ajal
liigub (v.a hädaolukorras). Kui
seiskate sõites auto mootori või
hübriidajami, siis rool lukustub ja teil
pole võimalik enam autot juhtida. See
võib õnnetuse põhjustada. Hoiduge
sõidu ajal mootorit seiskamast. 

MÄRKUS
• Automaatkäigukastiga autod:

Kui seiskate mootori või
hübriidajami sõidu ajal, võib
automaatkäigukast kahjustuda.
Vältige mootori või hübriidajami
seiskamist sõidu ajal.

• Turbolaaduriga autod:
Kui olete autoga sõitnud pikemat
aega ülesmäge või suure
sõidukiirusega, laske mootoril
enne seiskamist umbes üks minut
või veidi kauem (kui see pole
seadusega keelatud) tühikäigul
töötada, et turbolaadur ja
mootoriõli saaksid jahtuda. Sel
moel hoiate ära mootoriõli seisundi
kvaliteedi kiire halvenemise.
Halvenenud mootoriõli kahjustab
turbolaaduri laagreid.
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Seiskamine hädaolukorras

Hädaolukorras saate mootori või
hübriidajami seisata, kui vajutate
mootorilülitit kiiresti enam kui 3 korda või
vajutate ja hoiate mootorilülitit all üle 2
sekundi, kui auto veel liigub. 

MÄRKUS:
Ärge seisake mootorit või hübriidajami, kui
auto samal ajal liigub (v.a hädaolukorras).
Kui mootor või hübriidajam ei tööta,
muutuvad auto juhtimine ja pidurdamine
raskemaks. Vaadake kirjeldust käesoleva
peatüki osast „Pidurdamine“.

Üldine hoiatustuli vilgub ja mootorit 
ei saa käivitada
Süsteem ei suuda salongi tööraadiuses
võtmeta käivitussüsteemi kaugjuhtimispulti
tuvastada. Proovige uuesti, kui olete
kindel, et pult on teiega kaasas. Kui
mootorit või hübriidajami ei õnnestu
käivitada, võib põhjuseks olla puldi
tühjenenud aku. Mootori või hübriidajami
käivitamiseks talitage järgmiselt:

1) Kontrollige, kas seisupidur on täielikult
rakendatud.

2) Manuaalkäigukastiga autod:
Lülitage sisse „N“ käik. Hoidke siduri- ja
piduripedaal lõpuni alla.
Automaatkäigukastiga autod:
Kui käigukang ei ole asendis „P“,
lülitage see sisse. Hoidke piduripedaali
täiesti all.

58MST0302

3) Näidikuploki infoekraanil kuvatakse
teade „PUSH START SWITCH“
(vajutage mootorilülitit). Vajutage
mootorilülitit (1).

4) Näidikuploki üldine hoiatustuli põleb
umbes 10 sekundit. Asetage
kaugjuhtimispuldi (2) „LOCK“ nupuga
pool umbes 2 sekundiks vastu
mootorilülitit.

MÄRKUS:
• Kui mootorit või hübriidajami ei õnnestu

eelkirjeldatud meetodite abil endiselt
käivitada, peitub probleem tõenäoliselt
kusagil mujal (nt tühjenenud aku).
Pidage nõu SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökojaga.

• Üldise hoiatustule vilkumisega
samaaegselt süttib ka immobilisaatori/
võtmeta käivitussüsteemi märgutuli
umbes 5 sekundiks. Samaaegselt
kuvatakse infoekraanil vastav teade.
Täpsemat teavet leiate peatüki „ENNE
SÕIDU ALUSTAMIST“ osast 
„Infoekraan“.

• Süsteemi seadistusi saab soovi korral
muuta. Süsteemi saab panna ühekordse
salongi hoiatussignaaliga märku andma,
kui pult asub tööraadiusest väljas.
Kohandamiseks pidage nõu SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökojaga.

• Kui kaugjuhtimispuldi aku on tühjaks
saamas ning vajutate süüte

(1)

(2)

NÄIDE
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sisselülitamiseks (süüterežiim „ON“,
kuvatakse infoekraanil vastav teade.
Täpsemat teavet aku vahetamise kohta
leiate peatüki „ENNE SÕIDU
ALUSTAMIST“ osast „Võtmeta
käivitussüsteemi kaugjuhtimispult“.

Süüte tagasimuutmine 
süüterežiimile „LOCK“

Automaatkäigukast – ohutuse tagamiseks
saab süüte mootorilüliti vajutusega muuta
tagasu süüterežiimile „LOCK“ ainult siis,
kui käigukang on parkimisasendis „P“ ja
samal ajal ei vajutata käigukangi
vabastusnuppu.

MÄRKUS:
Automaatkäigukastiga auto puhul pole
välja süüterežiimi tagasi muuta
režiimile „LOCK“, kui käigukang ei ole
parkimisasendis „P“.
Teatud probleemid 
(nt rike mootorisüsteemis) võivad takistada
mootorilüliti lülitamist tagasi süüterežiimile
„LOCK“. Sellisel juhul laske auto volitatud
SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojal üle vaadata, viies ise eelnevalt
läbi järgnevad toimingud:
• Varguse vältimiseks lukustage võtmega

uksed. (Uste lukustamiseks ei saa
sellises olukorras kasutada
lukustuslüliteid ega võtmevaba
käivitussüsteemi kaugjuhtimispulti).

• Aku tühjenemise vältimiseks ühendage
lahti aku miinusklemm.

„LOCK” režiimi meeldetuletussignaal 
Kui süüdet ei ole mootorilüliti vajutusega
lülitatud süüterežiimile „LOCK” ja avatakse
juhiuks, kostab helisignaal, mis annab teile
olukorrast märku.
• Kui avate juhiukse pärast mootorilüliti

vajutamist ja ümberlülitamist
süüterežiimile „ACC”, hakkab salongis
tööle katkendlik helisignaal.

• Helisignaal lõppeb, kui vajutate seejärel
mootorilülitit kaks korda järjest, lülitades
süüte sel moel süüterežiimile „LOCK”.

MÄRKUS:
Autost lahkudes kontrollige alati, et süüde
oleks mootorilülitiga ümber lülitatud
süüterežiimile „LOCK” ning seejärel
lukustage uksed. Süüdet välja lülitamata
süüterežiimile „LOCK” pole teil võimalik
uksi lukustuslülitite või võtmevaba
käivitussüsteemi puldiga lukustada.

Roolikuku hoiatussignaal
Kui rooliluku süsteemis on tekkinud häire
ja rool ei lähe lukku, kui süüterežiim
lülitatakse mootorilüliti vajutusega
süüterežiimile „LOCK”, ning seejärel
avatakse või suletakse mõni uks (või
tagaluuk), kostub salongis hoiatuseks
korduvate lühikeste piiksudega helisignaal.
Sellisel juhul laske auto volitatud SUZUKI
edasimüüja juures või kvalifitseeritud
töökojas üle vaadata.
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Bensiinimootori kübemefilter (GPF)
(K14D mootori mudel)

GPF eraldab heitgaasist tahmakübemeid,
mistõttu võib GPF olenevalt sõiduoludest
ummistuda. Filter puhastatakse
tahmaosakestest puhtakspõletamisega,
tõstes sõidu ajal või tühikäigul heitgaasi
temperatuuri.
Taastamine algab ummistuse vältimiseks
automaatselt, kui filtrisse on kogunenud
määratud hulk tahmakübemeid. Seetõttu
võib kosta mõnevõrra valjem mootori
tööheli ning/või tahma põletamisel võib
heitgaas muutuda kuumemaks.

Kübemefiltri (GPF) märgutuli

64J244

Kübemefiltri märgutuli süttib sõidu ajal siis,
kui filter on peaaegu ummistunud Kui filtri
hoiatustuli süttib, peaksite filtrit taastama.
Hoiatustule kustumiseks tuleb jätkata sõitu
kuni taastamise lõpetamiseni.
Protsess kestab tavaliselt umbes 25
minutit.
Soodsaimad tingimused taastamise
lõpetamiseks saavutatakse sõidukiirusel
vähemalt 50 km/h ja mootori
pöörlemissagedusel vähemalt 2000 p/min.
Siiski peaksite sõitma hoolikalt ja
seadusega kehtestatud kiiruspiirangu
piires ning arvestama ümbritsevate
liiklustingimustega.
Kui sõidate autoga kuni tule kustumiseni,
on filtri taastamine lõpetatud.

HOIATUS
Hoidke mootori töötamise ajal
väljalasketorust eemale. Kübemefiltri
taastamise ajal on heitgaas tavalisest
kuumem.

MÄRKUS
Kui filtri hoiatustuli süttib, tuleb filter
taastada. Taastamisega viivitamise
tagajärg võib olla filtri täielikust
ummistumisest tingitud mootori
tõrge.
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Sõites turboülaaduriga 
autoga
Turbolaaduriga auto nõuetekohaseks
juhtimiseks lugege hoolikalt järgnevat
teavet.

Turbolaaduriga auto käsitsemine
Turbolaaduri rikke vältimiseks jälgige
järgmisi punkte:
• Vahetage korrapäraselt mootoriõli ja

õlifiltrit. Kui te jätkate sõitmist
ebakvaliteetse mootoriõliga, ei pruugi
turbolaaduri määrimine ja jahutamine
korralikult toimuda ning see võib tekitada
turbiinivõlli augu ja ebanormaalset müra.

• Ärge seisake mootorit kohe pärast
suurel kiirusel sõitmist või mäkketõusu.
Turbolaaduri jahutamiseks laske
mootoril järgmise tabeli alusel tühikäigul
töötada. Seejärel seisake mootor.

• Kui mootor on külm, ärge laske mootoril
kõrgetel pööreteö töötada ja ärge
kiirendage.

SHVS (Suzuki nutikas 
hübriidauto) (K14D mootori 
mudel)

Selle auto SHVS (Suzuki nutikas
hübriidsõiduk) on süsteem, mis kasutab
mootorifunktsiooniga generaatoreid (ISG)
järgmiste funktsioonide juhtimiseks
vastavalt sõiduolukordadele, et
suurendada mootori vaikset töötamist ja
kütusesäästlikkust. ISG tähendab
integreeritud startermootori generaatorit.
• Aeglustamisel tekkiva energia

muutmise funktsioon:
See funktsioon tekitab intensiivselt ISG
abil energiat. Kui genereerimine sõidu
ajal pole energia tootmine vajalik, saab
ISG välja lülitada, et vähendada mootori
koormust. Tänu sellele kulub vähem
kütust.

• Mootori abifunktsioon:
See funktsioon abistab mootorit,
kasutades ISG süsteemi mootorina, et
vähendada mootori väljundvõimsust
tavasõidul või lisab mootorile
kiirendamisel võimsust. Need toimingud
aitavad kütust säästa ja kiirendavad
jõudlust.

Sõidutingimu-
sed vahetult 
enne mootori 

seiskamist

Mootori tühikäigul 
töötamise aeg

Suur kiirus või
mäkketõus Umbes 1 minut

Tavaline sõitmine
linnas ja äärelin-
nas

Pole vajalik

MÄRKUS
Kui te käsitsete turbolaaduriga autot
valesti, võivad tekkida talitlushäired
ja kahjustused. Käsitsege autot
nõuetekohaselt, järgides eespool
nimetatud punkte.
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• Startermootori funktsioon:
See funktsioon taaskäivitab mootori
pärast seda, kui ENG A-STOP süsteem
on mootori seisanud, kasutades
mootoririhma kaudu ISG-d.

MÄRKUS:
Kui käivitate mootori uuesti mootorilüliti
vajutusega, kasutatakse tavalist starterit ja
kuulete käigu sisselülitamise heli.

Energiavoo näidik
Näidikuploki energiavoo näidikuga saate
kontrollida, kas ISG töötab või mitte.
• Normaalsed sõidutingimused:

ISG ei tööta.

65T50580

• Aeglustamisel tekkiva energia muutmise
funktsioon töötab, kui auto aeglustub
normaalsetes sõidutingimustes: 
akusid laetakse.

65T50590

• Mootor on seiskus automaatselt, kui
auto peatati:
Elektriseadmed (nt helisüsteem)
kasutavad salvestatud energiat ilma
akusid laadimata.

65T50600

• Startermootori funktsioon töötab, kui
mootor on automaatselt seiskunud:
ISG kasutab salvestatud energiat ilma
akusid laadimata.

65T50610

• Mootori abifunktsioon töötab
kiirendamise ajal:
ISG abistab mootorit.

65T50620

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE
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Mootori abifunktsioon töötab, kui kõik
järgmised tingimused on täidetud. 
• Kiirendamiseks vajutatakse

gaasipedaali.
• Käigukang ei ole neutraalasendis „N”.
• Automaatkäigukastiga autodel on

käigukang „D“ asendis.
• Piduri- ja/või siduripedaali (mõnel

mudelil) ei vajutata.
• Mootori pöörded on madalamad kui

umbes 5200 p/min.
• ABS või ESP® süsteem ei ole

aktiveeritud.
• Liitiumioonakut laetakse rohkem kui

teatud kogus ja aku temperatuur on
määratud vahemikus.

• Mootori jahutusvedeliku temperatuur on
ettenähtust kõrgem.

Aku näidik

65T50630

Aku näidiku (1) segmendid näitavad
ligikaudselt liitiumioonaku laetust.
MÄRKUS:
• Näidik näitab ligikaudset näitu. Näidik

võib teatud tingimustel (nt madala
välistemperatuuri korral) näidata näitu
hilinemisega või erineda aku tegelikust
laetuse tasemest. 

• Kui mootori pöörded on madalad, ei
pruugi aeglustamisel tekkiva energia
muutmise funktsioon toimida.

Aeglustamisel tekkiva energia 
muutmise märgutuli

65T50900

Kui aeglustamisel tekkiva energia
muutmise funktsioon töötab, süttib vastav
märgutuli (1).

MÄRKUS:
Kui käigukang on neutraalasendis „N“, siis
see tuli ei sütti.

NÄIDE

(1) (1)
NÄIDE
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Integreeritud startermootori 
generaatori (ISG) käsitsemine

83RM30100

(1) Integreeritud startermootori
generaator (ISG)

(2) Klemmi kate

ENG A-STOP süsteem 
(mootori automaatne 
seiskamis- ja 
käivitamissüsteem) (K14D 
mootori mudel)
ENG A-STOP süsteem seiskab ja
taaskäivitab mootori automaatselt ilma
süüte- või mootorilülitit vajutamata, kui
auto jääb näiteks fooritule taha või
liiklusummikus seisma, et vähendada
heitgaaside teket, kütusekulu ja mootori
müra.
• Süsteem seiskab mootori teatud

tingimustel automaatselt. Kui auto
peatatakse pikaks ajaks või kui jätate
auto järelevalveta, rakendage seisupidur
ja seejärel vajutage mootori
seiskamiseks süüte- või mootorilülitit.

• Kui teatud tingimused on täidetud,
seisatakse mootor enne peatumist
automaatselt aeglustamisel
(manuaalkäigukastiga autode puhul
umbes 15 km/h või vähem,
automaatkäigukastiga autode puhul
umbes 9 km/h või vähem). Siiski ei
seisku mootor aeglustamise ajal
automaatselt enne, kui süsteemi
funktsiooni kinnitamine on lõppenud.

MÄRKUS:
Kui teie autol on kütte- ja kliimaseade,
saate infoekraanilt muuta mootori
automaatse seiskamise tingimust. Vt
peatüki „NÄIDIKUPLOKK“ jaotise
„Infoekraan (tahhomeetriga näidikuplokk)“
osa „Seadistusrežiim“.

75RM054
HOIATUS

• Mootoriõli, pidurivedeliku ja
jahutusvedeliku jms tilkumine ISG-
le võib põhjustada tulekahju või
rikke. Ärge kallake neid vedelikke
mööda.

• ISG klemmi puudutamine võib anda
elektrilöögi. Ärge eemaldage
klemmi katet.

(1)

(2)

NÄIDE
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Liitiumioonaku ja 
alalispingemuundur

53SB20205

(1) Pliiaku
(2) Liitiumioonaku
(3) Alalispingemuundur

Seda liitiumioonakut ja
alalispingemuundurit kasutatakse ainult
autode puhul, millel on ENG A-STOP
süsteem või
SHVS-süsteem. Aku ja muundur asuvad
esiistme all.
• Nagu aku (pliiaku), tühjeneb ka

liitiumioonaku järk-järgult.
Liitiumioonaku tühjaks saamise
vältimiseks tuleb liitiumioonakut pidevalt
vähemalt 30 minutit ühes kuus laadima.

• Liitiumioonaku ja alalispingemuundurit ei
pea hooldama.

•  Liitiumioonaku asendamiseks või sellest
vabanemiseks või alalispingemuunduri
asendamiseks pöörduge volitatud
SUZUKI edasimüüja poole.

MÄRKUS:
Alalispingemuunduri ülemises osas on
jahutusventilaator, mistõttu võite kuulda
töömüra. See on normaalne.

HOIATUS
• Ärge väljuge autost, kui ENG A-

STOP süsteem mootori on
seisanud. See võib õnnetuse
põhjustada.
– Manuaalkäigukast – kui juhi

turvavöö on lahti või juhiuks
avatud, käivitub mootor uuesti, et
anda märku, et ENG ASTOP
süsteem seiskas mootori
automaatselt.

– Automaatkäigukast – kui
auto mootori seiskas
automaatselt ENG A- STOP
süsteem, siis selle
meenutamiseks käivitub mootor
uuesti ka juhul, kui juhi turvavöö
juhiuks või lahti ja piduripedaal
on alla vajutatud.

• Kui mootor ei käivitu automaatselt
pärast automaatset ENG A-STOP
seiskamist automaatselt, vajutage
mootori käivitamiseks süüte- või
mootorilülitit.
Auto liigutamiseks seisatud
mootoriga, läheb rooli keeramiseks
või piduripedaali vajutamiseks
tarvis palju jõudu. See võib
lõppeda õnnetusega.

(2)

(3)(1)
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Mootori automaatne seiskamine/ 
taaskäivitamine

Manuaalkäigukastiga autod
1) Aeglustage autot piduripedaali

vajutusega.

65T50041

2) Mootor seiskub automaatselt, kui auto
aeglustub kiiruseni umbes 15 km/h või
vähem, kui siduripedaal on alla
vajutatud ja käigukang on lülitatud
neutraalasendisse „N“ ning seejärel
vabastatakse siduripedaal.

Näidikuplokis süttib ENG A-STOP
märgutuli (roheline (1).
• ENG A-STOP süsteem ei seiska

mootorit automaatselt, kui kõik
mootori automaatse seiskamise
tingimused ei ole täidetud. 
Lisateavet leiate peatükist „ENG A-
STOP süsteemi töötingimused“.

• Mootori automaatse seiskumise ajal
võib mootor ohutuse tagamiseks
helisignaali saatel välja lülituda või
uuesti käivituda.
Lisateavet leiate peatükist „Mootori
automaatse seiskamise
ettevaatusabinõud“.

HOIATUS
• Liitiumioonaku ja

alalispingemuunduri vale
käsitsemine võib põhjustada
tulekahju, elektrilöögi või süsteemi
rikkeid. Järgige alltoodud juhiseid:
– Ärge eemaldage akut ega võtke

seda lahti.
– Ärge laske sel märjaks saada (nt

veega).
– Ärge lööge akut.
– Ärge kallutage akut ega asetage

sellele ühtegi objekti.
– Ärge eemaldage klemme ega

klemmide küljest elektrilisi
tarvikuid.

• Kui midagi kukkus liitiumioonaku
või alalispingemuunduri alla ja
seda on raske eemaldada,
pöörduge volitatud SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole.

MÄRKUS
Ärge asetage liitiumioonaku kattele ja
alalispingemuunduri katte
ventilatsiooniava ette/peale takistusi.
Blokeerimine võib põhjustada
ülekuumenemist ja tõrkeid.

(1)

NÄIDE

MÄRKUS
Mootori automaatse seiskamise ajal
ärge lükake käigukangi
neutraalasendisse „N“ ilma
siduripedaali vajutamata. Kui
käigukang on mõnes muus asendis
kui neutraalasendis „N“, ei
taaskäivitu mootor automaatselt isegi
siis, kui siduripedaal on alla
vajutatud.
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MÄRKUS:
• Mootori automaatse seiskamise

funktsioon aeglustamise ajal on
töövalmis, kui auto sõidab pärast
mootori taaskäivitamist kiirusega 10 km/
h või enam.

• Isegi kui mootor ei peatunud
automaatselt enne auto peatumist (liigub
endiselt kiirusel umbes 15 km/h või
vähem), võib mootor pärast auto
peatumist automaatselt seiskuda.

• Kui mootor seiskus siduri kiire
vajutamise/vabastamise tõttu, võib
mootor uuesti käivituda, kui käigukang
on neutraalasendis „N“, siduripedaal on
alla vajutatud ja muud ootetingimused
on täidetud.

• Helisüsteemi ja teisi elektrilisi
komponente saab mootori automaatse
seiskamise ajal kasutada, kuid
kliimaseade lülitub ventilaatori režiimi.

• Kui autosse on paigaldatud automaatne
kliimaseade, on ventilaatori
töötamiskiirus mootori automaatse
seiskamise ajal piiratud (ainult
automaatjuhtimisrežiimis), et auto
salong püsiks kauem ventileeritud.

65T50051

3) Olenemata sellest, kas auto on
peatunud või mitte, käivitab 
siduripedaali vajutamine uuesti mootori
ja roheline ENG A-STOP märgutuli (1)
kustub.

Kui mootor seiskub automaatselt,
taaskäivitab siduripedaali vajutamine
mootori uuesti, tarbides selleks kütust.
Seetõttu on kütusesäästlikkuse
seisukohast soovitatav siduripedaal
vahetult enne auto käivitamist alla
vajutada.
• Siduripedaali vajutamata võib mootor

automaatselt taaskäivituda, kui mootori
automaatse taaskäivitamise tingimused
on täidetud. 
Lisateavet leiate peatükist „Mootori
automaatse taaskäivitamise tingimused“.

MÄRKUS:
Kui mootor käivitub automaatselt, võivad
mäel pidamise kontrollsüsteemi
aktiveerimisel juhtuda järgmised nähtused,
kuid tegemist ei ole riketega.
• Võite kuulda mootoriruumist müra.
• Piduripedaali raskeks muutumisel võib

seda olla raske alla vajutada.

Automaatkäigukastiga autod

65T50061

1) Kui käigukang on asendis „D“, siis
vajutage aeglustamiseks piduripedaali,
mis peatab mootori automaatselt enne
auto seiskamist (umbes kiirusel 9 km/h
või vähem). ENG A-STOP märgutuli
(roheline) (1) jääb samaaegselt
põlema.

(1)

NÄIDE

(1)

NÄIDE
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• Isegi kui piduripedaal vajutatakse
aeglustamiseks alla, ei seisku mootor
automaatselt, kui kõik tingimused
mootori automaatseks seiskamiseks
pole täidetud. Lisateavet mootori
automaatse seiskamise tingimuste
kohta leiate selle käesoleva peatüki
jaotisest „Mootori automaatse
seiskamise tingimused”.

• Mootori automaatse seiskumise ajal
võib mootor ohutuse tagamiseks
helisignaali saatel välja lülituda või
uuesti käivituda.

MÄRKUS:
• Mootor ei seisku automaatselt, kui auto

aeglustub ilma piduripedaali vajutamata
(näiteks mootoriga pidurdamisel).

• Mootor võib auto peatamisel
automaatselt seiskuda, isegi kui mootorit
enne auto peatamist automaatselt ei
seisata (kiirusel umbes 9 km/h või
vähem).

• Elektrilisi komponente, nagu
navigatsiooni- või helisüsteem, saab
mootori automaatse seiskamise ajal
kasutada, kuid kliimaseade lülitub
tuulutusasendisse.

• Automaatse kliimasedme puhul on
õhuvool mootori automaatse seiskamise
ajal piiratud (ainult
automaatjuhtimisrežiimis), et parandada
jahutus- ja küttevõimet.

2) Kui eemaldate jala piduripedaalilt, siis
mootor taaskäivitub ja ENG A-STOP

märgutuli (roheline) kustub olenemata
sellest, kas see toimub enne või pärast
auto peatamist.
• Isegi kui vajutatakse piduripedaali, ei

taaskäivitu mootor automaatselt, kui
kõik tingimused mootori
automaatseks taaskäivitamiseks pole
täidetud.
Lisateavet mootori automaatse
taaskäivitamise tingimuste kohta
leiate selle käesoleva peatüki
jaotisest „Mootori automaatse
taaskäivitamise tingimused”.

65T50071

MÄRKUS:
Mootori automaatsel taaskäivitumisel
aktiveerub mäel pidamise kontrollsüsteem
aktiveerub

NÄIDE
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Mootori automaatse seiskamise ettevaatusabinõud

HOIATUS
Ärge sooritage järgmisi toiminguid, kui mootor on automaatselt seisatud. See võib õnnetuse põhjustada.

Toiming/auto seisund Lahendus

Üldised
nõuanded

Kapott on avatud
• Salongi helisignaal piiksub.
• Helisignaal lakkab kõlamast pärast mootori auto-

maatset seiskamist.
• ENG A-STOP märgutuli (roheline) kustub.

Mootori taaskäivitamiseks järgige alltoodud protseduuri.
1) Tõmmake parkimispidur kindlalt peale ja liigutage käigukang

neutraalasendisse „N“ (automaatkäigukastiga auto) või „P“
(manuaalkäigukastiga auto).

2) Sulgege kapott kindlalt.
3) Mootori taaskäivitamiseks keerake süütelülitit või vajutage

Manuaal-
käigukast

Juhi turvavöö vabastatakse või juhiuks avatakse.
• Mootor taaskäivitatakse automaatselt.
• Roheline ENG A-STOP märgutuli vilgub viis (5)

korda ja seejärel kustub.

Kinnitage juhi turvavöö ja/või sulgege juhiuks.

Käigukang vahetati ilma siduripedaali vajutamata
mõnda teise asendisse kui neutraalasend „N”, juhi
turvavöö ei ole kinnitatud ning juhiuks on avatud.
• Salongi helisignaal piiksub.
• Helisignaal lakkab kõlamast pärast mootori auto-

maatset seiskamist.

Mootori taaskäivitamiseks järgige alltoodud protseduuri.
1) Tõmmake parkimispidur kindlalt peale ja lükake käigukang

„N” asendisse.
2) Sulgege uks ja kinnitage turvavöö.
3) Mootori taaskäivitamiseks keerake süütelülitit või vajutage

mootorilülitit.
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MÄRKUS:
Mootori automaatse seiskamise korral ei süti järgmised näidikuploki märgutuled.
• Rikke märgutuli, elektrilise roolivõimendi tuli, õlirõhu tuli, laadimistuli

Auto-
maatkäi-
gukast

Juhi turvavöö vabastatakse või juhiuks avatakse.
• Mootor taaskäivitatakse automaatselt.
• Roheline ENG A-STOP märgutuli vilgub viis (5)

korda ja seejärel kustub.

Sulgege enne sõitma hakkamist uks ja kinnitage turvavöö. Lisaks
järgige enne autost väljumist allpool kirjeldatud protseduuri.
1) Seadke seisupidur kindlalt paika ja lükake käigukang „P”

asendisse.
2) Kui auto peatatakse pikaks ajaks või kui jätate auto järeleval-

veta, vajutage mootori seiskamiseks mootorilülitit.
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ENG A-STOP süsteemi töötingimused

Ootetingimused
Kui sõidu ajal on täidetud kõik järgmised tingimused, on mootori automaatne seiskamine lubatud.

*1: Kui aku on tühjaks saanud (nt kui autot pole pikka aega kasutatud, või kui elektrilisi komonente (nagu navigatsiooni- või
audiosüsteem) ei ole seisatud mootori ajal pikka aega kasutatud), võib kuluda mõni aeg, kui süsteem on uuesti kasutusvalmis.

*2: Kui mõni ENG A-STOP süsteemi mõjutavatest hoiatus- ja märgutuledest süttib, ei seisku mootor automaatselt.
*3: Süsteem on kasutusvalmis isegi siis, kui käigukang on asendis „N”, kuid mootor seiskub auto peatumisel automaatselt, mitte aga

enne peatumist aeglustades (umbes 9 km/h või vähem).

Kui mootor käivitatakse • Mootor käivitatakse, kui kapott on kindlalt suletud.

Sõidu ajal

Üldised
nõuanded

• ENG A-STOP ei ole välja lülitatud.
• Akut laetakse rohkem kui teatud kogus ja aku temperatuur on määratud vahemikus. (*1)
• Mootori jahutusvedeliku temperatuur on määratud vahemikus.
• Juhi turvavöö on kinnitatud.
• Juhiuks on kindlalt suletud.
• Kapott on kindlalt suletud.
Automaatse kliimaseadmega auto
• Väljalaskeavadest väljuv õhk on jahutamise ajal piisavalt jahtunud või kuumutamise ajal piisavalt

soojendatud.
• Klaasisoojendi on välja lülitatud.

Manuaal-
käigukast

• Peale ENG A-STOP süsteemi ei ole ühtegi elektroonilist kontrollsüsteemi signaali, mis ennetaks
mootori seiskumist. (*2)

Automaat-
käigukast

• Käigukang on asendis „D” või „N”. (*3)
• Manuaalrežiimi ei kasutata.
• Kui mõni ENG A-STOP süsteemi mõjutavatest hoiatus- ja märgutuledest süttib, ei seisku mootor

automaatselt.
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Mootori automaatse seiskamise tingimused
Kui kõik järgmised tingimused on täidetud samal ajal, kui ootetingimused on täidetud, seiskub mootor automaatselt, kui auto enne
peatamist aeglustub või kui auto on peatatud.

*1: Kui piduripedaali vajutati kergelt või tugevalt, ei pruugi mootor automaatselt seiskuda.

Enne peatumist 
aeglustudes 

Üldised 
nõuanded

• ABS või ESP® süsteem ei ole aktiveeritud.
• Pidurite vaakumvõimendi rõhk on normaalne.

Manuaal-
käigukast

• Kui auto kiirus on umbes 15 km/h või väiksem, vajutatakse siduripedaal alla, käigukang lülita-
takse neutraalasendisse „N” ja siduripedaal vabastatakse.

Automaat-
käigukast

• Piduripedaal on piisavalt alla vajutatud. (*1)
• Auto aeglustub kiirusele ligikaudu 9 km/h või vähem.
• Gaasipedaal pole alla vajutatud.
• Autoga ei sõideta järsul künkal.
• Pidurit ei vajutata järsult.

Auto on peatatud

Üldised 
nõuanded

• ABS või ESP® süsteem ei ole aktiveeritud.
• Pidurite vaakumvõimendi rõhk on normaalne.

Manuaal-
käigukast

• Käigukang on asendis „N”.
• Siduripedaal vabastatakse.

Automaat-
käigukast

• Rooli ei kasutata.
• Pidurit ei vajutatud vahetult enne auto peatamist.
• Piduripedaal on piisavalt alla vajutatud. (*1)
• Gaasipedaal pole alla vajutatud.
• Autot ei peatata järsul künkal.
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Mootori automaatse taaskäivitamise tingimused
Kui mõni järgmistest tingimustest ilmneb või toimingud sooritatakse mootori automaatse seiskamise ajal, taaskäivitatakse mootor
automaatselt ja ENG A-STOP märgutuli (roheline) kustub.

Üldised nõuanded

• ENG A-STOP süsteem on välja lülitatud.
• Aku tühjeneb jätkuvalt. (*1)
• Selles süsteemis tuvastati rike. (*2)
• Pidurivõimendi vaakumrõhk on madal. (*1)
Automaatse kliimaseadmega auto
• Väljalaskeavadest väljuva õhu temperatuur muutub oluliselt või jahutamine ja soojenda-

mine pole piisav. (*1)
• Temperatuurivalija seadistati jahutamise ajal kõige külmema temperatuuri peale või

soojendamise ajal kõige kuumema temperatuuri peale. (*1)
• Sulatusrežiim on sisse lülitatud. (*1)
• ABS või ESP® süsteem on aktiveeritud.

Manuaalkäigukast • Siduripedaali vajutatakse.

Automaatkäigukastiga autod
• Jalg võetakse piduripedaalilt ära. (*3)
• Gaasipedaal on alla vajutatud.
• Käigukang on asendis „R”, „P” või „M”.

Aeglustamisel (manuaalkäigukas-
tiga autode puhul umbes 15 km/h 
või vähem, automaatkäigukastiga 
autode puhul umbes 9 km/h või 
vähem)

Üldised 
nõuanded

• Kapott avati.

Manuaal-
käigukast

• Kallakust alla sõites ületab auto kiirus 15 km/h. (*1)

Automaat-
käigukast

• Käigukang liigutatakse asendisse „N”.
• Tee kalle muutub järsku. (*1)

Auto on peatatud

Üldised
nõuanded

• Juhi turvavöö pole kinnitatud. (*1)
• Juhiuks on avatud. (*1)
• Auto sõidab kallakul. (*1)
• Mootori automaatsest seiskamisest on möödunud mõni aeg (umbes 3 minutit). (*1)

Automaat-
käigukast

• Kui käigukang on viidud asendisse „N“, pannakse see tagasi asendisse „D“.
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*1: ENG A-STOP märgutuli (roheline) vilgub ning seejärel kustub. Samal ajal võib kosta salongis helisignaal.
*2: Olenevalt rikkest on tegemist tavalise taaskäivitamise või taaskäivitamisega *1.
*3: Kui piduripedaali vajutati kergelt, ei pruugi mootor automaatselt taaskäivituda. Sel juhul, kui piduripedaal uuesti alla vajutada, seiskub 

mootor automaatselt ja ENG A-STOP märgutuli (roheline) süttib uuesti.
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ENG A-STOP OFF lüliti

65T50090

ENG A-STOP süsteemi saab välja lülitada.
• Vajutage süsteemi väljalülitamiseks

ENG A-STOP OFF lülitit (1), et lülitada
sisse ENG A-STOP OFF tuli (2).

• Süsteemi taaskäivitamiseks vajutage
uuesti lülitit (1), et märgutuli kustuks.

• Iga kord, kui mootor käsitsi seisatakse,
lülitatakse süsteem uuesti sisse ja ENG
A-STOP OFF märgutuli (2) kustub.

MÄRKUS:
ENG A-STOP OFF lüliti (1) vajutamine
mootori automaatse seiskamise aja
taaskäivitab mootori automaatselt ja ENG
A- STOP OFF märgutuli (2) süttib.

• ENG A-STOP OFF märgutuli (oranž)
näidikuplokis süttib või vilgub järgmistel
juhtudel (mitte ainult ei hoiata, et ENG A-
STOP süsteem või SHVS-süsteem on
välja lülitatud). Kui märgutuli vilgub,
laske auto volitatud SUZUKI edasimüüja
juures või kvalifitseeritud töökojas üle
vaadata.
– Kui süsteem töötab tavapäraselt, kui

süütelüliti keeratakse asendisse „ON”
või vajutatakse süütelülitit, et
seadistada süüterežiim režiimile „ON”,
süttib märgutuli umbes 2 sekundiks
ning seejärel kustub.

– Kui süsteemis esineb rike, siis
märgutuli vilgub, kui süütelüliti on
keeratud asendisse „ON kui
vajutatakse süütelülitit, et muuta
süüterežiim režiimile „ON“. (ENG A-
STOP süsteem ei tööta korralikult.)

65T50100

• Märgutuli vilgub, kui süüterežiim
muudetakse mootorilüliti vajutusega
režiimile „ON“, kui on täidetud üks
allolevatest tingimustest.
ENG A-STOP süsteem või SHVS-
süsteem ei käivitu märgutule vilkumise
ajal õigesti. Laske süsteem SUZUKI
edasimüüjal või kvalifitseeritud töökojas
üle vaadata.
– ENG A-STOP süsteemis või SHVS-

süsteemis võib esineda rike.
– SHVS-süsteemi komponendid või

pliiaku tuleb välja vahetada.

MÄRKUS:
Kui märgutuli vilgub mootori automaatse
seiskamise ajal, võib mootor seiskuda.

(2)

(1)

NÄIDE

NÄIDE
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Infoteade
Infonäidikul kuvatavad teated annavad märku mõnest ENG A-STOP süsteemiga seotud probleemist.

Infoteade Põhjus ja lahendus

52RM30650

ENG A-STOP süsteem ei saa mootorit automaatselt seisata, kuna mõni käivitamistingimustest
ei ole täidetud. 
Lisateavet leiate ülaltoodud peatükist „Mootori automaatse seiskamise ettevaatusabinõud“.

52RM30660

Mootor taaskäivitub automaatselt, kuna üks järgmistest mootori automaatse taaskäivitamise
tingimustest on täidetud.
• Pärast mootori seiskamist on temperatuur kliimaseadme väljalaskeava juures muutunud

sedavõrd, et seadme kütmis- või jahutusvõime võib olla langenud.
• Liitiumioonaku on oluliselt tühjenenud.
• Mootori automaatsest seiskamisest möödunud mõni aeg.

52RM30890

Mootor taaskäivitus automaatselt, kuna üks järgmistest mootori automaatse taaskäivitamise
tingimustest on täidetud.
• Pidurivõimendi alarõhk on langenud.
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52RM30670

Mootor taaskäivitus automaatselt, kuna üks järgmistest mootori automaatse taaskäivitamise
tingimustest on täidetud.
• Sulatusrežiim on sisse lülitatud.
• Juhi turvavöö on vabastatud.
• Juhiuks on avatud.
• Auto hakkab liikuma kallakul jne.

52RM30680

Mootor lülitub välja, kuna mootori automaatse seiskamise ajal teostatakse üks järgmistest toi-
mingutest.
• Avatakse kapott.
• Manuaalkäigukastiga auto puhul lükatakse käigukang ilma siduripedaali vajutamata mõnda

teise asendisse kui neutraalasendisse „N” ning juhiuks avatakse, kui juhiuks on vabastatud.
Taaskäivitage mootor tavapärasel viisil. Täpsed juhised selleks leiate käesoleva peatüki osast
„Mootori käivitamine/seiskamine (võtmeta käivitussüsteemiga auto)“.

Manuaalkäigukast

52RM30690

Automaatse mootori seiskamise ajal pannakse käigukang siduripedaali vajutamata mõnda
teise asendisse kui neutraalasendisse „N”.
Mootori taaskäivitamiseks pange käigukang neutraalasendisse „N” ja vajutage siduripedaali.

Infoteade Põhjus ja lahendus
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hübriidajam 
(mõnel mudelil)
hübriidajam veab autot põhijõuna
bensiinimootoriga, mida abistab
ajamimootor, või siis ajamimootor veab
autot üksi. Seega suureneb süsteemi
töövõime, vähendades kütusekulu ja
heitgaase. Lisaks toimib ajamimootor
aeglustamise ajal generaatorina, mis saab
toidet rataste veeremisest ning mis laeb
kõrgepingeakut.

65T50870

(1) Pliiaku
(2) Bensiinimootor
(3) Integreeritud startermootori generaator (ISG)
(4) Ajamimootor
(5) Kõrgepinge juhtmestik (oranž)
(6) Liitiumioonaku (12V)
(7) Toiteplokk (kõrgepingeaku ja inverter)

(1) (2) (3)

(4)

(5) (6)

(7)

NÄIDE
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hübriidajami kasutamine
Bensiinimootor seiskub ja taaskäivitub
automaatselt sõltuvalt auto tingimustest,
nagu juhi gaasi- ja piduripedaali
kasutamine, auto kiirus jne.

MÄRKUS:
• Te saate kontrollida kõrgepingeaku

järelejäänud laadimisvõimsuse ja auto
seisundiga seotud energiavoogu
energiavoo näidikult. Lisateavet leiate
peatüki „ENNE SÕIDU ALUSTAMIST“
osast „Infoekraan“.

• Sõltuvalt kõrgepingeaku laetuse
tasemest muutuvad elektriauto
liikumiskiirus ja mootori abistamise tase. 

• Kütusesäästlikkuse parandamiseks
vältige äkilist kiirendamist ja
aeglustamist. Kütusekulu saate
vähendada õrnalt kiirendades või
aeglustades.

Auto käivitamine
Kui mootor töötab, hakkab auto liikuma
mootori jõul, mida abistab ajamimootor.
Mootori seiskumise ajal on võimalik
piduripedaali vabastades autot aeglaselt
ainult ajamimootoriga liikuma panna.

MÄRKUS:
Nelja režiimiga nelikveoga auto puhul
taaskäivitub mootor automaatselt
piduripedaali vabastaamisel, kui
sõidurežiim ei ole „AUTO“.

Tavakasutus
Ainult ajamimootoriga töötavat elektriautot
on võimalik kasutada ilma mootorit
kasutamata.

MÄRKUS:
• Olenevalt autost ja teeoludest ei pruugi

ainult elektrijõul sõitmine võimalik olla.
• Sõltuvalt teeoludest ning kõrgepingeaku

laetuse tasemest muutub elektriauto
liikumiskiirus.

Äkiline kiirendamine
Äkilise kiirenduse korral abistab
bensiinimootorit ajamimootor. (Mootori abil
liikumine)

MÄRKUS:
• Kui elektriauto süsteemi töötamise ajal

gaasipedaali tugevast vajutada,
taaskäivitub mootor automaatselt ja auto
kiirendab võimsalt.

• Sõltuvalt hübriidajami seisukorrast
muutub mootori abistav suhe.

Aeglustamine
Kui auto kiirus jääb alla umbes 135 km/h,
seiskub mootor automaatselt, kuid rehvide
pöördejõud paneb ajamimootori elektrit
tootma ja laeb kõrgepingeakut.
(Regeneratiivne pidurifunktsioon)

Auto peatamine
Kui auto peatub, seiskub ka mootor
automaatselt. Olenevalt auto seisukorrast
ei pruugi mootor seiskuda.
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Mootori automaatne seiskamine ja 
taaskäivitamine
Olenevalt auto seisukorrast seiskub ja
taaskäivitub mootor automaatselt. Mootor
ei seisku aga automaatselt järgmistel
tingimustel. Lisaks järgnevale ei pruugi
mootor olenevalt olukorrast automaatselt
seiskuda.
• Käigukang on asendis „M“
• Kliimaseadme seadistus on üks

järgmistest
– Kui temperatuuriseadistus on asendis

„LO“ ja „A/C“ lüliti on sisse lülitatud
– Kui temperatuuriseadistus on „HI“

• Aknasoojendus on sisse lülitatud
• Juhi turvavöö pole kinnitatud
• Juhiuks ei ole täielikult suletud
• Kapott ei ole täielikult suletud
• Jahutusvedeliku temperatuur on madal
• Pliiaku, liitiumioonaku ja kõrgepingeaku

pole piisavalt laetud
• Pliiaku, liitiumioonaku ja kõrgepingeaku

temperatuur ei vasta määratud
väärtusele

MÄRKUS:
• Pliiaku ja liitiumioonaku laetuse taset ei

saa energiavoo näidikult kontrollida.
• Kui pliiaku on lahti ühendatud, kulub

mootori automaatse seiskumiseni
tavapärasest rohkem aega.

Auto helihoiatussüsteem
Kui teie auto sõidab elektrijõul kiirusega
umbes 23 km/h või vähem, annab auto
helisignaali, et anda jalakäijatele teie
lähenemisest märku.

MÄRKUS:
• Auto läheduses olevad inimesed ei

pruugi ümbritseva müra (liiklusmüra,
tugeva vihm või tuul) tõttu helisignaali
kuulda.

• Seade asub auto esiosas. Seetõttu
võivad auto tagaosa lähedal paiknevad
inimesed signaali halvemini kuulda.

• Te võite helisignaali salongis kuulda,
kuid tegemist on autot ümbritsevaid
inimesi hoiatava heliga.

Auto helihoiatussüsteem ei tööta 
korralikult

65T50880

Mootorilüliti vajutamisel süttib tuli korraks
põlema, et kontrollida, kas tuli töötab.

HOIATUS
Õnnetuse vältimiseks on vaja
pöörata tähelepanu järgmisele.
• Kui väljaspool autot on mürarikas,

ei pruugi helisignaali kuulda olla.
• Isegi aeglasel kiirusel peab juht

olema tähelepanelik.

NÄIDE
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Kui auto helihoiatussüsteem ei tööta,
hakkab märgutuli vilkuma. Laske auto
SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojas üle vaadata.

Kõrgepingelüliti funktsioon
Kui auto kere saab õnnetuses või muul
viisil löögi, katkestab süsteem
kõrgepingeahela ja auto võib välja lülituda.
Sellises olukorras on keeruline tugevat
hübriidajami ise taaskäivitada. Paluge
SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojal süsteemi kontrollida. Kui
kõrgepinge on välja lülitatud, annavad
hübriidajami märgutuli, infoekraani teade
ja helisignaal teile sellest märku. 

Regeneratiivne pidurifunktsioon
Tegemist on ajamimootori tekitatud
pidurdusjõudga, mida kasutatakse rehvide
juhitava generaatorina. Kui auto töötab ja
käigukang on asendis „D“ või „M“, tekitab
üks järgmistest tingimustest
regeneratiivset pidurdamist.

• Jalg tõstetakse gaasipedaalilt.
• Vajutatakse piduripedaali.

MÄRKUS:
• Mootori töötamise ajal toimub ka

mootoriga pidurdamine.
• Olenemata elektriauto süsteemi või

mootori töötamisest, suurendab
piduripedaali vajutamine regeneratiivset
pidurdusjõudu.

• Kui kõrgepingeaku on peaaegu täielikult
laetud või kõrgepingeaku temperatuur
on kõrge või madal, võib regeneratiivne
pidurdusjõud olla ebapiisav või
mittetoimiv.

• Kui piduripedaal on pooleldi alla
vajutatud, toimub regeneratiivne
pidurdamine pooleldi. Ebatavalise
pidurduse korral vajutage piduripedaal
rohkem alla. 

Aeglustamisel tekkiva energia 
muutmise märgutuli

65T50900

Kui aeglustamisel tekkiva energia
muutmise funktsioon töötab, süttib vastav
märgutuli (1).

MÄRKUS:
Kui käigukang on neutraalasendis „N“, siis
see tuli ei sütti.

(1)
NÄIDE
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Liitiumioonaku ning kõrgpingeaku

74SB20311

(1) Pliiaku
(2) Liitiumioonaku
(3) Kõrgpingeaku

Seda liitiumioonakut ja kõrgepingeakut
kasutatakse ainult hübriidajamiga autodel
ning need asuvad esiistme ja pakiruumi all.

• Nagu aku (pliiaku), tühjenevad ka
liitiumioonaku ning kõrgpingeakujärk-
järgult. Liitium- ja kõrgpingeaku tühjaks
saamise vältimiseks tuleb Liitium- ja
kõrgpingeakut pidevalt vähemalt 30
minutit ühes kuus laadida.

• Liitium- ja kõrgpingeakut ei pea
hooldama.

• Liitium- ja kõrgpingeaku vahetamisel või
utiliseerimisel pidage nõu SUZUKI
esindaja või kvalifitseeritud töökojaga.

MÄRKUS:
• Kõrgepingeaku elu- ja tööiga varieerub

olenevalt kasutusest või töötingimustest.
• Kui kõrgepingeaku on tühi, süttib

hübriidajami märgutuli. hübriidajami
märgutule süttimise korral võtke
ühendust SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökojaga.

• Kui käigukang on asendis „P“ või „N“, ei
saa kõrgepingeakut laadida. Käigukang
peab olema asendis „D“ või „M“.

(2) (3)(1)

HOIATUS
• Liitium- ja kõrgpingeaku vale

käsitsemine võib põhjustada
tulekahju, elektrilöögi või süsteemi
rikkeid. Järgige alltoodud juhiseid:
– Ärge akusid eemaldage või lahti

monteerige.
– Ärge võtke akusid lahti ega

parandage neid.
– Ärge laske neil märjaks saada.
– Hoidke neid löökide eest. 
– Ärge kallutage akusid ega

asetage nende peale ühtegi eset.
Liitiumioonaku:

– Ärge eemaldage klemme ega
klemmide küljest elektrilisi
tarvikuid.

Kõrgepingeaku:
– Ärge muutke, müüge ega

loovutage akut.
– Paigaldage aku ainult

originaalautosse.
• Kui midagi kukkus liitiumioon- või

kõrgpingeaku alla ja seda on raske
eemaldada, pöörduge volitatud
SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökoja poole.
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hübriidajami käsitsemine
Ärge puudutage kõrgepingeosi 
hübriidajam sisaldab kõrgepingeseadmed,
nagu toiteplokk (kõrgepingeaku ja
inverter), ajamimootor, oranži värvi
kõrgepingejuhtmestik ja kõrge
temperatuuriga seadmed (nt radiaator).
Kõrgpigeosad jne on märgistatud
hoiatussiltidega.

HOIATUS
Järgmiste ettevaatusabinõude
eiramine võib põhjustada tõsiseid
vigastusi, nagu põletus või
elektrilöök, mis võib tekitada
surmavaid haavasid.
• Ärge puudutage kõrgepinge all

olevaid kohti.
• hübriidajam sisaldab

kõrgepingeseadmed, nagu
kõrgepingeaku, inverter
ajamimootor, oranži värvi
kõrgepingejuhtmestik ja kõrge
temperatuuriga seadmed (nt
radiaator). Kõrgpige all olevad
osad jne on märgistatud
hoiatussiltidega. Süsteemi
kontrollimiseks pöörduge SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole.

65T50890

(1) Ajamimootor
(2) Kõrgepinge juhtmestik (oranž)
(3) Toiteplokk (kõrgepingeaku ja inverter)

(1)

(2)

(3)

NÄIDE
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Integreeritud startermootori 
generaator (ISG)

Elektromagnetlaine
Kõrgepingeosadel ja kõrgepingejuhtmesti-
kul on elektromagnetiline kaitsekate. See
ei tähenda, et neil oleks võrreldes tradit-
siooniliste autode või kodumasinatega
kõrge elektromagnetlaine.

Hübriidauto omapärane müra ja 
vibratsioon
Hübriidauto tekitab järgmist müra või
vibratsiooni, kuid tegemist pole rikkega
• Pakiruumi all oleva kõrgepingeaku

jahutamiseks mõeldud õhuvõtuavast
kostab ventilaatorimüra.

• Pakiruumist kostuv inverteri müra.
• Käigukasti lähedalt kostuv

mootoriruumist tulenev mootori müra
jne.

• Piduri töömüra või mootori müra
piduripedaali vajutamisel.

• hübriidajami käivitamisel või seiskamisel
kostub kõrgepingerelee klõpsuv müra.

Hooldus ja remont
Hoolduse ja remondi osas konsulteerige
SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud
töökojaga.
MÄRKUS:
Kõrgepingeaku ohutuks käsitsemiseks on
vaja tehnilisi teadmisi ja oskusi.

Õnnetuse korral

HOIATUS
Mootoriõli, pidurivedeliku ja
jahutusvedeliku jms tilkumine
integreeritud startermootori
generaatorile (ISG) võib põhjustada
tulekahju või rikkeid. Ärge kallake
neid vedelikke mööda.

HOIATUS
Õnnetuse korral tuleb rakendada
järgmisi ettevaatusabinõusid.
Vastasel korral võite saada
surmavaid vigastusi, näiteks
põletushaavu või elektrilöögi.
• Ärge puudutage kunagi

kõrgepingeosi/
kõrgepingejuhtmestikku (oranži
värvi).

• Ärge puudutage kunagi lekkinud
vedelikku. Kõrgepingeaku
elektrolüüt võib tõsiselt kahjustada
teie nahka ja silmi. Kui see juhtub,
peske vastavat kohta rohke veega
ja pöörduge kohe arsti poole.

• Ärge minge auto lähedale, kui
kõrgepingeakust on lekkinud
elektrolüüti.

• Hübriidauto tulekahju korral
kustutage leek tulekustutiga.
Väikese koguse vee valamine on
ohtlik. Valage leegile tuletõrje
veevõtukohast rohkelt vett või
oodake tuletõrjebrigaadi
saabumist.
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Teavitus
Infonäidikul kuvatavad teated annavad märku mõnest hübriidajamiga seotud probleemist.

(#1) Roomamisfunktsioon ei pruugi toimida. Ülesmäge sõitmiseks tuleb kasutada seisupidurit. 
Vaadake üksikasjalikku kirjeldust peatüki „AUTO KASUTAMINE“ jaotisest „Seisupiduri hoob“.

Hoiatused ja teated Üldine hoiatuse 
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

74SB20301

Vilkumine Piiksatus (5 sekun-
dit)

Kõrgepingelüliti on aktiveeritud või
hübriidajamis esineb ebatavaline rike. Süs-
teemi kontrollimiseks võtke ühendust SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud töökojaga

74SB20302

Vilgub Piiksub pidevalt
(salongis)

hübriidajamis esineb ebatavaline rike. Pea-
tage auto turvalises kohas ja laske auto
SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud tööko-
jas üle vaadata. Sellises olukorras sõitmine
võib põhjustada õnnetuse või kahjustada teie
autot. Mootor seiskub umbes 2 minuti jooksul
pärast selle teate kuvamist.

74SB20303

Vilgub Piiksub (üks kord
salongis)

hübriidajamis esibeb rike. Võtke ühendust
SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud tööko-
jaga.(# 1)
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(#1) Roomamisfunktsioon ei pruugi toimida. Ülesmäge sõitmiseks tuleb kasutada seisupidurit. 
Vaadake üksikasjalikku kirjeldust peatüki „AUTO KASUTAMINE“ jaotisest „Seisupiduri hoob“.

Hoiatused ja teated Üldine hoiatuse 
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

74SB20304

Vilgub Piiksub (üks kord
salongis)

Kõrgepingeaku laetuse tase on madal. Laa-
dige akut, sõites autoga „D“ vahemikus. (# 1)

74SB20305

Väljas Väljas Ajamimootori võimsus on mootori ja kõrgepin-
geaku kuumuse tõttu piiratud. Vältige äkilist
kiirendamist ja aeglustamist.(#1)

74SB20306

Väljas Väljas Kõrgepingeaku madala temperatuuri tõttu ei
ole võimalik hübriidajami käivitada ja hübriid-
sõit pole võimalik.
Sõita on võimalik ainult mootori jõul. Taaskäi-
vitage hübriidajam pärast seda, kui kõrgepin-
geaku on teataval määral üles
soojenenud.(#1)
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(#1) Roomamisfunktsioon ei pruugi toimida. Ülesmäge sõitmiseks tuleb kasutada seisupidurit. 
Vaadake üksikasjalikku kirjeldust peatüki „AUTO KASUTAMINE“ jaotisest „Seisupiduri hoob“.

Hoiatused ja teated Üldine hoiatuse 
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

74SB20307

Väljas Väljas Ajamimootori võimsus on kõrgepingeaku
madala laetuse taseme tõttu piiratud. Laadige
akut, sõites autoga „D“ või „M“ vahemikus. (#
1)

74SB20308

Väljas Väljas Auto ei saa hübriidajamiga sõita. Selle põhju-
seks on süsteemi käivitamise rike, mis on tin-
gitud valest käivitamisest auto töötamise ajal
vms. Süsteem tuleb uuesti käivitada.(#1)

74SB203079

Väljas Väljas Auto ei saa hübriidajamiga sõita. Selle põhju-
seks on avatud kapott või valesti suletud
kapott mootori käivitamisel. Süsteemi tuleb
taaskäivitada.
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Seisupiduri hoob

54G039

(1) Rakendamiseks
(2) Vabastamiseks
(3) Vabastamiseks

Seisupidur asub esiistmete vahel.
Seisupiduri rakendamiseks vajutage
piduripedaal alla ja tõmmake seisupiduri
hoob täiesti üles. Seisupiduri
vabastamiseks vajutage piduripedaal alla
ja tõmmake seisupiduri hooba seda kergelt
üles, vajutades samal ajal hoova otsas
vabastuslülitile ning langetage hoob selle
algasendisse.

Automaatkäigukastiga või automaatse
käiguvahetusega autode puhul tõmmake
seisupidur peale enne käigukangi „P“
asendi valimist. Kallakul parkides võib
seisupiduri rakendamiseta „P“ (PARK)
asendist välja lülitamine olla auto massi
tõttu raske.
Sõidu alustamisel lükake käigukang „P“
asendist enne seisupiduri vabastamist
välja.

Ülesmäge liikudes vajutage ettevaatlikult
gaasipedaali, hoides seisupidurit peal. Kui
auto hakkab liikuma, vabastage
seisupidur.

(2)

(3)

(1)

NÄIDE

HOIATUS
• Ärge kunagi sõitke rakendatud

seisupiduriga: tagapiduri tõhusus
võib ülekuumenemise tõttu
väheneda, pidurite kasutusiga võib
väheneda või pidurid võivad
püsivalt kahjustuda.

• Kui seisupidur ei hoia autot
turvaliselt paigal või seda ei saa
täielikult vabastada, laske autot
SUZUKI esindajal või
kvalifitseeritud töökojas koheselt
kontrollida.

HOIATUS
• Rakendage seisupidur alati enne

autost lahkumist või kui auto võib
kohalt liikuda. Parkimisel
veenduge, et manuaalkäigukastiga
autode käigukang oleks asendis
„R“ või esimene käigu peal ja
automaatkäigukastiga autode
käigukang oleks asendis „P“.
Pidage meeles, et isegi kui käik on
sees või käigukang on asendis „P“,
tuleb seisupidur peale tõmmata.

• hübriidajamiga autod tekitavad
võrreldes tavalise autoga vähem
mootorimüra ja vibratsiooni ning te
ei pruugi märgatagi, et auto on
sõiduvalmis. Ootamatu õnnetuse
vältimiseks on vaja seisupidur
peale tõmmata isegi siis, kui
käigukang on parkimisasendis „P“.
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Seisupiduri hoiatussignaal
Mootori käivitamisel ilma seisupidurit
vabastamata kostub katkendlik helisignaal,
tuletades teile meelde, et vabastaksite
seisupiduri. Veenduge enne sõidu
alustamist, et seisupidur oleks vabastatud
ja märgutuli kustunud.. 

Parkimise ettevaatusabinõud

Tõmmake seisupidur kindlalt peale

Sõiduki parkimine tasasele pinnale
1) Vajutage piduripedaali ja tõmmake

seisupiduri hoob kindlalt peale.

65T50740

(1) Seisupiduri hoob

2) Lükake käigukang „P“ asendisse.
(ainult automaatkäigukastiga autod)

3) Võtke jalg aeglaselt piduripedaalilt ja
kontrollige, et auto ei liiguks.

HOIATUS
Auto eriti külma ilmaga parkimisel
peate toimima järgnevalt:
1) Rakendage seisupidur.
2) Manuaalkäigukast - lülitage

mootor välja. Seejärel lükake
sisse esimene käik või
tagurdamiskäik. 
Automaatkäigukast või
automaatne käiguvahetus –
lükake käigukang
parkimisasendisse „P“ ja lülitage
mootor või hübriidajam välja.

3) Paigaldage rataste taha
tõkiskingad.

4) Vabastage seisupidur. 
Autosse naastes rakendage
kõigepealt seisupidur ja seejärel
eemaldage tõkiskingad.

HOIATUS
Ärge jätke tulemasinaid, aerosoole,
karastusjooke või plastikesemeid
(prillid, CD-ümbrised jne) päikesest
ülesköetud autosse. Salongi
temperatuur võib põhjustada
järgmist:
• Tulemasin või aerosool võib hakata

lekkima ja põhjustada tulekahju.
• Prillid, plastkaardid või CD-

ümbrised jne võivad deformeeruda
või praguneda.

• Karastusjoogipurgid võivad
puruneda.

(1)
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MÄRKUS:
Automaatkäigukastiga autod - isegi kui
pargite auto lühikeseks ajaks tasasele
pinnale, lükake käigukang „P“ asendisse.

Auto parkimine tasasele pinnale
Järgige samme 1) ja 2), mida on
kirjeldatud jaotises „Auto parkimine
tasasele pinnale“.

4) Asetage rehvide alla tõkiskingad või
kivi, et auto ei liiguks.

Kui mootor töötab, võib 
jahutusventilaator (radiaatori 
ventilaator) äkitselt pöörlema 
hakata
Mootoriruumi jahutusventilaator (radiaatori
ventilaator) võib sõltuvalt mootori
jahutusvedeliku temperatuurist
automaatselt seiskuda ja pöörlema hakata.

Kui mootor töötab, võib 
jahutusventilaator (radiaatori 
ventilaator) pöörelda
Kui mootori jahutusvedeliku temperatuur on
kõrge, jätkab jahutusventilaator (radiaatori
ventilaator) mootoriruumis pöörlemist. See ei
ole ebatavaline. Kui mootori jahutusvedeliku
temperatuur langeb, siis jahutusventilaator
(radiaatori ventilaator) peatub automaatselt.

Auto liigutamisel
Autot liigutades käivitage mootor.

HOIATUS
Kui kasutate seisupidurit külma
ilmaga, võib see mõnikord külmuda
ja seisupiduri hooba pole võimalik
vabastada. Sellisel juhul vältige
parkimist kallakul ja parkige hoopis
tasasele pinnale.

HOIATUS
Vältige järsul kallakul parkimist.
Vastasel juhul võib juhtuda
õnnetus, näiteks kui auto hakkab
kogemata ilma juhita liikuma.

HOIATUS
Pöörleva jahutusventilaatori
(radiaatori ventilaatori) lähedused
võivad teie käed, juuksed ja riided
sellesse takerduda, põhjustades
kehavigastusi.
Kui mootor töötab, isegi kui 
jahutusventilaator (radiaatori 
ventilaator) ei tööta, võib see 
automaatselt pöörelda. Seetõttu 
ärge minge jahutusventilaatori 
(radiaatori ventilaatori) lähedale.

HOIATUS
Pöörleva jahutusventilaatori
(radiaatori ventilaatori) lähedused
võivad teie käed, juuksed ja riided
sellesse takerduda, põhjustades
kehavigastusi.
Seetõttu ärge minge pöörleva 
jahutusventilaatori (radiaatori 
ventilaatori) lähedale.

HOIATUS
Kui sõidate vabakäigul väljalülitatud
mootoriga, on rooli keeramiseks või
piduripedaali vajutamiseks vaja
tavapärasest suuremat jõudu, mis
põhjustab õnnetuse.
Ärge sõitke allamäge kallakul, kui 
mootor on välja lülitatud. 
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Autos uinakut tehes

69RHS172

Ärge tehke autos uinakut töötava
mootoriga.

Lumise ilmaga parkimine Ärge parkige autot tuleohtlike 
materjalide lähedale

69RHS174

HOIATUS
• Ümbritsevate tingimuste ja tuule

suuna tõttu võivad autosse sattuda
heitgaasid, mis võivad põhjustada
vingugaasimürgistuse.

• Käigukang võib kogemata liikuda
või gaasipedaal kogemata alla
vajutada, mille tulemusena juhtub
õnnetus.

• Kui te peaksite magamise ajal
kogemata gaasipedaalile astuma,
võivad mootor ja heitgaasisüsteem
üle kuumeneda, põhjustades
tulekahju.

HOIATUS
• Kui pargite auto räästa või puude

alla, võib mahasadanud lumi
tabada auto katust ning mõlgi
tekitada.
Ärge parkige autot lumisel päeval
räästa või puude alla.

• Kui pargite auto lumisel päeval
õue, võivad klaasipuhasti labad
lume raskuse tõttu deformeeruda ja
klaasipuhasti harjad esiklaasi
külge jäätuda.
Tõstke labad õues parkides üles.

HOIATUS
Kui pargite auto tuleohtlike
materjalide lähedusse, siis
väljalasketorud ja heitgaasid
kuumenevad, mis võivad
põhjustada tulekahju.
Ärge parkige autot kergestisüttivate
materjalide, nagu kuiva rohu,
paberjäätmete ja vineeri lähedusse.
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Autost lahkudes seisake mootor ja 
lukustage uksed

69RHS054

Kui lahkute autost lühikeseks ajaks, ärge
jätke autosse varguse vältimiseks raha või
väärisesemeid.

Ärge jätke arvutit ega mobiiltelefoni 
autosse
Keegi võib tulla vargile või need esemed
võivad niiskusev või temperatuurimuutuse
tõttu kahjustuda.

Ärge jätke tulemasinaid ega prille 
autosse

69RHS175

HOIATUS
Kui jätate töötava mootoriga auto
järelevalveta, võib tekkida tulekahju
või aset leida vargus.
Ärge jätke töötava mootoriga autot
järelvalveta. 

HOIATUS
• Kuna auto salong muutub päikese

käes parkides kuumaks, võivad
tulemasinad või aerosoolipurgid
iseeneslikult süttida või
plahvatada. Prillid, plastkaartid
või CD-korpused võivad
deformeeruda või praguneda ning
gaseeritud jookide purgid võivad
puruneda. Ärge jätke sellistes
kohtades parkides autosse
välgumihkleid, aerosoolipurke,
plasttooteid (prillid, plastkaardid,
CD-ümbrised jne) ega gaseeritud
jookide purke. 

• Kui esemed lükatakse ümber või
kui istmed liiguvad, võib gaas
välja pääseda ja puhkeb
tulekahju. Ärge asetage
kindalaekasse, panipaikadesse,
istmete vahele, põrandale jne
tarvikuid, nagu välgumihklid või
pihustuspurgid, millel
vabastamisosad on katmata. 
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Käigukangi kasutamine

Manuaalkäigukast

61MS2A004

Kohalt võtmine
Kohalt võtmisel vajutage siduripedaal
täiesti alla ja lülitage sisse 1. käik. Peale
sisupiduri vabastamist vabastage sidur
järk-järgult. Kui te kuulete mootori müra,
vajutage aeglaselt gaasipedaal alla,
jätkates siduri vabastmist.

Käikude vahetamine
Kõik edasisuunalised käigud on
sünkroniseeritud ja võimaldavad vaikset
ning lihtsat käiguvahetust. Enne
käiguvahtust vajutage siduripedaal täiesti
alla. Ärge laske mootoripööretel
tahhomeetris punasesse alasse sattuda.

61MS2A005

Tagurdamiskäik (6MT mudel): tõmmake
esmalt rõngas üles ja lükake siis
käigukang käiguvahetuseks paremale ja
taha.

Suurimad lubatud kiirused käigu 
allavahetamisel

K14C mootori mudel

K14D mootori mudel

*MÄRKUS:
Sõltuvalt sõidutingimustes ja/või auto
seisukorrastei pruugi te saada
maksimaalse kiiruseni kiirendada.

HOIATUS
Ärge riputage midagi käigukangile
ega kasutage seda käetoena.
Vastasel juhul võib see takistada
käigukangi kasutamist või
põhjustada rikkeid.

NÄIDE

NÄIDE

Madalam käik km/h

Teiselt esimesele 20

Kolmandalt teisele 85

Neljandalt kolman-
dale 130

Viiendalt neljan-
dale 175*

Kuuendalt viien-
dale 210*

Madalam käik km/h

Teiselt esimesele 20

Kolmandalt teisele 90

Neljandalt kolman-
dale 145

Viiendalt neljan-
dale 200*

Kuuendalt viien-
dale 240*
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Automaatkäigukast või automaatne 
käiguvahetus

MÄRKUS:
Automaatse käiguvahetusega auto:
Kui avate juhiukse, käivituvad automaatse
käiguvahetuse süsteemid automaatselt ja
võib kostuda müra. See ei tähenda riket.

MÄRKUS
Ärge lülitage madalamale käigule
lubatust suuremal kiirusel, kuna nii
võite mootorit ja käigukasti
kahjustada. 

HOIATUS
• Vähendage enne mäest laskumist

kiirust ja valige madalam käik.
Madalam käik võib võimaldada
mootoriga pidurdamist. Hoiduge
rakendatud piduritega sõitmisest,
vastasel juhul võivad pidurid
ülekuumenedes rikke põhjustada.

• Libedal teel sõites aeglustage enne
madalama käigu valimist. Liigsed
ja/või järsud mootoripöörete
muudatused võiva vähendada
haakuvust, tuues kaasa juhitavuse
kaotamise.

MÄRKUS
Jälgige, et auto oleks enne
tagasikäigu sisselükkamist täielikult
seiskunud.

MÄRKUS
• Siduri kahjustamise vältimiseks

ärge toetage oma jalga sõidu ajal
siduripedaalile ega kasutage sidurit
auto paigalhoidmiseks kallakul
Vajutage käigu vahetamisel sidur
täielikult alla.

• Käigu vahetamisel või kohalt
võtmisel ärge mootoripöördeid
suurendage. Kõrgete
mootoripööretega sõitmine
vähendab auto kasutusiga ja häirib
sujuvat käiguvahetust.

MÄRKUS
Automaatse käiguvahetusega auto:
• Ärge vajutage samaaegselt nii

piduri- kui ka gaasipedaali. See
võib sidurit kahjustada või
põhjustada selle ülekuumenemist.

• Ebaühtlaselt kulunud rehvid võivad
nelikveosüsteemis probleeme
tekitada. Vahetage rehvid
rotatsioonis vastavalt
hooldusgraafikule. Täpset teavet
rehvide vahetamise kohta vaadake
peatüki „KONTROLLIMINE JA
HOOLDUS“ osast „Rehvid“ ja
„Hooldusgraafik“.
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Roomamisfunktsioon
Kui mootor või hübriidajam töötab ajal, kui
käigukang on muus asendis kui „P“ või „N“
ja te võtate jala piduripedaalilt, liigub auto
aeglaselt ilma gaasipedaali vajutamata.
Seda nimetatakse roomamisfunktsiooniks.

Roomamisfunktsioon ei tööta järgmistel
tingimustel:
• Seisupiduri rakendamisel
• Vajutatakse piduripedaali

MÄRKUS:
Kui hübriidajami või käigukasti märgutuli
süttib või vilgub, ei pruugi
roomamisfunktsioon korralikult toimida. 

Käigukang

71LS10302

Käigukang on ehitatud selliselt, et kui
süüde ei ole sees ning piduripedaal pole
alla vajutatud, ei saa „P“ käiku välja
lülitada.

Käigukangil on tahtmatu käiguvahetuse
vältimiseks lukustusmehhanism.
Käigukangi liigutamiseks:

71LS10303

(1) Vabastusnupp

HOIATUS
• Kui käigukang on seatud muusse

asendisse kui „P“ või „N“, vajutage
tugevalt piduripedaali. 

• Roomamisfunktsioon võib kohe
pärast hübriidajami või mootori
käivitamist või kliimaseadme
töötamise ajal tugevamaks
muutuda. Veenduge, et vajutate
piduripedaalile.

HOIATUS
Vältimaks auto ootamatut
liikumahakkamist, vajutage alati
piduripedaali, kui hakkate viima
käigukangi parkimisasendist „P“ (või
neutraalasendist „N“, kui auto
seisab) edasisõidu või
tagurdamisasendisse.

NÄIDE

Käigu vahetamiseks vajutage
vabastusnuppu (1) ja piduripe-
daali.

Käigu vahetamiseks peab vaju-
tama vabastusnuppu (1).

Käigu vahetamiseks pole vaja
vabastusnuppu vajutada (1).

NÄIDE



5-59

AUTO KASUTAMINE

63TB3-01E

MÄRKUS:
• Vahetage alati käike ilma

vabastusnupule (1) vajutamata, välja
arvatud juhul, kui vahetate käigukangi
„P“ käigult „R“ käigule, „D“ käigult „M“
käigule, „N“ käigult „R“ käigule või „R“
käigult „P“ käigule. Kui te vajutate
käigukangi vahetamisel alati
vabastusnuppu (1), võite käigu
kogemata „P“, „R“ või „M“ käigule
lülitada.

• Kui juhi või kaassõitja põlv toksab sõidu
ajal vastu käigukangi, võib see liikuda
ning käik võib kogemata vahetuda.

Kasutage käigukangi järgnevalt:
„P“ (parkimine)
Kasutage seda asendit käigukasti
lukustamiseks parkimisel või mootori või
hübriidajami käivitamisel. Lülitage
parkimiskäik sisse ainult siis, kui auto
seisab.
„R“ (tagurdamiskäik)
Kasutage seda käiku auto tagurdamiseks.
Veenduge, et auto enne tagurdamiskäigu
kasutamist seisaks.

„N“ (Neutraalasend)
Kasutage seda asendit siis, kui mootor või
hübriidajam sureb välja ning peate selle
auto liikumise ajal uuesti käivitama. Samuti
saate hoida tühikäigul tlltava mootoriga
autot paigal, kui panete käigukangi
neutraalasendisse ning vajutate
piduripedaali.
„D“ (Sõit)
Kasutage seda tavasõidul.
„D“ käigul saate gaasipedaalile vajutades
madalama käigu valida. Mida suurem on
auto kiirus, seda tugevamini tuleb
automaatseks käigu allavahetamiseks
gaasipedaali vajutama.
„M“ (Manuaalrežiim)
Kasutage seda režiimi, kui soovite käike
käsitsi vahetada, 
Juhised manuaalrežiimi kasutamiseks
leiate käesoleva peatüki osast
„Manuaalrežiim“.

MÄRKUS
Ärge lülitage käigukangi „R“
asendisse edasisuunas liikudes.
Võite käigukasti kahjustada. Kui te
lülitate „R“ käigu sisse kiirusel üle 11
km/h, ei lülitu tagurdamiskäik sisse.

HOIATUS
Võtmeta käivitussüsteemiga autode
puhul, mil te ei saa mootorilülitit
kindlalt vajutada, ei pruugi mootor
või hübriidajam käivituda. Isegi kui
lükkate käigukangi asendisse „R“ või
“D” ilma, et mootor või hübriidajam
töötaks, 
siis auto ei liigu. Kui proovite autot
ülalmainitud tingimustes liigutada,
võib see kallakul vms ootamatus
suunas liikuda. Võib juhtuda
õnnetus. Mootori või hübriidajami
käivitamisel vajutage mootorilülitit
tugevasti. Samuti veenduge, et
mootor või hübriidajam töötab,
kontrollides mootori heli või hoiatus-
ja märgutulesid.
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MÄRKUS
Automaatkäigukasti kaitsmiseks
veenduge, et järgite järgmisi
ettevaatusabinõusid:
• Jääge enne kindlasti enne „P“ või

„R“ käigule lülitamist täielikult
seisma.

• Ärge lükake käigukangi „P” või „N”
käigult „R”, „D” või „M” käigule,
kui mootori pöörded on tühikäigu
pööretest kõrgemad.

• Ärge laske mootoril töötada
kõrgetel pööretel, kui käigukang on
sõiduasendis („R“, „D“ või „M“) ja
esirattad ei liigu.

• Ärge hoidke autot ülesmäge
kallakul paigal gaasipedaali
vajutades. Kasutage selleks
pidureid.

MÄRKUS
Automaatse käiguvahetusega auto:
Ärge kasutage süsteemi allpool
kirjeldatud viisil. Siduri tööiga võib
vähendada.
• Auto paigalhoidmine ülesmäge

kallakul gaasipedaali vajutades, kui
käigukang on asendis „D“ või „M“.
Kui te seda mõni aeg teete, kostab
signaal.

• Kõrge käiguga madalal kiirusel
sõitmine.

• Auto paigalhoidmine ülesmäge
kallakul roomamisfunktsiooni
kasutades. Kui te seda mõni aeg
teete, kostab signaal.

MÄRKUS
Automaatse käiguvahetusega auto:
• Kui käigukangi ei saa lülitada

ühtegi asendisse või kui auto kiirus
langeb alla 10 km/h ja käik
lülitatakse automaatselt „N“
asendisse, võib tegemist olla
süsteemse rikkega. Sellisel juhul
paluge volitatud SUZUKI
edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojal automaatne
käiguvahetussüsteem võimalikult
kiiresti üle vaadata.

• Manuaalrežiim (M) ei lülita käike
üles isegi siis, kui mootori
pöörlemiskiirus jõuab pöörete
piirini.

• Süsteem ei luba lülitada üles ega
alla käigule, mis põhjustab mootori
üle- või alapöördeid.

• Kui sõidate sageli madalal kiirusel
kõrge käiguga, võib siduri tööiga
vähendada.

• Käigu sagedane allavahetamine
(rohkem kui 3 asendit järjest)
vähendab käigukasti eluiga.
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MÄRKUS:
• Kui lülitate käigukangi asendisse „P“ ja

seiskate mootori või hübriidajami enne
seisupiduri hoova tõmbamist, siis kui
proovite mootorit (hübriidajami)
taaskäivitada ja viia käigukangi muusse
asendisse kui „P”, võib see vähendada
käigukangi suutlikkust või võib kostuda
ebatavaline heli ja põrutus. See ei ole
ebatavaline.

• Vahetage alati käike ilma
vabastusnupule vajutamata, välja
arvatud juhul, kui vahetate käigukangi
„P“ käigult „R“ käigule, „D“ käigult „M“
käigule, „N“ käigult „R“ käigule või „R“
käigult „P“ käigule. Kui te vajutate
käigukangi vahetamisel alati
vabastusnuppu, võite käigu kogemata
„P“, „R“ või „M“ käigule lülitada.

• Kui juhti või kaassõitja põlv toksab sõidu
ajal kogemata käigukangi, võib toimuda
ootamatu käiguvahetus.

• Ilma automaatse käiguvahetusega auto
näidiku „READY“ süttimiseta ei saa
hoova kasutamine tegelikku
käiguasendit muuta. Piduri vabastamisel
kallakul võib auto liikuda
ettekavatsemata suunas.

• Kui automaatse käiguvahetuse režiimis
tehakse järgmisi toiminguid, antakse
tegevusetest näidikuga ja kõlab
helisignaal:
Kui auto sõidab esisuunas siis, kui
käigukangi hoob on liigutatud asendist
„D“, „M“ või „N“ asendisse „R“ või kui
auto sõidab tagasuunas siis, kui

käigukangi hoob on liigutatud asendist
„D“ või„M“ asendisse „N“ või „R“ ilma
piduripedaali vajutamata, süttib
pidurinäidik ja kostab helisignaal. Pärast
täielikku peatamist piduripedaaliga tuleb
kasutada hooba.
Kui hoova asend ja tegelik käik ei kattu,
siis käigukangi asendi märgutuli vilgub
ning kõlab helisignaal. Sellisel juhul
oodake paar sekundit ja kui märgutuli ei
muutu, vajutage uuesti piduripedaali
ning liigutage käigukangi.

Automaatse käiguvahetusega auto:
• Kui alustate sõitu ülesmäge kallakult,

kasutage selleks alati 1. kohalt
võtmineäiku, kuna muidu võite sidurit
kahjustada.

• Käigu sujuvaks allavahetamiseks
töötavad mootori pöörded mõnel juhul
kiiresti. Tegemist pole rikkega.

• Mäest alla sõites vahetage käik alla ja
pidurdage mootoriga. Vajaduse korral
saab käiku pidevalt alla vahetada. Kui
aga vahetada rohkem kui 3 käiku alla,
võtab käiguvahetus rohkem aega.

• Käiguvahetuse ajal võib mõnel juhul
kostuda müra. Tegemist pole rikkega.

Manuaalrežiim
Automaatkäigukast vahetab käike
automaatselt. Manuaalrežiimi kasutamisel
saate vahetada käike käsitsi ise nagu
traditsioonilise manuaalkäigukastiga. 
Manuaalrežiimi kasutamiseks lükake
käigukang asendist „D“ asendisse „M“.

71LS10304

52RM30030

(1) Manuaalrežiimi näidik
(2) Käigu asend

Infoekraanil kuvatakse manuaalrežiimi
näidik (1) ja hetkel kasutatavale käigule
vastav number (2).

NÄIDE

(1) (2)NÄIDE
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MÄRKUS:
• Kui panete käigukangi asendist „D“

asendisse „M“, näitab infoekraan esmalt
sellele käigule vastavat numbrit, mis oli
automaatselt valitud siis, kui käigukang
oli veel asendis „D“.

• Saate manuaalrežiimi ka ajutiselt sisse
lülitada, tõmmates roolil asuvat
käiguvahetushooba enda poole, kui
käigukang on parajasti asendis „D“.

Käikude vahetamine manuaalrežiimis
Sõltuvalt sõidukiirusest saate vahetada
käike esimesest kuni kuuenda käiguni.

MÄRKUS:
• Kui mootori pöörded kerkivad liiga

kõrgele, vahetatakse käik mootori ja
käigukasti kahjustamise vältimiseks
automaatselt kõrgemaks.

• Kui sõidukiirus langeb, vahetatakse käik
automaatselt madalamaks, ning kui auto
peatub, valitakse käigukangi liigutamata
automaatselt esimene käik.

• Kui vajutate gaasipedaali teatud
ulatuses alla, toimub automaatne käigu
allavahetus hoolimata sellest, et
käigukang on manuaalrežiimis.

MÄRKUS:
Käikude käsitsi vahetamisel ei pruugi
käigukast mõnikord siiski käiku vahetada
ning kostab helisignaal. Seda tehakse hea
juhitavuse säilitamiseks ja käigukangi
kaitsmiseks.

Käiguvahetushoobade kasutamine

71LS10306

Käigu ülesvahetamiseks tõmmake rooli
paremal poolel asuvat „+“ märgiga
tähistatud hooba enda poole. Kui
eemaldate sõrmed hoovalt, liigub see
tagasi algasendisse.

71LS10307

Käigu allavahetamiseks tõmmake rooli
vasakul poolel asuvat „–“ märgiga
tähistatud hooba enda poole. Kui
eemaldate sõrmed hoovalt, liigub see
tagasi algasendisse.

MÄRKUS:
• Kui soovite vahetada käiku mitu korda

järjest, eemaldage sõrmed korraks
käiguvahetushoovalt ja tõmmake seda
uuesti enda poole. Kui hoiate hooba
enda poole tõmmatud asendis, pole
võimalik mitut järjestikust käiguvahetust
teha.

• Kui tõmbate samaaegselt enda poole nii
„+“ kui ka „–“ märgiga tähistatud hooba,
ei pruugi käik vahetuda.
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Manuaalrežiimi väljalülitamine
Manuaalrežiimi väljalülitamiseks lükake
käigukang asendist „M“ asendisse „D“.

Ajutine manuaalrežiim
Kui käigukang on asendis „D“, tõmmake
käiguvahetushooba sõidu ajal enda poole
Infoekraanil kuvatakse manuaalrežiimi
näidik (1) ja hetkel kasutatavale käigule
vastav number (2).

52RM30030

(1) Manuaalrežiimi näidik
(2) Käigu asend

Järgnevates olukordades katkeb ajutine
manuaalrežiim automaatselt.
• Kui vajutate ja hoiate gaasipedaali

teatud aja jooksul ilma käike
vahetamata.

• Kui sõidukiirus langeb.

Kui automaatkäigukasti või 
automaatse käiguvahetuse 
käigukangi ei saa parkimisasendist 
„P“ mujale liigutada

Vasakpoolse rooliga auto ja K15C
mootori mudel (vasak- ja parempoolse
rooliga auto)

83RM30190

Automaatkäigukasti või automaatse
käiguvahetusega mudelitel on elektriline
parkimisasendi lukustusfunktsioon. Auto
aku tühjenemisel või elektririkke korral ei
saa käigukangi parkimisasendist
tavapärasel viisil teise asendisse liigutada.
Abi võib olla käivituskaablite kasutamisest.
Vastasel juhul järgige allpool toodud
juhiseid. See toiming võimaldab
käigukangi parkimisasendist mujale
liigutada.

1) Kontrollige, et seisupidur oleks
korralikult peale tõmmatud.

2) Kui mootor töötab, seisake see.
3) Veenduge, et võti on asendis „ON“ või

„ACC“ või süüterežiim on „ON“ või
„ACC“.

4) Kasutage katte (1) eemaldamiseks
pehme riidega kaetud lamepea
kruvikeerajat (vt joonist).

5) Vajutades vabastusnuppu (2) võtme või
lamedaotsalise vardaga, vajutage
nupule (3) ja lükake käigukang
sobivasse asendisse.

See toiming on mõeldud ainult
hädaolukorraks kasutamiseks. Kui peate
seda protseduuri kasutama korduvalt või
protseduur ei toimi nii nagu peaks, laske
oma auto edasimüüjal parandada.

(1) (2)NÄIDE (1) (3)

(2)

NÄIDE
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Parempoolse rooliga autod

71LS10311

Automaatkäigukastiga autodel on
elektriline parkimisasendi
lukustusfunktsioon. Auto aku tühjenemisel
või elektririkke korral ei saa käigukangi
parkimisasendist tavapärasel viisil teise
asendisse liigutada. Käivituskaablitega
käivitamisel olukord paraneb. Vastasel
juhul toimige järgnevalt. See toiming
võimaldab käigukangi parkimisasendist
mujale liigutada.

1) Kontrollige, kas seisupidur on
korralikult rakendatud.

2) Mootori töötamisel peatage mootor.
3) Veenduge, et võti on asendis „ON“ või

„ACC“ või süüterežiim on „ON“ või
„ACC“.

4) Vajutades vabastusnupule (1) võtme
või lamedaotsalise vardaga, vajutage
nupule (2) ja lükake käigukang
sobivasse asendisse.

See toiming on mõeldud ainult
hädaolukorraks. Kui peate seda
protseduuri kasutama korduvalt või
protseduur ei toimi nii nagu peaks, laske
oma auto edasimüüjal parandada.

Käiguvahetuse näidik

52RM30410

(1) Käiguvahetuse näidik
Järgmistel juhtudel kuvatakse infoekraanil
käiguvahetuse näidik, kui süütelüliti on
asendis „ON“ või süüterežiim on „ON“.
• Manuaalkäigukastiga auto puhul, kui

käigukang ei ole neutraalasendis „N”.
• Automaatkäigukastiga auto puhul, kui

kasutatakse manuaalrežiimi.
• Kui kiirusehoidjaga autos ei kasutata

kiirusehoidjat.

(1)
(2)

NÄIDE

NÄIDE
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Elektrooniline kontrollsüsteem jälgib
sõidutingimusi (nagu auto kiirus ja/või
mootoripöörded) ning see näitab
näidikuplokis, milline käik sobib hetkel
sõitmiseks kõige paremini.
Manuaalkäigukastiga autod
Kui sõidu ajal ilmub näidikule üles või alla
osutav nool, soovitame vastavalt käiku
üles või alla vahetada. See on sõitmiseks
optimaalne käik, mis vähendab
ülepöördeid ja mootori pinget ning
parandab kütusekulu.
Automaatkäigukastiga autod 
(manuaalrežiimi kasutamisel)
Kui näidikule ilmub sõidu ajal ülespoole
suunatud nool, soovitame vahetada käik
kõrgemaks või madalamaks, kuni nool
näidikult kaob. See on sõitmiseks
optimaalne käik, mis vähendab
ülepöördeid ja mootori pinget ning
parandab kütusekulu.

Automaatkäigukastiga K14C
mootorimudelite puhul, kui sõidu ajal
kuvatakse ekraanil allapoole suunatud
nool, soovitame lülituda madalamale
käigule, kuni nool kaob. See on sõitmiseks
optimaalne käik, mis vähendab
ülepöördeid ja mootori pinget ning
parandab kütusekulu.

Lisainfot käigukasti kasutamise kohta
leiate käesoleva peatüki osast „Käigukasti
kasutamine“.

Automaatse käiguvahetusega auto ( kui
kasutatakse manuaalrežiimi)
Kui näidikule ilmub sõidu ajal ülespoole
suunatud nool, soovitame vahetada käik
kõrgemaks või madalamaks, kuni nool
näidikult kaob. See on sõitmiseks
optimaalne käik, mis vähendab
ülepöördeid ja mootori pinget ning
parandab kütusekulu.

MÄRKUS:
• Manuaalkäigukastiga auto puhul ei ilmu

käiguvahetuse näidikut, kui käigukang
on neutraalasendis „N”.

• Manuaalkäigukastiga auto puhul, kui te
vajutate siduripedaali ja näidikul on
parajasti üles või alla suunatud nool,
kaob nool ekraanilt.

• Tavasõidul kaob üles või alla suunatud
nool, kui võtate jala gaasipedaalilt. 
Kui teie autol on adaptiivne kiirusehoidja
ja see töötab, võidakse sõltuvalt
sõidutingimustest siiski pidevalt kuvada
alla või üles suunatud noolt
(manuaalkäigukastiga auto), üles
suunatud noolt (automaakäigukastiga
või automaatse käiguvahetusega auto,
kui kasutatakse manuaalrežiimi) või alla
suunatud noolt (K14C mootori mudeliga
autod, millel on automaatkäigukast ja
kasutatakse manuaalrežiimi). See
tähendab, et näidatud käik on hetke
sõidukiiruse jaoks sobiv.

• Käiguvahetuse ajastus võib auto
seisukorrast ja/või sõidutingimustest
isegi sama kiiruse ning
mootoripööretega erineda.

• Elektrisüsteemide, nt topeltanduriga
avariiennetussüsteemi või ESP®

töötamisel, kustub käiguvahetuse
märgutuli ajutiselt.

HOIATUS
Käiguvahetuse märguanne on
mõeldud näitama sõidu ajal
optimaalset käiku, kui juht peab
endiselt sõitmise või käiguvahetuste
eest ise hoolisema.
Ohutuks sõiduks ärge vaadake
üksisilmi näidikuplokki, pöörake
tähelepanu liiklusele ja vahetage
käike vajadusel üles või alla.
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Käiguvahetuse märguande näide

Manuaalkäigukast

Automaatkäigukastiga või automaatse käiguvahetusega auto ( kui kasutatakse manuaalrežiimi)

Automaatkäigukastiga auto (K14C mootori mudeliga autod, millel on automaatkäigukast) (kui kasutatakse manuaalrežiimi)

Näidik Kirjeldus

Valitud on mootoripööretele ja/või auto kiirusele liiga madal käik. Soovitav on valida kõrgem käik.
• Sel juhul on soovitav kõrgema käigu valimine.

Valitud on mootoripööretele ja/või auto kiirusele liiga kõrge käik. Soovitav on valida madalam käik.
• Sel juhul on soovitav madalama käigu valimine.

Näidik Kirjeldus

Valitud on mootoripööretele ja/või auto kiirusele liiga madal käik. Soovitav on valida kõrgem käik.
•  Sellisel juhul on soovitatav sisse lülitada kolmas või sellest kõrgem käik

Näidik Kirjeldus

Valitud on mootoripööretele ja/või auto kiirusele liiga kõrge käik. Soovitav on valida madalam käik.
• Soovitav on valida esimene käik.
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Automaatkäigukastiga (AT) 
autoga sõitmine 
(mõnel mudelil)

Käigukasti märgutuli

65T50170

Käigukasti märgutuli asub näidikuplokis.
• Kui automaatkäigukastiga on

probleeme, võib see tuli süttida, kui
mootorilüliti on „ON” režiimis. Kui
käigukasti märgutuli süttin, peatage auto
ja pöörduge SUZUKI esindaja või
kvalifitseeritud töökoja poole.

„R” (tagudamiskäigu) 
hoiatussignaali asend
Kui lülitate käigu „R” asendisse, siis kostab
hoiatussignaal, mis annab juhile märku, et
käigukang on „R” asendis.

MÄRKUS:
Seda helisignaali ei kasutata auto
tagurdamisest teavitamiseks väljaspool
autot.

Veenduge, et te ei vajutaks valet 
pedaali
Vältimaks vale pedaali vajutamist,
puudutage enne mootori käivitamist
jalaga mõlemat pedaali, et veenduda
nende asukohas.

Vajutage piduripedaali parema 
jalaga

64L20140

(1) Piduripedaal
(2) Gaasipedaal

Õiget pidurdamist ei saa teostada vasaku
jalaga. Veenduge, et teil tekib harjumus
piduripedaali vajutada ainult parema
jalaga.

NÄIDE

HOIATUS
Pedaalide segiajamine võib
põhjustada õnnetuse.
Veenduge, et te ei vajutaks valet
pedaali.

(1)

(2)
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Käigukangi hoova kasutamine
• Autoga vaheldumisi edasi-tagasi sõites

võite unustada, et käigukang on asendis
„R”. Liigutage käigukang vahetult pärast
tagurdamist asendist „R” asendisse „N”.

• Kui sõidate autoga vaheldumisi edasi-
tagasi, peatage auto ja seejärel liigutage
käigukang õigesse asendisse.

Kontrollige visuaalselt käigukangi 
asendit
Kontrollige käigukangi asendit visuaalselt
järgmiselt:
• Auto käivitamiseks või autost

väljumiseks peab käigukang olema
asendis „P”.

• Auto edasisuunal liikumiseks peab
käigukang olema asendis „D”.

• Tagurdades peab käigukang olema
asendis „R”.

Autost lahkudes

65T50180

Automaatkäigukastiga (AT) 
auto omadused (mõnel 
mudelil)

Automaatkäigukastiga autode puhul ei pea
siduripedaali kasutama, kuna sidur töötab
elektrooniliselt. Siiski on nendel autodel
erifunktsioonid ja ettevaatusabinõud.

Ettevaatust roomamisfunktsiooniga
Kui auto on peatunud, kuid mootor töötab
endiselt ja käigukang on muus asendis kui
„P” või „N”, liigub auto aeglaselt, ilma
gaasipedaali vajutamata. Seda
nimetatakse roomamisfunktsiooniks.
MÄRKUS:
• Käigukangi liigutamisel mis tahes teise

asendisse kui „P” või „N”, vajutage
kindlasti piduripedaal tugevalt alla.

• Roomamisfunktsioon võib kohe pärast
mootori käivitamist või kliimaseadme
kasutamist äkitselt aktiveeruda.
Veenduge, et vajutate kindlalt
piduripedaali.

HOIATUS
Kui kasutate käigukangi allavajutatud
gaasipedaaliga, võib auto ootamatult
liikuma hakata ja põhjustada
õnnetuse.
Ärge kunagi kasutage käigukangi, kui
gaasipedaal on alla vajutatud. 

HOIATUS
Ärge jätke kunagi sisselülitatud
mootori või hübriidajamiga autot
järelevalveta. Kui käigukang on muus
asendis kui „P”, võib auto ise liikuma
hakata. Lisaks veenduge, et autosse
sisenedes ei liigutaks kogemata
käigukangi ega vajutaks
gaasipedaali. Vastasel juhul võib
auto ootamatult liikuda.

NÄIDE
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Kickdown
Kui vajutate sõidu ajal gaasipedaali
täielikult alla (välja arvatud madalal
kiirusel), vahetab käigukast automaatselt
käigu alla ja mootorikiirus suureneb,
võimaldades tugevat kiirendamist. Seda
nimetatakse kickdowniks.
Kui soovite kiirendada teisest autost
möödumiseks jne, vajutage gaasipedaal
lõpuni alla. Kickdown hakkab tööle ning
võimaldab tugevat kiirendust.

Käiguvahetuse juhtimine ülesmäge 
ja allamäge kallakul
Üles- ja allamäge kallakul töötab
käiguvahetuse juhtimine siis, kui
käigukang on asendis „D”.
• Kui käiguvahetuse juhtimine leiab, et

sõidate autoga ülesmäge, lülitub käik
üles, hoiab mootori pöördeid kõrgel ja
tagab gaasipedaali vajutusega sujuva
sõidu.

• Kui käiguvahetuse juhtimine leiab, et
sõidate autoga allamäge, lülitub käik alla
ning pidurdatakse mootoriga.

Automaatkäigukastiga (AT) 
autoga sõitmine
(mõnel mudelil)

Õigeks kasutamiseks vaadake käesoleva
peatüki osa „Käigukäigukasti kasutamine”.

Juhiistmel istumine
1) Reguleerige istme asendid sedasi, et

saaksite mugavalt pedaale vajutada ja
rooli keerata. Reguleerige rooli asend
vastavalt oma eelistustele.

64L20140

2) Kontrollige parema jalaga piduripedaali
(1) ja gaasipedaali (2) asendit.

3) Kontrollige seisupiduri hoova asendit.

HOIATUS
Kui vajutate gaasipedaali lõpuni alla,
tekib kickdowni tõttu ootamatu
kiirenduse oht.
Tavaliseks kiirendamiseks vajutage
aeglaselt gaasipedaali.

(1)

(2)
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Mootori käivitamine
Lisainfot mootori käivitamise kohta leiate
käesoleva peatüki osast „Mootori
käivitamine/seiskamine“.
1) Kontrollige, et seisupidur oleks

korralikult peale tõmmatud.

65T50180

2) Veenduge, et käigukang oleks „P“
asendis.

MÄRKUS:
Võite mootori käivitada ka siis, kui
käigukang on asendis „N”. Siiski käivitage
mootor ohutuse mõttes siis, kui käigukang
on asendis „N”.

3) Vajutage piduripedaali parema jalaga.
4) Käivitage mootor.

Auto käivitamine
Tavaline käivitamine
1) Vajutage piduripedaali kindlalt parema

jalaga.
2) Lükake käigukang edasiliikumiseks

asendisse „D” või „M” ning
tagurdamiseks asendisse „R”.
Kontrollige visuaalselt käigukangi
asendit.

3) Vabastage seisupidur ja kontrollige, et
näidikuplokil olev pidurihoiatustuli
lülituks välja.

4) Tõstke parem jalg aeglaselt
piduripedaalilt. Sujuvaks käivitamiseks
vajutage aeglaselt ja ettevaatlikult
gaasipedaali.

NÄIDE

HOIATUS
Võtmeta käivitussüsteemiga
autode puhul, mil te ei saa
mootorilülitit kindlalt vajutada, ei
pruugi mootor käivituda. Isegi kui
lükkate käigukangi asendisse „R“
või “D” ilma, et mootor töötaks, siis
auto ei liigu.
Kui proovite autot ülalmainitud
tingimustes liigutada, võib see
kallakul vms ootamatus suunas
liikuda.
See võib õnnetuse põhjustada.
Mootori käivitamisel vajutage
mootorilülitit tugevasti. Samuti
veenduge, et mootor töötab,
kontrollides mootori heli või hoiatus-
ja märgutulesid.
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Auto käivitamine järsul kallakul

82K202

Sooritage osa „Tavaline käivitamine“
sammud 1) ja 2).
3) Vajutage piduripedaali ja tõmmake

seisupiduri hoob kindlalt peale.
4) Tõstke parem jalg aeglaselt

piduripedaalilt. Vajutage aeglaselt ja
ettevaatlikult gaasipedaali.

5) Kui tunnete, et auto hakkas liikuma,
vabastage auto käivitamiseks
seisupiduri hoob.

MÄRKUS:
Kui autoga alustatakse sõitu järsul
ülesmäge kallakul, siis kallakul
paigalhoidmise süsteemiga autodel
takistab see süsteem autol mõnda aega
allapoole veeremist. 

Auto käivitamine järsul allamäge
kallakul (automaatse käiguvahetusega
auto)
1) Vajutage piduripedaal alla ja lükake

käigukang „M“ asendisse. Veenduge, et
käigukang oleks esimese (1) käigu
asendis.

2) Vabastage piduripedaal ja vajutage
aeglaselt gaasipedaali. Kuigi
gaasipedaal ei ole alla vajutatud,
kasutatakse kiiruse kasvades sidurit.

Auto juhtimine

Tavaline sõitmine
Kui käigukang lülitatakse asendisse „D“ ja
autoga sõidetakse, vahetub käik
automaatselt vastavalt auto kiirusele ja
sellele, kui kaugele gaasipedaal on alla
vajutatud.

Äkiline kiirendamine
Kui soovite kiirendada teisest autost
möödumiseks jne, vajutage gaasipedaal
lõpuni alla. Kickdown hakkab tööle ning
võimaldab tugevat kiirendust.

Sõitmine ülesmäge kallakul
Kui vajutate „D“ asendis ülesmäge sõites
kiiruse säilitamiseks gaasipedaali, võib
mootori pöörlemiskiirus järsult tõusta.

MÄRKUS
Automaatse käiguvahetusega auto:
Ärge hoidke ülesmäge kallakul autot
paigal, kasutades selleks ainult
gaasipedaali või
roomamisfunktsiooni.
Kui te seda mõni aeg teete, kostab
signaal ning mõnel juhul võib mootor
välja surra. See võib põhjustada ka
siduri ülemäärast kahjustumist.

HOIATUS
Kui lülitate käigukangi sõidu ajal
asendisse „N“, siis mootoriga
pidurdamine ei tööta selles
käiguasendis ja võib juhtuda
õnnetus. Ärge lülitage käigukangi
sõidu ajal asendisse „N“, välja
arvatud hädaolukorras. 
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Sõitmine allamäge kallakul
Sõites „D“ asendis allamäge kallakul ei
pruugi mootoriga pidurdamine olla väga
tõhus ja auto kiirus võib kasvada liiga
suureks.
• Sõltuvalt kallakust, kasutage

manuaalrežiimi ja pidurdage samal ajal
mootoriga.

Auto ajutine peatamine
1) Kui käigukang on sõiduasendis,

peatage auto ja vajutage tugevalt
piduripedaali.

• Auto ajutiseks peatamiseks järsul
kallakul tõmmake vajadusel seisupiduri
hooba.

• Kui te peatate auto tõenäoliselt pikaks
ajaks, lükake käigukang asendisse „N“.

2) Et vältida auto uuesti liikuma
hakkamisel vea tegemist, kontrollige
visuaalselt, kas käigukangi asend ja
käigukangi asendi näidik näidikuplokis
on õiged ning et seisupidur oleks
vabastatud.

HOIATUS
Kui vajutate allamäge kallakul
pidevalt piduripedaali, võivad pidurid
üle kuumeneda ja muutuda
ebaefektiivseks.
Järsul või pikal allamäge kallakul
sõitmisel kasutage lisaks
korrapärase pidurdamisega ka
mootoriga pidurdamist. HOIATUS

Kui käigukang on muus asendis kui
„P“ või “N”, on oht, et mootori
pöörlemine võib põhjustada
ootamatut liikumist ja põhjustada
õnnetuse.
Kui auto on ajutiselt seisatud, ärge
tõstke mootori pöördeid.

MÄRKUS
Kui proovite autot ülesmäge kallakul
gaasipedaali vajutades peatada,
kuumeneb käigukasti vedelik üle,
põhjustades talitlushäireid.
Ärge peatage autot ülesmäge kallakul
gaasipedaali kasutades.
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Auto parkimine
1) Peatage auto täielikult.
2) Vajutage piduripedaali ja tõmmake

seisupiduri hoob kindlalt peale.

65T50180

3) Lükake käigukang asendisse „P“,
seisake mootor ja tõstke jalg
aeglaselt piduripedaalilt.

• Kontrollige visuaalselt, kas käigukang on
asendis „P“.

MÄRKUS:
Kui lülitate käigukangi asendisse „P“ ja
seiskate mootori enne seisupiduri hoova
tõmbamist, siis kui proovite mootorit
taaskäivitada ja viia käigukangi muusse
asendisse kui „P”, võib see vähendada
käigukangi suutlikkust või võib kostuda
ebatavaline heli ja põrutus. See ei ole
ebatavaline.

4) Vajutage süütelülitit, et lülitada
süüterežiim režiimile „LOCK”.

Autoga tagurdamine
Õige sõiduasend
Autoga tagurdades muutub teie
kehaasend kõveraks, mis muudab
pedaalide vajutamise keeruliseks.
Veenduge, et suudate auto juhtimise
piduripedaali ja gaasipedaali korralikult ja
õige survega vajutada.

Koduv edasi-tagasisõitmine
Kui manööverdate garaažis vms
parkimisel edasi ja tagasi, vajutage
täielikuks peatumiseks piduripedaali.
Seejärel kasutage käigukangi ja kontrollige
näidikuplokis käigukangi asendi näidikut,
et veenduda vastavalt käigukangi asendis
„D ” või „R”.

MÄRKUS:
Autoga vaheldumisi edasi-tagasi sõites
võite unustada, et käigukang on asendis
„R”. Liigutage käigukang vahetult pärast
tagurdamist asendist „R” asendisse „N”.

Muud märkused
Väikese vahemaa läbimine

80J014

Isegi siis, kui sõidate autoga ainult
lühiajaliselt, hoidke õiget sõiduasendit, et
tagada piduripedaali ja gaasipedaali õige
kontakt ja surve.

HOIATUS
Kui käigukang ei ole „P“ asendis, siis
käiguvahetuslukk ei tööta, mille
tulemuseks ei toimi käigukan õigesti
ja juhtub õnnetus.
Autot parkides lükake käigukang
asendisse „P” ja seejärel seisake
mootor.

NÄIDE
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Auto täielik peatumine

Nelja režiimiga 
nelikveosüsteem 
(mõnel mudelil)

65T50190

(1) Sõidurežiimi lüliti
Nelja režiimiga nelikveosüsteem võimaldab teil
valida sõiduoludele vastava sõidurežiimi,
kasutades selleks sõidurežiimi lülitit.

Sõidurežiimid

AUTO
See režiim keskendub võimalikult väiksele
kütusekulule tavapärastes õidutingimustes.
Süsteem lülitab sõidurežiimi automaatselt
ümber nelikveole, kui tuvastatakse rataste
libisemine.

SPORT
See režiim sobib sportlikuks sõitmiseks.
Süsteem jaotab kurvides ja pööretel
pöördemomenti ümber. 
• Selle sõidurežiimi korral hoitakse

automaatkäigukastiga autol gaasiklapi
vähese ja mõõduka avatuse puhul
soodsaimas vahekorras head kiirendust
pöördemoment ja mootori tagav 
pöörlemissagedus.

SNOW
See režiim sobib kõige paremini
kasutamiseks lumistel, kõvakatteta või
muudel libedatel pinnastel. See režiim
parandab libedal pinnasel kiirendades
veojõudu
ning muudab libedates kurvides ja pööretel
sõidu stabiilsemaks.
LOCK
See režiim sobib auto vabastamiseks
lumest, porist või liivast.

Sõidurežiimi lüliti kasutamine
Järgige sõidurežiimi lüliti kasutamisel
alltoodud juhiseid.
Sõidurežiimi lüliti sisselülitamine
Sõidurežiimi lüliti aktiveeritakse süüte
sisselülitamisel (kui võti keeratakse
asendisse „ON” või mootorilüliti lülitatakse
süüterežiimile „ON”).

HOIATUS
Kui te lasete autol vabakäigul edasi
liikuda, kui käigukang
edasiliikumise asendis („D” või
„L”), või kui lasete autol vabakäigul
tagurdada („R”), võib mootor
seiskuda, mis vähendab pidurdus-
ja juhtimisvõimet ning võib juhtuda
õnnetus. Samuti võib see
põhjustada auto talitlushäireid.
Kallakutel sõites ärge sooritage
eespool nimetatud toiminguid. 

MÄRKUS
Kui lükkate käigukangi asendisse „P”
isegi siis, kui auto veidi liigub, võib
automaatkäigukast viga saada.
Ärge lülitage käigukangi asendisse
„P” isegi siis, kui auto liigub kergelt.

LOCK PUSH
AUTO

SN
OW           SPORT

DRIVE MODE SELECT

(1)
NÄIDE
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61MM0B005

AUTO-režiimi valimine
Vajutage sõidurežiimi lüliti osa (2), millel on
kiri „PUSH AUTO“.
SPORT-režiimi valimine
Keerake sõidurežiimi lüliti pöördnupp (3)
päripäeva asendisse „SPORT”.
SNOW-režiimi valimine
Keerake sõidurežiimi lüliti pöördnupp (3)
vastupäeva asendisse „SNOW”.
LOCK-režiimi valimine
Kui auto sõidukiirus on väiksem kui 60 km/
h ja on valitud sõidurežiim „SNOW”,
vajutage sõidurežiimi lüliti osa, millel on kiri
„LOCK“ (4).
MÄRKUS:
Kui auto sõidukiirus tõuseb LOCK-režiimil
üle 60 km/h, lülitub sõidurežiim
automaatselt tagasi SNOW-režiimile. Kui
aga auto sõidukiirus väheneb, ei lülitu

sõidurežiim automaatselt tagasi LOCK-
režiimile. Sel juhul peaksite auto vastavalt
sõidutingimustele uuesti ise LOCK-režiimile
lülitama.
MÄRKUS:
• Infoekraanil kuvatakse hetkel kasutatav

sõidurežiim. 
• Kui süütelüliti keeratakse asendisse

„ON” või mootorilüliti
lülitatakse süüterežiimile „ON”, valitakse
sõidurežiimiks automaatselt AUTO-
režiim.

• Sõidurežiimi lülitit saab kasutada
sõltumata sellest, kas auto seisab või
liigub.

• Veenduge, et esirattad oleksid
sõidurežiimi lüliti kasutamise hetkel
suunatud otse ette.

• Kui kasutate sõidurežiimi lülitit pöörete
tegemisel või kiirendamise-aeglustamise
ajal, või kui keerate süütelüliti asendisse
„ACC” või „LOCK” või lülitate mootorilüliti
süüterežiimile „ACC” või „LOCK”, võib
see põhjustada rappumist, ent sel juhul
pole tegu süsteemi häirega.

• Kui sõidate autoga teeoludes, kus rattad
võivad hakata ühel kohal ringi käima
(näiteks manööverdades maastikusõidul
liivas või vees või juhul, kui üks
ratastest on teelt välja sõitnud),
suureneb erinevus esi- ja tagarataste
pöörlemiskiiruse vahel (rattad käivad
ühel kohal ringi). Sellise olukorra
jätkudes tõuseb jõuülekandesüsteemi
osade õlitemperatuur. 

Nelikveo märgutuli hoiatab selle olukorra
eest vilkumisega. Samal ajal kuvatakse
infoekraanil järgmine teade: „4WD
SYSTEM HIGH TEMP 4WD IS OFF”
(Nelikvedu – kõrge temperatuur,
süsteem lülitub välja).

57L30042

Kui nelikveo märgutuli vilgub, parkige
auto ohutusse kohta ja laske mootoril
mõnda aega tühikäigul töötada. Mõne
aja pärast märgutuli kustub ja süsteem
jätkab töötamist.

LOCK PUSH
AUTO

SN
OW SPORT

DRIVE MODE SELECT

(3)

(4) (2)

NÄIDE

MÄRKUS
• Pange tähele, et nelikveoga autod

ei ole mõeldud sõitmiseks
absoluutselt kõikjal. Järgige oma
autoga sõitmisel järgmisi juhiseid.
– Ärge sõitke läbi vee (nt jõe

ületamine).
– Ärge sõitke pidevalt pinnasel,

kus esirattad kipuvad ühel kohal
ringi käima (nt liivas või poris).

– Kui mõni ratas on maapinnalt
õhku kerkinud (nt teeservalt
mahasõidul), ärge laske sellel
asjatult ringi käia. 

(jätkub)
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Hoiatused ja teated
Kui kasutatakse nelja režiimiga
nelikveosüsteemi või selle töös on
tekkinud probleem, kuvatakse
infoekraanile vastav hoiatus koos nelikveo
sümboliga.

MÄRKUS
(jätkub)
• Kui nelikveo märgutuli süttib või

vilgub sõidu ajal, võib nelja
režiimiga nelikveosüsteemis
esineda rike. Laske süsteem
SUZUKI edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojas üle
vaadata.

MÄRKUS
Ebaühtlaselt kulunud rehvid võivad
nelikveosüsteemis probleeme
tekitada. Vahetage rehvide asukohti
omavahel vastavalt
hooldusgraafikule. Täpsemad juhised
selleks leiate peatüki „KONTROLL JA
HOOLDUS” osast „Rehvid” ja
„Hooldusgraafik“.
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Hoiatused ja teated

Hoiatus ja teade 
Sõnum

Üldine hoiatus
Märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

65T50770

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Nelikveosüsteemis võib olla tekkinud mingi
probleem.
Laske auto SUZUKI edasimüüjal või kvali-
fitseeritud töökojas üle vaadata.

65T50780

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Autole on paigaldatud eri mõõdus rehvid
või rehvid pole piisavalt täis.
Laske auto SUZUKI edasimüüjal või kvali-
fitseeritud töökojas üle vaadata.
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Hoiatus ja teade 
Sõnum

Üldine hoiatus
Märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

65T50790

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Jõuülekandesüsteemi osad võivad olla üle
kuumenenud.
Peatage auto ohutus kohas ja laske mooto-
ril tühikäigul töötada.

65T50800

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Kui ekraanile ilmub see teade, laske auto
volitatud SUZUKI edasimüüjal või kvalifit-
seeritud töökojas üle vaadata..
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(#1) See teade kaob mõneks ajaks ekraanilt isegi juhul, kui probleem, mille tõttu teade ekraanile ilmus, püsib.

Hoiatus ja teade 
Sõnum

Üldine hoiatus
Märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

65T50810

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Sõidurežiimi lüliti kirjaga „LOCK“ tähistatud
osa vajutati hetkel, kui
auto sõidukiirus oli suurem kui 60 km/h.
(#1)
Lisateavet leiate käesoleva peatüki osast
„LOCK-režiimi valimine“.

65T50820

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Sõidurežiimi lüliti kirjaga „LOCK“ tähistatud
osa vajutati siis, kui SNOW-režiimi polnud
valitud. (#1)
Lisateavet leiate käesoleva peatüki osast
„LOCK-režiimi valimine“.
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Hoiatus ja teade 
Sõnum

Üldine hoiatus
Märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

65T50830

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Sõidurežiimi lülitiga võib olla tekkinud mingi
probleem. Laske auto SUZUKI edasimüüjal
või kvalifitseeritud töökojas üle vaadata.
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Kiirusehoidja (mõnel mudelil)
Kiirusehoidja võimaldab säilitada ühtlase
kiiruse ilma jalga gaasipedaalil hoidmata.
Kiirusehoidja lülitid asuvad roolil.
Kiirusehoidjat saab kasutada järgmistel
tingimustel:
• Manuaalkäigukastiga autol 

on sisse lülitatud kolmas, neljas, viies või
kuues käik (mõnel mudelil).

• Automaatkäigukastiga autol on
käigukang on asendis „D“ või kui
kasutatakse manuaalrežiimi ja on sisse
on lülitatud kolmas, neljas, viies või
kuues käik.

• Auto kiirus on üle 40 km/h.

61MS417

(1) „CRUISE“ lüliti
(2) “CANCEL” lüliti
(3) „RES +“ lüliti
(4) „SET –“ lüliti

Sõidukiiruse määramine
1)  Lülitage kiirusehoidja sisse, vajutades

lülitit „CRUISE“ (1). Kui kiirusehoidja
märgutuli (5) süttib, saate määrata
püsikiiruse.

2) Kiirendage või aeglustage sobiva
kiiruseni.

3) Vajutage „SET –“ lülitit (4) ja lülitage
sisse vastav märgutuli (6). Sel ajal
ilmub infoekraanile ka määratud kiiruse
näidik (7). Võtke jalg gaasipedaalilt ja
määratud kiirust hakatakse hoidma.

MÄRKUS:
Määratud püsikiirus võib sõltuvalt
teeoludest spidomeetri näidust erineda.

HOIATUS
Auto kontrolli all hoidmiseks ärge
kasutage kiirusehoidjat tihedas
liikluses, libedal või tuulisel teel või
järsul kallakul.

(3)

(4)

(1)

(2)

HOIATUS
Kui määrate sõidukiiruse juhuslikult,
ei saa te autot aeglustada või võite
auto üle kontrolli kaotada. See võib
põhjustada raskete tagajärgede või
surmaga lõppeva õnnetuse.
Lülitage kiirusehoidja funktsioon
välja ja kontrollige, et kiirusehoidja
märgutuli (5) oleks välja lülitatud, kui
süsteemi ei kasutata.
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Infoekraan

52RM30880

(5) Sisselülitatud kiirusehoidja märgutuli
(6) Määramis („SET –“) märgutuli
(7) Määratud kiiruse näidik

Vajutades „CRUISE“ lülitit (1), on süsteem
sisse lülitatud ning sisselülitatud
kiirusehoidja märgutuli süttib. Kui auto
kiirust juhib kiirusehoidja, süttib määramise
märgutuli (6).

Kiirusehoidja kasutamisel pidage
silmas järgmist
Isegi kui teie autol on topeltanduriga
avariiennetussüsteem, ei reguleeri see
kiirust automaatselt teie eest. Kui teil pole
võimalik määratud kiirusel ohutult sõita,
lülitage kiirusehoidja välja. 
Määramise märgutuli (6) ei kao ja
sõidukiirust ei tühistata isegi järgmistel
tingimustel. 
• Kui laupkokkupõrkehoiatus töötab. Kui

vajutate piduripedaali, siis püsikiirus
tühistatakse ajutiselt.

•  Kui kuvatakse teade „RADAR BRAKE
SUPPORT: NOT ACTIVE BY SENSOR.“
(avariiennetussüsteem: andur pole
aktiivne) ning avariiennetussüsteem
lakkab töötamast. Ohutuse tagamiseks
vajutage kiirusehoidja näidiku (5)
väljalülitamiseks lülitit „CRUISE“ (1). 

Kui automaatne pidurisüsteem töötab,
lülitub kiirushoidja näidik (5) välja ja
kiirusehoidja süsteem tühistatakse. Kui
olete kindlaks teinud, et tingimused on
taas ohutud, määrake uuesti püsikiirus.

Kiiruse ajutine muutmine
Kiiruse hoidmise ajal saate ajutuselt
kiirendada või aeglustada.
Kiirendamiseks vajutage gaasipedaalile.
Kui eemaldate jala gaasipedaalilt, naaseb
auto eelnevalt kindlaks määratud
püsikiirusele.
Aeglustamiseks vajutage piduripedaalile.
Määratud kiirus tühistatakse ja määramise
märgutuli (6) kustub.
Kui sõidate kiirusel üle 40 km/h, saate
tühistamisele eelnenud püsikiiruse
taastada, vajutades lülitit „RES+“ (3) ja
lülitades sisse määramise märgutule (6)
Auto kiirendab ja hakkab uuesti hoidma
eelnevalt määratud kiirust.

MÄRKUS:
Automaatkäigukastiga auto puhul ei saa
püsikiiruse hoidmise ajal mootoriga
pidurdades aeglustada, isegi kui kasutate
manuaalrežiimi ja vahetate käigu
kõrgemalt käigult kolmandale käigule.
Kui soovite kiirusehoidja töötamise ajal
aeglustada, vajutage piduripedaali või
vajutage lülitit „SET–“ (4).

(6) (7)(5) NÄIDE
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Püsikiiruse muutmine
Gaasipedaaliga
Kiirema sõidukiiruse määramiseks
kiirendage gaasipedaali vajutusega
soovitud kiiruseni ja vajutage lülitit „SET–“
(4). Kiirusehoidja hakkab hoidma uut
püsikiirust.

Piduripedaaliga
aeglustage piduripedaali vajutusega
soovitud kiiruseni ja vajutage lülitit „SET–“
(4). Kiirusehoidja hakkab hoidma uut
püsikiirust.
MÄRKUS:
Piduripedaali vajutamisel määramise
märgutuli (6) kustub, kuni püsikiirus on
ennistatud.

 „RES+“ või „SET–“ lüliti kasutamine
Kiirema sõidukiiruse valmiseks vajutage
lülitit „RES+“ (3) korduvalt ülespoole või
hoidke seda selles asendis. Auto kiirus
suureneb. Vabastage lüliti kiiruse juures,
mida soovite hoida.
Madalama kiiruse valimiseks vajutage
lülitit „SET–“ (4) korduvalt allapoole või
hoidke selles asendis, kuni sõidukiirus on
langenud soovitud kiiruseni. Kiirusehoidja
hakkab uut kiirust automaatselt hoidma.

MÄRKUS:
• Iga kord, kui vajutate kiiresti kiirushoidja

lülitit „RES+“ (3) või „SET–“(4), muutub
auto sõidukiirus u 1,0 km/h võrra.

• Kui auto sõidukiirus on u 10 km/h või
senisest määratud kiirusest suurem, siis
ei saa püsikiirust „SET–“ lülitiga (4)
vähendada.

• Kui auto sõidukiirus on u 10 km/h või
senisest määratud kiirusest väiksem, siis
ei saa püsikiirust isegi „RES+“ lülitiga (3)
suurendada.

Kiirusehoidja tühistamine
Kui teete midagi alltoodud loetelust, siis
määramise märgutuli (6) kustub ja
kiirusehoidja töö katkeb ajutiselt:
• Vajutate „CANCEL“ lülitit (2).
• Vajutate piduripedaali.
• Manuaalkäigukastiga auto korral

vajutate siduripedaali. 
• Automaatkäigukastiga auto korral

vahetate manuaalrežiimis kolmandalt
käigult teisele käigule.

• Auto kiirus langeb 20% allapoole
seadistatud kiirust.

• Auto kiirus langeb alla 40 km/h.
• Auto libiseb ja ESP® süsteem lülitub

sisse.
• Automaatne pidurisüsteem lülitub sisse.
Eelnevalt määratud kiiruse taastamisekeks
vajutage „RES+“ lülitile (3) ja lülitage sisse
määramise märgutuli (6). Auto sõidukiirus
peab olema üle 40 km/h.
Kiirusehoidja väljalülitamiseks vajutage
„CRUISE“ lülitile (1) ja kontrollige, et
kiirusehoidja märgutuli (5) lülituks välja.
Kiirusehoidja lülitub välja ka rikke
märgutule vilkuma hakkamisel või
süsteemi väljalülitamisel.
MÄRKUS:
Kiirusehoidja väljalülitamisel kustub
määratud kiirus ka mälust. Määrake kiirus
uuesti.
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Kiirusepiiraja (mõnel mudelil)

Kiirusepiiraja võimaldab teil valida
maksimaalse sõidukiiruse.

Adaptiivse kkiirushoidjagamudelid

54P000364

(1) Kiirusepiiraja lüliti
(2) „CANCEL“ lüliti
(3) „RES +“ lüliti
(4) „SET –“ lüliti

Adaptiivse kkiirushoidjaga mudelid

61MS420

(1) Kiirusepiiraja lüliti
(2) „CANCEL“ lüliti
(3) „RES +“ lüliti
(4) „SET –“ lüliti

Infoekraan

53SB3010

(5) Kiirusepiiraja märgutuli
(6) “SET” märgutuli
(7) Kiiruse märgutuli

Piirkiiruse määramine
1) Lülitage kiirusepiiraja vastava lülitiga

(1) sisse. Kui kiirusepiiraja märgutuli (5)
süttib, saate määrata piirkiiruse.

2) Kiirendage või aeglustage sobiva
kiiruseni.

3) Vajutage „SET –“ lülitit (4) ja lülitage
sisse vastav märgutuli (6). Auto
kiirusepiirang on määratud.

MÄRKUS:
Vajutades „SET –“ lülitit (4) hetkel, kui auto
sõidab kiirusel alla 30 km/h, määratakse
piirkiiruseks 30 km/h.

Vajutades kiirusepiiraja lülitit (1), on
süsteem sisse lülitatud ning kiirusepiiraja
märgutuli (5) süttib. Kui auti piirkiirus on
seadistatud, süttib „SET“ märgutuli (6).

(3)

(4)
(1)

(2)

(1)

(2) (3)

(4)

(6)(5) (7) NÄIDE



5-85

AUTO KASUTAMINE

63TB3-01E

Piirkiiruse ületamine
Saate piirkiirust ajutiselt ületada, kui
vajutate gaasipedaali järsult lõpuni alla.
Piirkiiruse ületamisel hakkab kiiruse
märgutuli (7) vilkuma ja kõlab lühidalt
helisignaal.
Gaasipedaali vabastamisel ja piirkiiruseni
jõudmisel lõpetab märgutuli (7) vilkumise
ja jääb põlema ning funktsiooni töö peatub.

MÄRKUS:
• Gaasipedaalile aeglaselt vajutades ei

pruugi auto piirkiirust ületada. Kui
soovite piirkiirust ületada, siis vajutage
gaasipedaal kiiresti täiesti alla või
vajutage „CANCEL“ lülitile (2)
kiirusepiiraja ajutiseks peatamiseks.

• Samuti hakkab vilkuma kiiruse märgutuli
(7) ja kõlab helisignaal, kui süsteem ei
suuda takistada kiiruse ületamist, nt
järsust mäest laskudes või suurel
kiirendamisel. Sel juhul aeglustage
piduripedaali abil.

Kiiruse sätete muutmine

Kiiruse määramine
1) Vajutate „CANCEL“ lülitit (2).
2) Kiirendage või aeglustage sobiva

kiiruseni.
3) Vajutage „SET –“ lülitit (4) ja lülitage

sisse vastav märgutuli (6). Auto
kiirusepiirang on määratud.

„RES+“ või „SET–“ lüliti kasutamine
Kiirema sõidukiiruse valmiseks vajutage
lülitit „RES+“ (3) korduvalt ülespoole või
hoidke seda selles asendis. 
Aeglasema sõidukiiruse valmiseks
vajutage korduvalt või hoidke all „SET –“
lülitit (4).

MÄRKUS:
• Iga kord, kui vajutate kiiresti kiirushoidja

lülitit „RES+“ (3) või „SET–“(4), muutub
auto sõidukiirus u 1,0 km/h võrra.

• Iga kord, kui vajutate ja hoiate
kiirushoidja lülitit „RES+“ (3) või „SET–
“(4), muutub auto sõidukiirus u 5 km/h
võrra.

• Kui auto piirkiiruse „RES +/SET –”
lülitiga (4) madalama kiiruse määramisel
ületab auto sõidukiirus maksimaalse
kiiruse, hakkab kiiruse märgutuli (7)
vilkuma ja kõlab helisignaal.

Kiirusepiiraja tühistamine
• Saate kiirusepiiraja välja lülitada, kui

vajutate „CANCEL“ lülitit (2). Määramise
märgutuli (6) kustub.

• Eelnevalt määratud kiiruse
taastamisekeks vajutage „RES+“ lülitile
(3) ja lülitage sisse määramise märgutuli
(6).

Kiirusepiiraja väljalülitamiseks vajutage
kiirusepiiraja lülitit (1) ja kontrollige, et
kiirusepiiraja märgutuli (5) kustuks.
Samuti saate kiirusepiiramise mootorit
välja lülitades välja lülitada.

MÄRKUS:
Kiirusepiiraja väljalülitamisel kustub
määratud kiirus ka mälust. Määrake kiirus
uuesti.
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SUZUKI OHUTUSTUGI 
(mõnel mudelil)

 Topeltanduriga 
avariiennetussüsteem
(mõnel mudelil)
Topeltanduriga avariiennetussüsteem on
süsteem, mis tuvastab topeltanduri abil
teie auto ees oleva auto või jalakäija,
püüdes juhti hoiatades kokkupõrget ära
hoida ja kokkupõrke korral kahjustusi
vähendada. 

MÄRKUS:
• Kui süsteemi töötamisel eessõitev auto

eemaldub andurit tuvastusvahemikust
või autot ei saa enam tuvastada, võib
süsteem töötamise lõpetada.

• Süsteemi töötamise ajal võib olla kuulda
pidurite müra isegi siis, kui te
piduripedaalile ei vajuta, aga see on
normaalne.

• Kuna topeltanduriga 
avariiennetussüsteem on sõltuvalt
teatud sihtkohtadest või piirkondadest
erinev, on autosid, mille
ennetusfunktsioon ei tuvasta jalakäijaid.

HOIATUS
• Topeltanduriga

avariiennetussüsteemil on
piirangud ja see ei pruugi
sõidutingimustest sõltuvalt
korrektselt toimida. Ärge ainult
süsteemile lootma jääge ja sõitke
alati ohutult.

• Ohutuse mõttes ärge püüdke
süsteemi ise testida.

• Kontrollige, kas kõik sõitjad on
sõidu ajal turvavöödega kinnitatud.
Süsteemi aktiveerumisel on oht
pidurdamisel tõsiselt viga saada.
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Esikokkupõrke hoiatus
Esikokkupõrke ohu korral antakse infonäidiku ja helisignaali abil hoiatus.

52RM30320

Avariiennetussüsteem
Esikokkupõrke suure ohu korral tagab avariiennetussüsteem võimsa pidurduse, kui te
piduripedaali vajutate. Avariiennetussüsteem ei pruugi samal ajal töötada, kui
automaatne pidurdussüsteem.

52RM30330

NÄIDE

helisig-
naal

Info-
näidik

NÄIDE

helisig-
naal

Info-
näidik
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Automaatne pidurisüsteem
Kui esikokkupõrge on vältimatu, rakenduvad pidurid automaatselt. (#1)

52RM30340

(#1) Peale automaatse pidurisüsteemi poolt auto peatamist jätkab helisignaal piiksumist
kuni automaatse pidurisüsteemi vabastamiseni. Samuti lülituvad peale automaatse
pidurisüsteemi vabastamist infonäidiku märgutuli ja topeltanduriga avariiennetuse
märgutuli 3 sekundi pärast välja.

MÄRKUS:
Kui te peale automaatse pidurisüsteemi poolt auto peatamist siduripedaalile ei vajuta,
lülitub mootor välja.

HOIATUS
Peale automaatse pidurisüsteemi poolt auto peatamist vajutage koheselt
piduripedaalile. Automaatkäigukastiga auto puhul hakkab auto peale automaatse
pidurisüsteemi vabastamist liikuma. See võib õnnetuse põhjustada.

NÄIDE

helisig-
naal

Märgu-
tuli

Info-
näidik
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Olukorrad, kus süsteem ei aktiveeru
Järgnevates olukordades süsteem ei
aktiveeru.
• Kui mootor ei tööta (välja arvatud juhul,

kui ENG A-STOP süsteem on mootori
ajutiselt seisanud)

• Kui topeltanduriga
avariiennetussüsteemi märgutuli ja reast
kõrvalekaldumise märgutuli süttivad
kohe pärast süütelüliti liigutamist
asendisse „ON“ või kui mootorilülitit
vajutatakse süüterežiimi muutmiseks
režiimile „ON“.

• Sisse on lülitatud tagurdamiskäik
• ESP® on aktiveeritud (välja arvatud

esikokkupõrke hoiatus)
• Järgnevatele nuppudele vajutamisel ja

süsteemi väljalülitamisel:
– Topeltanduriga avariiennetuse OFF

märgutuli
– ESP® OFF lüliti

• Topeltanduri ajutine väljalülitamine või
rike

Olukorrad, kus süsteem ei pruugi
korralikult aktiveeruda
Järgnevates olukordades süsteem ei
aktiveeru.
• Topeltandur ei suuda tuvastada auto ees

sõidukit või jalakäijat
Täiendavat teavet leiate käesoleva
peatüki osast ,,Topeltanduri käsitlemine“.

• Kasutate jõuliselt rooli või gaasipedaali

Olukorrad, kus auto ei pruugi korralikult
aeglustuda
Järgnevates olukordades ei pruugi auto
aeglustada isegi siis, kui süsteem on
aktiveeritud.
• Madala välis- või piduri temperatuuri

korral (nt peale kohalt võtmist)
• Pikal allamäge sõitmisel pidurite

ülekuumenemisel ja nende tõhususe
halvenemisel

• Veeloikude läbimise või auto pesemise
tõttu pidurite tõhususe halvenemisel

• Järgnevatel teedel sõitmisel
– Järskudes kurvides või eriti konarlikel

pindadel
– Järsul kallakul

• Järgnevatel libedatel teedel sõitmisel 
– Külmunud või lumistel pindadel 
– Üle kanalisatsioonikaevude või

metallkonstruktsioonide sõitmisel 
– Kruusal

• Vihmas sõitmisel
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Olukorrad, kus süsteem võib juhuslikult
aktiveeruda
Järgnevates olukordades võib topeltandur
hinnata, et auto ees on sõiduk või jalakäija
ja süsteem võib aktiveeruda. Sõitke
hoolikalt ja rahulikult.
• Sõites lubatust kiiremini läbi teemaksu

punkti
• Enne parkimismaja või raudtee tõkkepuu

täielikku avamist
• Erinevate kalletega mägedes
• Järsult kiirendades ja ees või kõrvalreas

sõitvale autole lähenedes
• Veeauru, liiva või suitsu või eessõitva

auto heitgaaside tõttu halva
nähtavusega

• Läbi tugeva veeauru või suitsu sõites
• Eesolevale takistusele väga lähedale

sõites
• Autost või takistusest lähedalt

möödudes

54P000330

• Kurvilisel teel vastutulevast autost
möödudes

54P000332

• Teeservas piirde või kurvis liiklusmärgi
korral

• Vastasolevast autost, mis seisab
vasakule või paremale keeramiseks,
möödudes

• Vastasolevast autost paremale või
vasakule keeramiseks möödudes

• Auto kere asendi muutumisel lainelise
või konarliku teepinna suhtes

• Teepinnast üleulatuvate pindade,
kanalisatsioonikaevude katete,
liiklusmärkide ja teiste objektide tõttu,
samuti teele kukkuvate esemete tõttu

• Parkimisplatisi väravates, teemaksu
punktides, raudtee ülesõitudel või tee
suunaviitade korral

• Kõrge rohuga
• Auto asendi muutumisel
• Topeltanduri kinnituse tugeva löögi

korral
• Takistuse (reklaam, liiklusmärk,

tänavalgusti jne) alt läbi sõites
• Teepinna või seinte märgistuste või

mustrite, mis ei ole sõidukist eristatavad,
korral

NÄIDE

NÄIDE
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Esikokkupõrke hoiatus
Järgmistes olukordades esineb
esikokkupõrke oht ja hoiatus töötab.
• Kui töötate kiirusel umbes 15 km/h kuni

140 km/h. (Jalakäija puhul on
töötamiskiirus umbes 15 km/h kuni 60
km/h).

• Suhteline kiirus teie auto ja sõiduki või
jalakäija vahel on vähemalt 15 km/h.

Salongis kõlab vahelduv helisignaal ja
infonäidikul kuvatakse märgutuli.

53SB3075

Esikokkupõrke hoiatuse korral kasutage
sõltuvalt eesolevast sõidukist ja
sõidutingimustest rooli või pidurpedaali.

Avariiennetussüsteem
Järgneva ja esikokkupõrke suure ohu
korral tagab avariiennetussüsteem
piduripedaalile vajutamisel võimendatud
pidurduse. 
• Kui sõidukiirus on vahemikus 15 km/h

kuni 80 km/h. (Jalakäija puhul on
töötamiskiirus umbes 15 km/h kuni 60
km/h).

• Suhteline kiirus teie auto ja sõiduki või
jalakäija vahel on vähemalt 15 km/h.

Avariiennetuse aktiveerumisel aktiveerub
samal ajal ka kokkupõrke hoiatus.

53SB3076

Automaatne pidurisüsteem
Kui esikokkupõrge on vältimatu,
rakenduvad pidurid automaatselt.
• Kiirusel 5 km/h kuni 100 km/h (jalakäijate

puhul on kiirusvahemik 5 km/h kuni 60
km/h).

• Suhteline kiirus teie auto ja sõiduki või
jalakäija vahel on vähemalt 5 km/h.

Kui automaatne pidurisüsteem aktiveerub
kiirusel 50 km/h teie poole suunduva auto
(jalakäija puhul 30 km/h) korral, võib
kokkupõrge olla vältimatu.
Automaatse pidurisüsteemi aktiveerumisel
kõlab salongis vahelduv helisignaal,
topeltanduriga avariiennetuse märgutuli
vilgub kiiresti ja näidikuplokis süttib
märgutuli ningpidurite märgutuli.

Info-
näidik

Info-
näidik
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53SB3077

MÄRKUS:
Peale automaatse pidurisüsteemi
vabastamist lülituvad infoekraani märgutuli
ja topeltanduriga avariiennetuse märgutuli
3 sekundi pärast välja.

Sõidureast kõrvalekaldumise 
hoiatus
Kui sõidukiirus on vähemalt 60 km/h ja
topeltandur tuvastab sõidureast
kõrvalekaldumise, hakkavad tööle
järgnevad hoiatused.
• Sõidureast kõrvalekaldumise hoiatustuli

hakkab vilkuma
• Infonäidikul kuvatakse teade
• Rool hakkab vibreerima

53SB3014

Olukorrad, kus süsteem ei aktiveeru
Järgnevates olukordades süsteem ei
aktiveeru.
• Kui topeltanduriga

avariiennetussüsteemi märgutuli ja reast
kõrvalekaldumise märgutuli süttivad
kohe pärast süütelüliti liigutamist
asendisse „ON“ või kui mootorilülitit
vajutatakse süüterežiimi muutmiseks
režiimile „ON“.

• Järgnevatele nuppudele vajutamisel ja
süsteemi väljalülitamisel:
– Sõidureast kõrvalekaldumise hoiatuse

OFF lüliti
– ESP® OFF lüliti

• Ohutulede lüliti kasutamisel

Märgu-
tuli

Info-
näidik

NÄIDE

Märgu-
tuli

HOIATUS
• Sõidureast kõrvalekaldumise

hoiatus ei pruugi olla kõigis
olukordades vajalik. Süsteem ei ole
konstrueeritud ka vältima
automaatset kõrvalekaldumist.
Ärge ainult süsteemile lootma
jääge ja sõitke alati ohutult.

• Sõltuvalt teepinnast ei pruugi te
rooli vibreerimist tunda.

• Ohutuse mõttes ärge püüdke
süsteemi ise testida.
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• Topeltanduri ajutine väljalülitamine või
rike

• Süsteem tuvastab tahtliku teisuse
sõiduritta sõitmise, nt suunatule
sisselülitamisel

Olukorrad, kus süsteem ei pruugi
korralikult aktiveeruda
Järgnevates olukordades süsteem ei
aktiveeru.
• Sõidate eraldusjoonte lähedal
• Sõidate järsus kurvis
• Ei naase oma sõidureale peale

suunatule sisselülitamist
• Süttib elektrilise rooliluku märgutuli

Kui topeltandur ei suuda tuvastada
eraldusjooni, välja arvatud ülaltoodud
olukorrad, ei pruugi süsteem samuti
aktiveeruda. Lisateavet leiate osast
„Olukorrad, kus topeltandur ei pruugi
korrektselt töötada“.

Olukorrad, kus süsteem võib juhuslikult
aktiveeruda
Järgnevates olukordades ei pruugi
süsteem aktiveeruda.
• Sõidurajal on palju jooni
• Eraldusjoonega paralleelne vari
• Eraldusjoon on varjus
• Eraldusjooned on kahekordsed
• Ajutised ehitustööde jooned
• Teel või teeserva ja asfalti või lume vahel

on parandusmärgid
• Lumisel või märjal teel on rehvijäljed
• Eraldusjoonteta sõiduradadel (teemaksu

punkt, ristmik jne)
• Tee lahknemisel või ühinemisel jne
• Sillutamata teel.

Sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatus (mõnel mudelil) 

Rajamärgistusega maanteel või kiirteel
tuvastavad andurid parem- kui
vasakpoolsed eraldusjooned ja kui andur
leiab, et auto läheneb ühelt või teiselt poolt
sõiduraja äärele, abistab süsteem juhti
roolimisel, et vältida rajalt
kõrvalekaldumist.

52R0024

NÄIDE
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MÄRKUS:
• Kui süsteem tuvastab, et juhi käed ei ole

roolil ja see kordub, kostab helisignaal ja
hoiatab teid selle olukorra eest. Olukorra
kordudes kestab helisignaal kauem. Kui
helisignaal piiksub, ei peata roolimine või
sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatuse
lülitist sisse-/väljalülitamine helisignaali.

• Kui sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
töötab umbes 9 sekundit, kõlab
katkendlik helisignaal ja hoiatab teid
olukorra eest, kuni funktsiooni
peatumiseni.

Süsteemi töötingimused
Süsteem käivitub, kui kõik järgmised
tingimused on täidetud.
• Süsteem on sisse lülitatud
• Auto kiirus on alates 65 km/h või rohkem
• Topeltandurid tuvastavad eraldusjooned
• Raja laius on u 3 kuni 4 meetrit

Kui süsteem on aktiveeritud ja auto hakkab
sõidurajalt kõrvale kalduma, aitab süsteem
roolimisele kaasa.

MÄRKUS:
Isegi kui süsteem toetab juhti roolimisel,
saab juht ise rooli keerata.

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatuse
sisse- ja väljalülitamise lüliti

65T50200

(1) Sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatuse sisse- ja väljalülitamise lüliti

(2) Sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatuse näidik (ooteolek)

• Sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatuse sisselülitamiseks tõmmake
sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatuse
sisse-/väljalülitamise lülitit (1) enda
poole ja lülitage sisse sõidurajalt
kõrvalekaldumise hoiatuse näidik (2).

• Sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatuse väljalülitamiseks tõmmake
uuesti sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatuse sisse-/väljalülitamise lülitit (1)
enda poole ja lülitage välja sõidurajalt
kõrvalekaldumise hoiatuse näidik (2).

HOIATUS
• Sõidurajalt kõrvalekaldumise

hoiatus ei pruugi sobida igasse
olukorda. Samuti ei ole süsteem
mõeldud teie auto automaatseks
juhtimiseks ja süsteem ei asenda
roolimist. Ärge ainult süsteemile
lootma jääge ja sõitke alati ohutult.

• Ohutuse mõttes ärge püüdke
süsteemi ise testida.

(2)

(1)

NÄIDE
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MÄRKUS:
• Sõidurajalt kõrvalekaldumise

hoiatuse lülitusolek säilib ka pärast
mootorilüliti vajutamist, et lülitada sisse
süüterežiim „LOCK“.

• Järgmistes tingimustes ei ole süsteem
veel täielikult kohanenud, mistõttu võib
selle töölehakkamine pärast süsteemi
sisselülitamist (ooteolekusse) võtta pisut
aega.
– Kui auto läbisõit on väike, näiteks

kohe pärast ostmist
– Kohe päarst auto kontrollimist ja

hooldamist
• Kui teie autpt pukseeritakse töötava

mootori või hübriidajamiga, vajutage
sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatuse
sisse- ja väljalülitamise lülitit ning lülitage
sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
välja.

Infoekraan
Järgmises tabelis on esitatud sõidurajalt
kõrvalekaldumise hoiatuse olek.

#1: Sõltuvalt monokulaarkaamera
tuvastusvõimest võidakse ühte
tuvastamata äärejoont kuvada valge
kontuurina (seest must).

#2: Kui sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatus tuvastab sõidurajalt
kõrvalekaldumise, vilgub sõiduraja
külgmise valge joone näidik.

#3: Samal ajal süttib ka näidikuplokis
sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatuse
märgutuli.

Ootel:
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatuse
ooteolek (ajutine katkestamine)
ebapiisavate töötingimuste tõttu

Valmis:
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus on
valmis olek (sõidurajalt kõrvalekaldumise
kindlaks tegemine) vajalike
töötingimustega

Aktiivne:
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatuse
aktiivne olek, mis tuvastab
kõrvalekaldumise sõidurajalt ja on
juhtimisel abiks

Näidik Värv Olek 
Valge Ootel 

 või Vlmis

Mere-
vaikkol-
lane

Aktiivne 
(#3)
või

Tõrge (#3)

Valged 
kontuur 
(must 
sise-
mus)

Ootel

Valged 
jooned
(#1)

Valmis

Valged 
kontuur 
(vilgub) 
(#1, #2)

Aktiivne
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Olukorrad, kus süsteem lakkab
töötamast
Järgnevates olukordades võib süsteem
lakata töötamast.
• Kui süsteem lülitatakse välja sõidurajalt

kõrvalekaldumise hoiatuse sisse- ja
väljalülitamise lülitiga

• Topeltanduri ajutine väljalülitamine või
rike

• Süttib elektrilise rooliluku märgutuli
• Kui ESP® märgutuli süttib, ei pruugi

süsteem aktiveeruda
• Kui jätkate sõitmist mõnda aega ilma

roolimata, isegi pärast seda, kui
kuvatakse hoiatusteade vabakäe
süsteemi kasutamise kohta

Olukorrad, kus süsteem ei pruugi
töötada täiel võimsusel
Süsteem ei pruugi töötada täiel võimsusel
järgmistes olukordades.
• Autole mõjub külgtuul
• Järskudel kurvides või järsult

muutuvates kurvides
• Sõites järgmistel teekatetel:

– Konarlikud, looklevad teed või teede
ühenduspunktid

– Järsud kallakud või teed, kus kalle
äkitselt muutub

– Lumega kaetud või märjad teed, millel
on rattajäljeld

– Kohalikud teed (v.a maantee- ja
kiirteed)

• Rehvirõhk ei vasta nõuetele
• Paigaldatud on vale suurusega rehvid

või rattad
• Valede talverehvide kasutamine
• Rehvid on kulunud
• Kasutatakse rehvikette
• Rattad pole tasakaalustatud
• Rataste joondus erineb seadistusest
• Sõidate ajutiselt parandatud rehviga
• Vedrustust on muudetud
• Verdrustust või roolivõimnedit on

remonditud või see on asendatud
• Rooli on raske keerata või see vibreerib

ebatavaliselt
• Auto ei hoia pärast õnnetust või katki

minemist otsesuunda
• Raskete esemete laadimisel
• Järsult kiirendades või aeglustades
• Kiirus on kurvis sõites väga suur
• Lähenete äkitselt sõiduraja

eraldusjoonele
• Autot kasutatakse teise haagise

pukseerimiseks

Olukorrad, kus süsteem ei pruugi
korralikult aktiveeruda
Järgnevates olukordades ei aktiveeru
süsteem korralikult.
• Sajab vihma või lund
• Sõitmisel pimedas, näiteks hämaras,

koidikul või halvasti valgustatud teel
• Heledus muutub järsult, näiteks

tunnelisse sisenedes või sellest väljudes
ja viadukti alt läbi sõites

• Sõites järgmistel teekatetel:
– Lumekattega teed või teed, kuhu on

puistatud jäätõrjevahendit
– Pragude või remondijälgedega teed
– Katteta või konarlikud teed
– Hele pinnas (nt betoonkattega tee või

tee, millelt peegeldub valgust)
– Märja pinnasega teed (vihma või

lompide tõttu)
• Sõites ilma eraldusjoonteta teel (nt

teemaksukioskites, kontrollpunktides või
ristmikel jne)

• Sõites teede hargnemis- või
liitumiskohtades

• Teel esineb erinevate kujudega
liiklusmärke

• Ajutised ehitustööde jooned
• Eesolev ere valgus (näiteks vastusõitja

tuled, peegeldused jne)
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• Teel esinevad kaitsepiiretega
paralleelsed varjud või eraldusjooned
paiknevad varjus

• Auto hüpleb konarikel teedel üles ja alla
• Nähtavus on veeauru, liiva või suitsu või

eessõitva auto heitgaaside tõttu halb
• Eesliikuja on väga lähedal ja

teemärgiseid on raske näha
• Ees- või kõrvalliikleja vahetab sõidurada
• Rajamärgistust pole või on kulunud
• Eraldusjooned on kahekordsed
• Sõidurajal on palju jooni
• Eraldusjoonte laius on kitsas
• Eraldusjooned on teepinnaga sama

värvi
• Eraldusjoonte kuju muutub äkitselt
• Teed ääristavad äärekivid või müürid
• Eraldusjooned külgnevad seina või

postiga
• Eraldusjooned on joonistatud äärekivile
• Esituled on kaetud lume, jää või

mustusega
• Sõidetakse öösel või tunnelis ilma

esituledeta
• Esitulede optiline telg on kõrvale

kallutatud
• Esi- ja/või esiudutulesid on ümber

ehitatud
• Märgu- ja hoiatustuled tõrguvad – ei sütti

ega kustu õigel ajal – ja infoekraanile
kuvatavad sõnumid pole asjakohased

• Andurite nähtavust häirivad udu või
esiklaasil olevad esemed

• Vahetult pärast andurite parandamist või
vahetamist

Olukorrad, kus süsteem lakkab ajutiselt
töötamast
Järgnevates olukordades võib süsteem
lakata ajutiselt töötamast.
• Teete rooliga äkilise liigutuse
• Süsteem tuvastab tahtliku teisuse

sõiduritta sõitmise, nt suunatule
sisselülitamisel

• ESP® ei ole aktiveeritud
• Vajutatakse piduripedaali
• Topeltandurid ei suuda eraldusjoont või -

jooni tuvastada

MÄRKUS:
Ka siis, kui infoekraanile ilmub teade
„LDP SYSTEM REQUIRES INSPECTION“
(sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatussüsteem tuleb üle vaadata), lakkab
süsteem töötamast. See ei takista siiski
tavapärast sõitmist.
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Hoiatused ja teated
Infoekraanil kuvatavad teated ja sümbolid annavad teada mõnest sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatusega seotud probleemist.

#1: Käed roolilt ära võttes kuvatakse rooli sümbol (valge) koos hoiatusega. Seda näidatakse seni, kuni roolist kinni võtate. Kui te
jätkuvalt roolist kinni ei võta, kostab hoiatussignaal ning rooli sümboli värv muutub punaseks. Kuvatakse sama hoiatus. Teil
palutakse roolist ettevaatlikult kinni võtta ning autot juhtida. Punast rooli sümbolit ja hoiatust võidakse veel pärast roolist kinnivõtmist
mõni aeg kuvada.

Hoiatused ja teated  Üldine hoiatus-
tuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

74SB03012

Väljas Ei mingit helisignaali, 
katkendlikku helisig-
naali või pidevat heli-
signaali (salongis) 

Süsteem tuvastab vabakäesüsteemi töötamise. Hoidke
roolist kindlalt kinni.

74SB03002

Vilgub Piiksub (üks kord
salongis)

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemis on rike.
Laske auto SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud tööko-
jas üle vaadata.

(#1)

Rooli sümbol : 
Valge või punane
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Auto vänderdamise hoiatus
Kui sõidate kiirusel vähemalt 60 km/h või
üle selle, ning auto vänderdamise hoiatas
tuvastab, et auto on sõidumustrid on
ebastabiilsed või kui sõidurajalt
kõrvalekaldumise hoiatus aktiveerub
lühikese aja jooksul mitu korda, hakkavad
tööle järgmised hoiatused.
• Sõidureast kõrvalekaldumise hoiatustuli

hakkab vilkuma
• Infoekraanil kuvatakse teade
• Salongi helisignaal piiksub vahelduvalt 

53SB3015

MÄRKUS:
Auto vänderdamise hoiatus tuvastab auto
looklemise sõidureas, võttes arvesse
sõitmist viimaste kümnete minutite jooksul.

Olukorrad, kus süsteem ei aktiveeru
Järgnevates olukordades süsteem ei
aktiveeru.
• Kui topeltanduriga avariiennetussüsteemi

märgutuli ja reast kõrvalekaldumise
märgutuli süttivad kohe pärast süütelüliti
liigutamist asendisse „ON“ või kui
mootorilülitit vajutatakse süüterežiimi
muutmiseks režiimile „ON“.

• Järgnevatele nuppudele vajutamisel ja
süsteemi väljalülitamisel:
– Sõidureast kõrvalekaldumise hoiatuse

„OFF“ lüliti
– ESP® „OFF“ lüliti

• Topeltanduri ajutine väljalülitamine või
rike

Olukorrad, kus süsteem ei pruugi
korralikult aktiveeruda
Järgmises olukorras ei pruugi süsteem
aktiveeruda.
• Koheselt peale sõidurea vahetamist

Kui topeltandur ei suuda tuvastada
eraldusjooni (välja arvatud ülaltoodud
olukord), ei pruugi süsteem samuti
aktiveeruda. Lisateavet leiate osast
„Olukorrad, kus topeltandur ei pruugi
korrektselt töötada“.

Märgu-
tuli

NÄIDE

HOIATUS
• Vänderdamise hoiatus ei pruugi

olla kõigis olukordades vajalik.
Süsteem ei ole loodud ka vältima
automaatset kõrvalekaldumist.
Ärge ainult süsteemile lootma
jääge ja sõitke alati ohutult.

• Ohutuse mõttes ärge püüdke
süsteemi ise testida.
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Topeltanduriga avariiennetuse 
„OFF“ märgutuli
Te saate topeltanduriga avariiennetuse
väljalülitada.
• Järgmistes olukordades vajutage ja

hoidke topeltanduriga
avariiennetussüsteemi „OFF“ lülitit all,
kuna süsteem võib ootamatult
aktiveeruda.
– Auto on paigaldatud nt auto

ülevaatuseks testerile
– Auto on üles tõstetud ja rattad

pöörlevad vabalt
– Autot pukseeritakse
– Autot pukseeritakse autotõstukil
– Autoga sõidetakse võidusõidurajal
– Auto ees on vinüülkardinad või

rippuksed
– Kõrge rohuga
– Automaatses autopesulas
– Auto paigutatakse autolifti või

mehaanilisse parklasse
– Paigaldatud on varuratas või

rehviketid
– Sõidate ajutiselt parandatud rehviga
– Õnnetuse või rikke korral
– Automaatne pidurisüsteem aktiveerub

sagedasti
– Rehvirõhk ei vasta nõuetele
– Rehvid on kulunud
– Paigaldatud on vale suurusega rehvid

või rattad
– Vedrustust on muudetud
– Paigaldatud on topeltanduri vaatevälja

takistav ese

– Auto on raske koorma tõttu tahapoole
kaldu

– Autot kasutatakse teise haagise
pukseerimiseks

65T50210

• Kui soovite süsteemi välja lülitada,
hoidke topeltanduriga avariiennetuse
„OFF“ lülitit (1) all kuni salongi
helisignaal hakkab piiksuma ja
topeltanduriga avariiennetuse „OFF“
märgtuli (2) lülitub sisse.

Süsteemi uuesti sisselülitamiseks toimige
järgnevalt:
• Hoidke topeltanduriga avariiennetuse

„OFF“ lülitit (1) all kuni salongi
helisignaal hakkab piiksuma ja
topeltanduriga avariiennetuse „OFF“
märgtuli (2) lülitub sisse.

• Lülitage mootor või hübriidajam välja ja
uuesti sisse.

(2)

(1) NÄIDE
HOIATUS

Ärge proovige vajutada
topeltanduriga avariiennetuse „OFF“
lülitit sõidu ajal, võite auto üle
kontrolli kaotada.
Ärge vajutage topeltanduriga
avariiennetuse „OFF“ lülitile sõidu
ajal.
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Sõidureast kõrvalekaldumise 
hoiatuse „OFF“ lüliti
Te võite sõidureast sõidurajalt
kõrvalekaldumise hoiatuse ja auto
vänderdamise hoiatuse välja lülitada.

65T50220

• Kui soovite süsteemi välja lülitada,
hoidke sõidurajalt kõrvalekaldumise
„OFF“ lülitit (1) all kuni salongi
helisignaal hakkab piiksuma ja
sõidureast kõrvalekaldumise „OFF“
märgtuli (2) lülitub sisse.

Süsteemi uuesti sisselülitamiseks toimige
järgnevalt:
• Hoidke sõidurajalt kõrvalekaldumise

„OFF“ lülitit (1) all kuni salongi
helisignaal hakkab piiksuma ja
sõidureast kõrvalekaldumise „OFF“
märgtuli (2) lülitub välja.

MÄRKUS:
Kui süsteem on välja lülitatud, ei lülitu see
automaatselt sisse isegi siis, kui lülitate
mootori või hübriidajami välja ja käivitate
need uuesti. Süsteemi sisselülitamiseks
vajutage lülitit uuesti.

Liiklusmärkide tuvastamine 
(mõnel mudelil)
Kui topeltanduriga auto möödub
liiklusmärgist, kuvatakse liiklusmärk juhi
teavitamiseks näidikuplokis.
See süsteem ei pruugi väljaspool Euroopat
korralikult toimida.

53SB3020

(2)

(1)

NÄIDE

HOIATUS
Kui te vajutate sõidureast
kõrvalekaldumise „OFF“ lülitit sõidu
ajal, võite auto üle kontrolli kaotada.
Ärge vajutage sõidureast
kõrvalekaldumise „OFF“ lülitile sõidu
ajal.

HOIATUS
Liiklusmärkide tuvastamisel on
piirangud ja funktsioon ei pruugi
sõidutingimustest sõltuvalt
korralikult toimida. Ärge ainult
süsteemile lootma jääge ja sõitke
alati ohutult.
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MÄRKUS:
• Liiklusmärkide kuvamine võib

sõidutingimustest sõltuvalt toimuda
viivitusega.

• Funktsioon võib infoekraanil kuvada kuni
kolme liiklusmärki.

• Järgmistes olukordades võivad
liiklusmärgid infoekraanilt kaduda.
– Auto möödub liiklusmärgist teatavasse

kaugusesse (muude kui mõjuala
lõpetavate märkide korral)

– Peale liiklusmärgi kuvamist on on
möödunud teatud aeg (muude kui
mõjuala lõpetavate märkide korral)

– Pöörate suunatule vilkudes vasakule
või paremale

– Manuaalkäigukastiga autodel
käigukangi „R“ asendis,
automaatkäigukastiga või automaatse
käiguvahetusega autodel „P” või „R”
asendis (välja arvatud kiirusepiirangu
märk).

• Liiklusmärkide tuvastamise sätete
muutmiseks valige üksuselt
„Seadistusrežiim” valik „SIGN RECOG”
(liiklusmärkide tuvastamine). Seejärel
valige „ON” või „OFF”.

• Kui süütelüliti lülitati välja või vajutati
mootorilülitit, et lülitada süüterežiim
režiimile „LOCK”, kui samal ajal
kuvatakse infoekraanil kiirusepiirangu
märk, ning seejärel lülitatakse süütelüliti
sisse või süüde lülitatakse mootorilüliti
vajutusega sisse, kuvatakse infoekraanil
sama kiirusepiirangu märki kui siis, kui
süütelüliti välja lülitati või süüterežiim
muudeti mootorilüliti vajutusega režiimile
„LOCK”.

• Sõites alal, kui kiirusühik muutub, ei
pruugi liiklusmärgid infoekraanile ilmuda
või võivad ilmuda erinevalt. See ei
tähenda riket. Mõningase sõidu järel
ekraani töö taastub.

• Kiiruspiirangu märgid infoekraanil, mis
on kõrgemal või madalamal kui tegelikud
liiklusmärgid

Olukorrad, kus süsteem ei aktiveeru
Järgnevates olukordades süsteem ei
aktiveeru.
• Väljalülitatud mootori või hübriidajamiga
• Topeltanduriga avariiennetuse märgutuli

ja reast kõrvalekaldumise märgutuli
lülituvad kohe peale süütelüliti „ON”
asendi valimist või süüterežiimi muutmist
režiimile „ON” sisse

• Manuaalkäigukastiga autodel käigukangi
„R“ asendis, automaatkäigukastiga või
automaatse käiguvahetusega autodel
„P”, „R”, või „N” asendis

• Topeltanduri ajutine väljalülitamine või
rike

• ESP® „OFF” nupule vajutamisel ja
süsteemi väljalülitamisel

• Liiklusmärkide tuvastamine lülitatakse
infoekraani seadistusrežiimist välja

• Seisupiduri rakendamisel
• Sõites piirkonnas, kus puuduvad

kiirusepiirangu märgid, aga kiiruspiirang
kehtib
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Tuvastatavate liiklusmärkide tüübid

MÄRKUS:
• Ülaltoodud liiklusmärgid on näited. Liiklusmärgid võivad riigiti erineda.

Teavitus Tuvastatava liiklusmärgi tüüp

Kiirusepiirangu algus/lõpp

Möödasõidupiirangu algus/lõpp

Lisaliiklusmärk

Kiirusepiirang koos lisaliiklusmärgiga
(Kuvatakse koos kiirusepiiranguga)

(Näide)

Piirangute lõpp (Kõik piirangud on tühistatud. Kehtivad üldised liik-
luseeskirjad.)

Olukorrad, kus topeltandur ei pruugi
korralikult aktiveeruda
Topeltandur ei pruugi järgnevates
olukordades liiklusmärke korralikult
tuvastada. Samuti võib topeltandur
ajutiselt välja lülituda. Olukorra muutumisel
anduri töö taastub.
• Halb ilm nagu tugev vihm, udu või

lumetorm
• Topeltandurit tabab ere valgus nagu

päikesevalgus või vastutuleva auto tuled
• Ühtlase värvi ja tooniga keskkond, nagu

lumine maastik
• Auto sõidab ereda valgusega

valgustatud teel
• Puudub tänavavalgustus
• Nähtavus on veeauru, liiva või suitsu või

eessõitva auto heitgaaside tõttu halb
• Videvikus või koidikul ja öösel pimedas

kohas, nagu siseparkla
• Auto suund või asend muutub järsult (nt

rida vahetades, paremale või vasakule
pöörates)

• Esiklaas on kaetud udu, lume, jää või
mustusega
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81M40380

• Esiklaasilt ei pühita piisavalt ära
veepiisku, vett või mustust

• Esiklaasipesuri kasutamisel
• SUZUKI originaal klaasipuhastist

erineva klaasipuhasti kasutamisel
• Vale rehvirõhuga või vale suurusega

rehvidega

72M20405

• Auto on raske koorma tõttu madalale
vajutatud

• Esituled on kaetud lume, jää või
mustusega

• Esitulede optiline telg on kõrvale
kallutatud

• Eredus muutub tugevalt (nt tunnelisse
sisenedes või väljudes)

• Auto rapub teel (nt ebaühtlane tee või
kivisillutis) ja monokulaarkaamera
nähtavus on ebastabiilne

• Nendel juhtudel võidakse kuvada
liiklusmärgid, mida tegelikult auto
ümbruses ei ole.
– Liiklusmärgid on mitmeharulisel teel,

ristmikul või kõrvalreas 
– Värvilt ja kujult liiklusmärgile sarnase

eseme korral
– Eessõitval autol, millest möödute, on

liiklusmärgi sarnane trükipilt või
kleebis

– Liiklusmärk on ringteel

MÄRKUS:
• Järgmistes olukordades võidakse

liiklusmärki infoekraanil püsivalt kuvada.
Sõitke ohutult liikluseeskirju järgides.
– Erineva kiiruspiiranguga isegi siis

sõites, kui kiirusepiirangu märk
puudub

– Sõidate alal, kus liikluspiirangu lõppu
näidatakse sõidurajal isegi siis, kui
selle kohta puudub liiklusmärk

Olukorrad, kus topeltandur ei saa
liiklusmärke nende asukoha või
tingimuste tõttu tuvastada
Liiklusmärkide tuvastamine võib toimuda
viivitusega või tuvastamist ei pruugi
toimuda või toimub ebatäpselt.
• Liiklusmärgid on määrdunud või

lehtedega või eessõitva sõidukiga
varjatud ja neid on rakse tuvastada.

• Liiklusmärkide seisukord on halb ja
liiklusmärke on raske tuvastada.

• Liiklusmärk on autost kaugel.
• Liiklusmärk on paindunud või

deformeerunud.
• Liiklusmärgi värv on pleekinud.
• Liiklusmärgi suunda on muudetud.
• Liiklusmärk on vigastatud
• Liiklusmärk paikneb auto suhtes

diagonaalis.
• Liiklusmärgi kohale või alla on

paigaldatud silt, plakat või liiklusteave.
• Liiklusmärgil on muda, lumi või jää.
• Liiklusmärk on kurvis või nurgas.
• Liiklusmärk on kohas, kus esituled

sellele ei lange.
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• Liiklusmärki on tänavavalgustuse või
hoonete varjude tõttu raske tuvastada.

• Liiklusmärk on väike.
• Liiklusmärk on valgustatud liiklusmärk.
• Liiklusmärkide on sarnane taustal oleva

ehitise värvidega ja seda on raske
liiklusmärgina tuvastada.

• Liiklusmärgi osa on pleekinud või
peidetud ja seda on raske tuvastada.

• Liiklusmärk peegeldub tugevas valguses
(nt tagantvalgustuse või esitulede tõttu)
ja topeltandurit ei saa korralikult
tuvastada.

MÄRKUS:
Lisaliiklusmärgi tuvastamine võib olla
ebatäpne või tuvastamist ei toimu.

Topeltanduri käsitsemine

65T50230

(1) Topeltandur

(1)

NÄIDE

HOIATUS
Topeltanduri tuvastusvõime on
piiratud ja andurid ei suuda
tuvastada kõiki sõidukeid, jalakäijaid,
eraldusjooni või liiklusmärke. Ärge
ainult süsteemile lootma jääge ja
sõitke alati ohutult.
• Topeltanduri funktsionaalsuse

tagamiseks järgige järgnevaid
juhiseid. Vääral käsitsemisel ei
suuda andurid täpselt tuvastada
sõidukit, jalakäijat, teie ees olevaid
eraldusjooni või liiklusmärke. Võib
juhtuda õnnetus.
– Ärge topeltanduri objektiivi

puudutage.
– Ärge topeltanduri objektiivi ise

puhastage.
– Ärge topeltanduri korpuse ja

ümbrust lööge.
(jätkub)
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Laseri andmesilt

52RM30510

Laserkiirguse andmed
Maksimaalne keskmine võimsus: 45 mW
Impulsi kestus: 33 ns
Lainepikkus: 905 nm
Hajumisnurk
(horisontaalne x vertikaalne) 28° × 12°

MÄRKUS:
Ees oleva sõiduki või takistuse, teemärgise
või liiklusmärgi tuvastatavus on
nähtavusulatusega piiratud. Samuti võtab
tuvastamine ja hoiatuse aktiveerimine
mõned sekundid aega.

HOIATUS
(jätkub)

– Ärge topeltanduri eemaldage või
lahti monteerige.

– Ärge topeltanduri objektiivile
midagi kleepige või kinnitage,
isegi mitte läbipaistvaid esemeid.

• Kui esiklaas on topeltanduri ümber
deformeerunud või kahjustatud või
kriimistatud, ei saa topeltandur
eesolevat objekti, jalakäijat,
eraldusjooni või liiklusmärke
korralikult tuvastada. Selliste
kahjustatud osadega sõitmisel ei
tööta topeltandur korrektselt ja
võivad tekkida õnnetused. Lülitage
topeltanduriga
avariiennetussüsteem vastava
„OFF“ lüliti abil välja ja laske
SUZUKI esindajal või
kvalifitseeritud töökojal andurid üle
vaadata. 

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Ärge kasutage mis tahes SUZUKI

originaal tarvikutest erinevaid
lisatarvikuid, kilesid või kleebiseid.
Need võivad topeltanduri nähtavust
mõjutada. Kui anduri vaateväljas
on takistused, ei suuda andur
ühtegi sõidukit, jalakäijat,
eraldusjoont või liiklusmärke
õigesti tuvastada, ning
topeltanduriga
avariiennetussüsteem ei pruugi
korralikult töötada. Samuti võib
tarvikute kasutamine keelatud alast
väljaspool halvendada topeltanduri
funktsionaalsust valguse või
kujutiste peegeldamise tõttu.
Liigutage sel juhul need esemed
teise kohta.
– Esiklaasil

HOIATUS
• Ärge eemaldage topeltanduri

laserosasid ega võtke neid lahti.
• Kui süütelüliti on asendis „ON“ või

süüterežiim on „ON“, ärge vaadake
mõne optilise tarvikuga (nagu
suurendusklaas või objektiiv jne)
anduri kiirgusosasse lähemalt kui
10 cm. Laser võib teie silmi
kahjustada.
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Laseri klassifikatsioonisilt

52RM30520

52RM203

(1) (2) Keelatud ala

Keelatud alad (1) ja (2) on näidatud
allpool.

(1) Esiklaasi ülemisest äärest kuni
umbes 10 cm anduri alläärest

(2) Umbes 20 cm (u 10 cm kummalegi
poole kaksikanduri keskmest)

52RM204

(3) (4) Keelatud ala

Keelatud alad (3) ja (4) on näidatud
allpool.

(3) Umbes 10 cm (alates anduri
allservast)

(4) Umbes 20 cm (u 10 cm kummalegi
poole kaksikanduri keskmest)

HOIATUS
Ärge kleepige anduri ees oleva
esiklaasi välisküljele kleebiseid või
kile (sh läbipaistvaid esemeid) (vt
joonist).

(1)

(2)

HOIATUS
Ärge paigaldage kleebist või kilet (ka
läbipaistvat) salongis esiklaasile
topeltanduri ette (vt joonist).

(3) (4)
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Kui salongi ja välisõhu temperatuuride
vahe on väga suur (talvel), võib esiklaasl
kergesti uduseks muutuda. Kui
topeltanduri esiosa esiklaasi uduseks
tõmbumise tõttu uduseks muutub või
jäätub, siis ei pruugi topeltanduriga
avariiennetus ajutiselt aktiveeruda. Sel
juhul kasutage esiklaasi soojendit.
Esiklaasi seestpoolt puhastamisel ärge
laske klaasipuhastil sellele sattuda.
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Topeltanduri töö ajutine katkestus või rike
Järgnev tabel näitab topeltanduri töö ajutist peatumist või riket.

Topeltandur
Ajutine peatu-

mine Rike

(1) Sees

(2) Sees

(3) (#1)

Sees Väljas

Väljas Sees

(1) Topeltanduriga
avariiennetussüsteemi märgutuli

(2) Sõidurajalt kõrvalekaldumise
hoiatussüsteemi märgutuli

(3) Infoekraanimärgutuli 

#1: Sõltuvalt töö ajutise katkestuse või
rikke põhjusest võib samaaegselt
ilmuda järgnev teade. 

53SB3029

NÄIDE
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MÄRKUS:
Topeltanduri töö ajutisel peatumisel või
rikke korral lülituvad kõik järgnevad
funktsioonid välja.
• Topeltanduriga avariiennetussüsteem
• Sõidureast kõrvalekaldumise hoiatus
• Auto vänderdamise hoiatus
• Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
• Liiklusmärkide tuvastamine

Topeltanduri töö ajutine peatumine
Järgnevates olukordades katkestab
topeltandur ajutiselt toimimise.
Olukorra muutumisel anduri töö taastub.
• Topeltanduri nähtavus on halb.

Lisateavet leiate osast „Olukorrad, kus
topeltandur ei pruugi korrektselt
töötada“.

• Topeltanduri korpuse temperatuur on
kõrge.

• Topeltanduriga avariiennetussüsteemiga
seotud süsteemide töö katkeb ajutiselt.

• Aku on nõrk.

Topeltanduri rike
Anduri rikke korral katkestatakse anduri
töö seni, kuni süütelüliti on pööratud
lukustusasendisse „LOCK“ või süüterežiim
on muudetud mootorilüliti vajutusega
režiimile „LOCK“.
Parkige ohutus kohas ja keerake süütelüliti
asendisse „LOCK“ või süüterežiim
mootorilüliti vajutusega režiimile „LOCK“.
Käivitage mootor uuesti ja kontrollige, et
topeltanduriga avariiennetussüsteemi ja

sõidurajalt kõrvalekaldumise märgutuli
lülituvad välja.
• Kui mõlemad märgutuled põlevad ka

peale mootori taaskäivitamist, võib olla
tegemist topeltanduri rikkega. Laske
SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojal topeltandurite süsteemi
kontrollida.

MÄRKUS:
• Pärast mootori käivitamist süttivad

topeltanduriga avariiennetussüsteemi ja
sõidurajalt kõrvalekaldumise märgutuli
järgmistes olukordades. See ei tähenda
riket. Märgutuled kustuvad, kui süütelüliti
keeratakse asendisse „LOCK“ või
süüterežiim lülitatakse mootorilüliti
vajutusega režiimile „LOCK“ ning
seejärel mootor taaskäivitatakse.
– Automaatne pidurisüsteem töötab 3

korda
– Automaatne pidurisüsteem töötab

pikka aega

• Isegi kui topeltanduriga
avariiennetussüsteemi märgutuli ja
sõidurajalt kõrvalekaldumise märgutuli
süttivad, ning võib esineda anduri rike,
katkestatakse anduri töö. See ei takista
siiski tavapärast sõitmist.

Jalakäijate tuvastamine
Topeltandur tuvastab jalakäijaid suuruse,
kuju ja liikumise põhjal.

75RM238

(1) Umbes 1 – 2 m

(1)
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MÄRKUS:
Kuna topeltanduriga 
avariiennetussüsteem on sõltuvalt teatud
sihtkohtadest või piirkondadest erinev, on
autosid, mille ennetusfunktsioon ei tuvasta
jalakäijaid.

Olukorrad, kus topeltandur ei pruugi
korralikult aktiveeruda
Järgmistes olukordades on suur võimalus,
et andur ei suuda sõidukit, jalakäijat,
eraldusjooni või liiklusmärke tuvastada.
Samuti võib topeltandur ajutiselt
väljalülituda. Olukorra muutumisel anduri
töö taastub.

81M40380

• Halb ilm nagu tugev vihm, udu või
lumetorm

• Topeltandurit tabab ere valgus nagu
päikesevalgus või vastutuleva auto tuled

• Ühtlase värvi ja tooniga keskkond, nagu
lumine maastik

• Pimedas või ümbritsevate tähistusteta
• Nähtavus on veeauru, liiva või suitsu või

eessõitva auto heitgaaside tõttu halb
• Hämaras või parkimismajas takistuse

läheduses
• Esiklaas on kaetud udu, lume, jää või

mustusega

• Esiklaasilt ei pühita piisavalt ära
veepiisku, vett või mustust

• Esiklaasipesuri kasutamisel
• SUZUKI originaal klaasipuhastist

erineva klaasipuhasti kasutamisel
• Topeltanduri objektiiv on määrdunud või

kahjustatud

72M20423

• Kui järgmised objektid on andurite
vaateväljas:
– Esiklaasil on kleebis või kile
– Esiklaasil on lisatarvik
– Esiklaas on pragunenud või

kriimustatud
– Katusel on pikk objekt või suusaboks

HOIATUS
Isegi kui tuvastamise tingimused on
täidetud, ei pruugi topeltandur
jalakäijaid alati tuvastada.
Järgnevates olukordades ei pruugita
jalakäijat tuvastada või tuvastatakse
viivitusega. Sõitke alati ohutul viisil.
• Rühmas jalutav jalakäija
• Seina või teise takistuse kõrval

jalutav jalakäija
• Vihmavarjuga jalakäija
• Taustaga samades värvides

jalakäija
• Suure pagasiga jalakäija
• Küürus või kükitav jalakäija
• Lamav jalakäija
• Pimedas seisev jalakäija
• Järsult väljahüppav jalakäija
• Öösel

NÄIDE
NÄIDE
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72M20405

• Auto on raske koorma tõttu madalale
vajutatud

• Rataste joonduse kõrvalkaldega
• Vale rehvirõhuga või kulunud rehvidega
• Valede rehvide kasutamine
• Sõidate ajutiselt parandatud rehviga
• Vedrustust on muudetud
• Heledus muutub järsult, näiteks

tunnelisse sisenedes või sellest väljudes
• Sõidetakse öösel või tunnelis ilma

esituledeta

• Järgnevatel teedel sõites:
– Järskudes kurvides või eriti konarlikel

pindadel
– Järsul kallakul
– Teeprao korral

• Esitulede optiline telg on kõrvale
kallutatud

• Esi- ja/või esiudutulesid on ümber
ehitatud

• Esituled on kaetud lume, jää või
mustusega

Järgmistel tingimustel ei pruugi andur
tuvastada teie ees sõitvat autot ja takistust
või nende tuvastamine võib rohkem aega
võtta.

72M20407

• Ees sõidab väike, madal või ebaühtlase
tagaosaga sõiduk:
– Külgede või tagaluugita veok ja

koormata haagis
– Tagaosast väljaulatuva koormaga

sõiduk

– Erikujuga sõiduk nagu autoveok või
külgkorviga mootorratas

– Madal sõiduk
• Auto õõtsumisel
• Maapinnast väga kõrgel asuv sõiduk
• Vastutulev või tagurdav sõiduk
• Kõrvalteelt lähenev sõiduk
• Tunnelis või öösel pöörava auto

tagatuled ei põle
• Eessõitev sõiduk peegeldab valgust

väga tugevalt
• Pargitud auto ees on sein
• Auto kõrval on teine takistus
• Postisarnased esemed, millele on

kinnitatud liiklusmärgid, tänavalaternad
jm

• Madalad kaitsepiirded ja takistused
• Klaaspindade olemasolu, nt klaasseinad

või -uksed
• Väikesed loomad, lapsed või muud

madala kõrgusega esemed
• Auto kaitseraua läheduses olev objekt
• Objekt asub väljaspool esitulede

valgustatud ala

NÄIDE

NÄIDE
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72M20406

• Ainult osa eesolevast sõidukist on anduri
tuvastusalas

• Eesoleva sõiduki ja teie auto kiiruste
vahe suureneb

• Eesolev auto on väga lähedal
• Eessõitev auto peegeldab laserkiirt

halvasti
• Kurvis
• Kohe peale kurvist väljumist
• Eesolev auto keerab, kiirendab või

aeglustab järsult
• Auto ette tõmbab järsult teine sõiduk
• Vahetate sõidurida ja lähenete teisele

autole

Järgmistel tingimustel ei pruugi andur
tuvastada eraldusjooni või joonte
tuvastamine võtab kauem aega.
• Sõidurida on väga kitsas
• Reajoont on raske tuvastada

– Eraldusjooned puuduvad või on
tuhmunud

– Eraldusjooned on teepinnaga sama
värvi

– Eraldusjoonte laius on kitsas
– Eraldusjooned on hägused
– Teel on naastud või kivid
– Eraldusjooned ei ole nähtavad liiva jne

tõttu
– Tee on vihmast märg
– Eraldusjooned on kõnnitee servale

joonistatud
– Ereda valguspeegeldusega teel

• Eesolev auto on väga lähedal
• Koheselt peale reavahetust või peale

ristmiku läbimist 

Adaptiivne kiirusehoidja 
(mõnel mudelil)

Adaptiivne kiirusehoidja võimaldab
säilitada ühtlase kiiruse ilma jalga
gaasipedaalil hoidmata.
Adaptiivset kiirusehoidjat saate kasutada
kiirteel või maanteel järgmistel tingimustel:

• Juhi turvavöö on kinnitatud.
• Juhiuks on kindlalt suletud.
• Seisupidur on täielikult vabastatud.
• Kiiruspiirajat ei kasutata.
• Sees on kas 2., 3., 4., 5. või 6. käik
• Auto kiirus on üle 40 km/h.
• ESP® „OFF” nuppu pole vajutatud ja

süsteem pole välja lülitatud.
• Kui piduriklotside temperatuur ei ole

kõrge.
• Süsteemi riket või tõrget ei esine.
• Piduripedaal vabastakse.
• Siduripedaal vabastatakse.
• Kui mootori pöörlemissagedus on piisav.
• Auto ei sõida järskude tõusudega teel.

NÄIDE
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Adaptiivsel kiirusehoidjal on järgmised neli
juhtimisseadist.

(1) Püsikiiruse hoidja
(Ees ei ole ühtegi sõidukit)

54P000342

Teie auto sõidab ettenähtud kiirusel.
• Auto kiiruseks saab määrata u 40 km/h

või rohkem.

(2) Aeglustamine
(Eessõitja on radari ulatuses ja liigub
määratud kiirusest aeglasemalt)

54P000343

Teie auto vähendab kiirust ja hakkab
hoidma eessõitja kiirust, et säiliks järgmine
pikivahe.
• Võimalik tuvastuskaugus auto ja

eesoleva sõiduki vahe jääb 100 m sisse.

(3) Järgnemine
(Eessõitja on radari ulatuses ja liigub
kindla kiirusega)

54P000344

Teie auto järgneb eessõitjale ja hoiab
püsivat vahemaad, ületamata määratud
kiirust.

MÄRKUS:
• Kui teie auto ligineb eessõitjale

aeglustamise või järgnemise ajal,
antakse esikokkupõrke hoiatus.

• Kui pidurdate järgnemise ajal, võib
piduripedaal tunduda raskena. See on
pidurisüsteemi tavapärane käitumine.
See ilmneb adaptiivse püsikiirusehoidja
funktsiooni tõttu.

(4) Kiirendamine
(Eessõitja on radari tuvastusalast
väljas)

54P000345

Adaptiivne kiirusehoidja kiirendab autot
määratud kiiruseni ja seejärel hoiab seda
kiirust.

HOIATUS
Adaptiivse kiirusehoidja
aeglustusvõime on piiratud.
Seepärast tuleb juhil olla ohutu sõidu
tagamiseks tähelepanelik, jälgida
alati liiklusolukorda ning vajaduse
korral pidurdada või lisada kiirust.

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE
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Olukorrad, kus radar ei aktiveeru
korralikult

Kuigi eessõitja võib olla radari
tööpiirkonnas, on väga tõenäoline, et
aeglustamine, järgnemine ning
kiirendamine ei toimi järgmistes
olukordades korralikult.
• Sõidate iiklusummikus
• Sõidate järsus kurvis
• Sõidate libedal teel, nagu jää või lumega

kaetud tee
• Sõidate järsul kallakul

54P000376

• Sõidate teel, kus on palju järske tõuse ja
langusi

• Sõidate haagisega või teie autot
pukseeritakse

54P000374

• Kiirteele sisenemise väravas
• Auto ei hoia pärast õnnetust või katki

minemist ilma rooli hoidmata otsesuunda
• Auto sõidab parem- või

vasakpöörderajal
• Radiaatorivõre või esikaitseraud on

põrganud millegi kõva vastu

Olukorrad, kus radar ei pruugi
korralikult aktiveeruda
Järgmistes olukordades ei pruugi radar
eessõitjat korralikult tuvastada ning
automaatne pidurdamise ja esikokkupõrke
hoiatus ei pruugi toimida. Vajadusel tuleb
autot piduripedaali vajutades aeglustada.

• Kui eessõitev auto liigub aeglaselt või
peatub järjekorra lõpus liiklusummikus
või tolliväravas

• Autoga lähenetakse teeparandusele
• Autoga sõidetakse tunnelis
• Kui radaranduri pind on kaetud lume,

vee või mustusega
• Kui on halb ilm, nagu tugev vihm või

udu, lumetorm või liivatorm, või kui teie
ees olev auto on ümbritsetud vee, lume
või liivaga

• Eessõitjal on äärmiselt väike tagaosa,
näiteks koormata haagis

• Kui autos on pakiruumis või tagaistmel
raskeid esemeid ja auto vajub
madalamale

• Teie sõidukiirus on 160 km/h või enam
• Teie ees olev sõiduk põikab teile järsult

ette

HOIATUS
Ärge kasutage adaptiivset
kiirusehoidjat järgmistel juhtudel.
Vastasel juhul süsteem ei tööta
korralikult ja võib juhtuda ootamatuid
õnnetusi.

NÄIDE

NÄIDE
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54P000375

• Kui mootorratas sõidab samal sõidurajal

Olukorrad, kus radar võib
ettekavatsematult aktiveeruda
Järgmistes olukordades tuvastab radar
kõrvaloleval rajal oleva auto või teeäärsed
objektid ning süsteem võib anda
esikokkupõrke hoiatuse.

• Nurgal või kitsal sõidurajal
• Sõiduki asukoht teie sõidurajal 

on roolimise jne tõttu ebastabiilne
• Teepinnast väljaulatuvad esemed, 

nagu kaevukaaned ja muud
metallesemed, samuti kukkuvad esemed
või tee tasapinna muutused

Püsikiiruse määramine
Adaptiivse kiirusehoidja lülitid

54P000346

(1) Pikivahe reguleerimise lüliti
(2) „CRUISE“ lüliti
(3) “CANCEL” lüliti
(4) „RES +“ lüliti
(5) „SET –“ lüliti

HOIATUS
Sõitke alati ohutult ja kasutage
liiklusoludele vastavaid õigeid
juhtimisvõtteid

NÄIDE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

NÄIDE
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Infoekraan

53SB3049

(6) Pikivahe märgutuli
(7) Adaptiivse kiirusehoidja märgutuli
(8) „SET“ märgutuli
(9) Eesoleva sõiduki tuvastamise näidik

(10) Määratud kiiruse näidik

1) Lülitage adaptiivne kiirusehoidja
„CRUISE“ lülitiga (2) sisse. Kui
infoekraanile ilmub adaptiivse
kiirusehoidja näidik (7), millele järgneb
vahemaa näidik (6) ja eesoleva sõiduki
tuvastamise näidik (9), saate määrata
adaptiivse püsikiiruse.

2) Kiirendage või aeglustage sobiva
kiiruseni.

3) Vajutage „SET –“ lülitit (5) ja
infoekraanile kuvatakse „SET“ (8)
näidik ja määratud kiiruse näidik (10). 
Võtke jalg gaasipedaalilt ja määratud
kiirust hakatakse hoidma. Sel ajal
varieerub eesoleva sõiduki tuvastamise
näidik (9) järgmiselt, olenevalt
eessõitva sõiduki olemasolust või
puudumisest.

NÄIDE

(10)

(7) (8)(9)

(6)

Eelolevat sõidukit ei tuvastata. Sellisel
juhul hoiab süsteem püsikiirust.

Tuvastatakse eelolev sõiduk. Sellisel
juhul teie auto aeglustub ja siirdub
järgnemisele.

HOIATUS
Kui adaptiivne püsikiirusehoidja on
kogemata seadistatud, võite kaotada
kontrolli auto üle. See võib
põhjustada raskete tagajärgede või
surmaga lõppeva õnnetuse.

Lülitage adaptiivne kiirusehoidja
välja ja kontrollige, et adaptiivse
kiirusehoidja näidikut (7) ei kuvataks,
kui süsteemi ei kasutata.



5-118

AUTO KASUTAMINE

63TB3-01E

Pikivahe muutmine
Kui kuvatakse adaptiivse püsikiirusehoidja näidik (7), saate reguleerida oma auto ja eesoleva sõiduki vahelist järgmist kaugust,
vajutades pikivahe määramise lülitit (1).

MÄRKUS:
• Mootori seiskamisel viimati määratud pikivahe kustub mälust ning süsteem lähtestatakse.
• Sobiv pikivahe sõltub sõidukiirusest.

Näidik Kirjeldus

Lühike
Pikivahe hoitakse keskmisest suurem.

Keskmine
See on algsäte. Kui teie auto liigub kiirusel 80 km/h, on hoitava pikivahe suurus
u 40 m.

Pikk
Pikivahe hoitakse keskmisest väiksem.

HOIATUS
Hoidke liiklusolukorrale vastavat ohutut pikivahet. Vastasel juhul riskite raskete vigastuste või surmaga
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Kiiruse ajutine muutmine
Kiiruse hoidmise ajal saate ajutuselt
kiirendada või aeglustada.

Kiirendamiseks vajutage gaasipedaalile.
Kui eemaldate jala gaasipedaalilt, naaseb
auto eelnevalt kindlaks määratud
püsikiirusele.

Aeglustamiseks vajutage piduripedaalile.
Adaptiivne kiirusehoidja tühistatakse ja
„SET“ näidik (8) kaob. Kui sõidate kiirusel
üle 40 km/h, saate tühistamisele eelnenud
püsikiiruse taastada, vajutades lülitit
„RES+“ (4) ja lülitades sisse „SET“ näidiku
(8). Auto kiirendab eelnevalt määratud
kiiruseni ja hakkab kiirust hoidma.

Määratud kiiruse muutmine
• Gaasipedaaliga
Määratud kiiruse tõstmiseks kiirendage
gaasipedaali vajutusega soovitud kiiruseni
ja vajutage lülitit „SET–“ (5). Kiirusehoidja
hakkab uut kiirust automaatselt hoidma.

• Piduripedaaliga
Kui soovite määratud kiirust vähendada,
aeglustage piduripedaali vajutusega
soovitud kiiruseni ja vajutage lülitit „SET–“
(5). Kiirusehoidja hakkab uut kiirust
automaatselt hoidma.

MÄRKUS:
Kui piduripedaal on alla vajutatud, kaob
„SET“ näidik (8) keni, kuni lähtestate
määratud kiiruse.

• „RES+“ või „SET–“ lüliti kasutamine
Määratud kiiruse tõstmiseks vajutage lülitit
„RES+“ (4) korduvalt ülespoole või hoidke
seda selles asendis. Määratud kiirus
suureneb.

Määratud kiiruse vähendamiseks vajutage
lülitit „SET–“ (5) korduvalt ülespoole või
hoidke seda selles asendis.
Määratud kiirus väheneb.

MÄRKUS:
• Iga kord, kui vajutate kiiresti kiirushoidja

lülitit „RES+“ (4) või „SET–“(5), muutub
auto sõidukiirus u 1,0 km/h võrra.

• Iga kord, kui vajutate ja hoiate
kiirushoidja lülitit „RES+“ (4) või „SET–“
(5), muutub auto sõidukiirus u 5 km/h
võrra.

• Aeglustamise või järgnemise ajal ei
suurendata auto kiirust isegi siis, kui
tõstetakse kiirust pidevalt „RES+“ lülitit
(4) vajutades. Kui aga eessõitev sõiduk
kaob, kiirendatakse auto automaatselt
määratud kiiruseni.
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Adaptiivse kiirusehoidja katkestamine
Kui tehakse midagi alltoodud loetelust, siis
„SET“ näidik (8) kaob ja adaptiivse
kiirusehoidja töö katkeb:

• Vajutatakse katkestuslülitit „CANCEL“
(3)

• Vajutatakse piduripedaali
• Auto kiirus langeb alla 40 km/h.
• Auto libiseb ja ESP® süsteem lülitub

sisse
• Mootori pöörlemissagedus on liiga kõrge

või madal
• Juhiuks avatakse
• Juhi turvavöö pole kinnitatud
• Seisupiduri rakendamisel
• Siduripedaali hoitakse all
• Sisse lülitatakse 1. või 2. käik
• Käiku hoitakse 10 sekundit „N“ asendis
• Piduriklotside temperatuur on kõrge
• Pannakse sisse tagurdamiskäik

Eelnevalt määratud kiiruse taastamisekeks
vajutage „RES+“ lülitile (4) ja lülitage sisse
„SET“ märgutuli (8). 

Kui mõni järgmistest tingimustest on
täidetud, siis adaptiivne kiirusehoidja
katkestatakse ja adaptiivse kiiruseoidja
näidik (7) kustub.
• Vajutatakse „CRUISE“ (2) lülitit.
• Vajutatakse „LIMIT“ lülitit.
• Vajutatakse ESP® „OFF“ lülitit.
• Adaptiivne kiirusehoidja ei tööta või

peatab funktsiooni töö.

MÄRKUS:
Kiirusehoidja väljalülitamisel kustub
määratud kiirus ka mälust. 

Stop & go süsteemiga adaptiivne 
kiirusehoidja (mõnel mudelil)

Stop & go süsteemiga adaptiivne
kiirusehoidja võimaldab säilitada ühtlase
kiiruse ilma jalga gaasipedaalil hoidmata.
Stop & go süsteemiga adaptiivset
kiirusehoidjat saate kasutada kiirteel või
maanteel järgmistel tingimustel:

• Juhi turvavöö on kinnitatud.
• Juhiuks on kindlalt suletud.
• Seisupidur on täielikult vabastatud.
• Kiiruspiirajat ei kasutata.
• Käigukang on asendis „D” või „M”.
• Kui ees on sõidukid: 

Auto kiirus on üle 1 km/h.
• Teie ees ei ole sõidukeid: 

Auto kiirus on üle 40 km/h.
• ESP® „OFF” nuppu pole vajutatud ja

süsteem pole välja lülitatud.
• Kui piduriklotside temperatuur ei ole

kõrge.
• Süsteemi riket või tõrget ei esine.
• Piduripedaal vabastakse.
• Kui mootori pöörlemissagedus on piisav.
• Auto ei sõida järskude tõusudega teel.
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Stop & go süsteemiga adaptiivsel
kiirusehoidjal on järgmised neli
juhtimisseadist.

(1) Püsikiiruse hoidja
(Ees ei ole ühtegi sõidukit)

54P000342

Teie auto sõidab ettenähtud kiirusel.
• Auto kiiruseks saab määrata u 40 km/h

või rohkem.

(2) Aeglustamine
(Eessõitja on radari ulatuses ja liigub
määratud kiirusest aeglasemalt)

54P000343

Teie auto vähendab kiirust ja hakkab
hoidma eessõitja kiirust, et säiliks järgmine
pikivahe.
• Võimalik tuvastuskaugus auto ja

eesoleva sõiduki vahe jääb 100 m sisse.

(3) Järgnemine
(Eessõitja on radari ulatuses ja liigub
kindla kiirusega)

54P000344

Teie auto järgneb eessõitjale ja hoiab
püsivat vahemaad, ületamata määratud
kiirust.

MÄRKUS:
• Kui eesolev auto peatub, peatub ka teie

auto automaatselt. Täielikuks
peatumiseks peate siiski piduripedaali
vajutama. Süsteem ei hoia autot
automaatselt paigal.

• Kui teie auto ligineb eessõitjale
aeglustamise või järgnemise ajal,
antakse esikokkupõrke hoiatus.

• Kui pidurdate järgnemise ajal, võib
piduripedaal tunduda raskena. See on
pidurisüsteemi tavapärane käitumine.
See ilmneb Stop & go süsteemiga
adaptiivse püsikiirusehoidja funktsiooni
tõttu.

(4) Kiirendamine
(Eessõitja on radari tuvastusalast
väljas)

54P000345

Stop & go süsteemiga adaptiivne
kiirusehoidja kiirendab autot määratud
kiiruseni ja seejärel hoiab seda kiirust.

HOIATUS
Stop & go süsteemiga adaptiivse
kiirusehoidja aeglustusvõime on
piiratud. Seepärast tuleb juhil olla
ohutu sõidu tagamiseks
tähelepanelik, jälgida alati
liiklusolukorda ning vajaduse korral
pidurdada või lisada kiirust.

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE
NÄIDE
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Olukorrad, kus radar ei aktiveeru
korralikult

Kuigi eessõitja võib olla radari
tööpiirkonnas, on väga tõenäoline, et
aeglustamine, järgnemine ning
kiirendamine ei toimi järgmistes
olukordades korralikult.
• Sõidate iiklusummikus
• Sõidate järsus kurvis
• Sõidate libedal teel, nagu jää või lumega

kaetud tee
• Sõidate järsul kallakul

54P000376

• Sõidate teel, kus on palju järske tõuse ja
langusi

• Sõidate haagisega või teie autot
pukseeritakse

54P000374

• Kiirteele sisenemise väravas
• Auto ei hoia pärast õnnetust või katki

minemist ilma rooli hoidmata otsesuunda
• Auto sõidab parem- või

vasakpöörderajal
• Radiaatorivõre või esikaitseraud on

põrganud millegi kõva vastu

Olukorrad, kus radar ei pruugi
korralikult aktiveeruda
Järgmistes olukordades ei pruugi radar
eessõitjat korralikult tuvastada ning
automaatne pidurdamise ja esikokkupõrke
hoiatus ei pruugi toimida. Vajadusel tuleb
autot piduripedaali vajutades aeglustada.

• Kui eessõitev auto liigub aeglaselt või
peatub järjekorra lõpus liiklusummikus
või tolliväravas

• Autoga lähenetakse teeparandusele
• Autoga sõidetakse tunnelis
• Kui radaranduri pind on kaetud lume,

vee või mustusega
• Kui on halb ilm, nagu tugev vihm või

udu, lumetorm või liivatorm, või kui teie
ees olev auto on ümbritsetud vee, lume
või liivaga

• Eessõitjal on äärmiselt väike tagaosa,
näiteks koormata haagis

• Kui autos on pakiruumis või tagaistmel
raskeid esemeid ja auto vajub
madalamale

• Teie sõidukiirus on 160 km/h või enam
• Teie ees olev sõiduk põikab teile järsult

ette

HOIATUS
Ärge kasutage Stop & go süsteemiga
adaptiivset
kiirusehoidjat järgmistel juhtudel.
Vastasel juhul süsteem ei tööta
korralikult ja võib juhtuda ootamatuid
õnnetusi.

NÄIDE

NÄIDE
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54P000375

• Kui mootorratas sõidab samal sõidurajal

Olukorrad, kus radar võib
ettekavatsematult aktiveeruda
Järgmistes olukordades tuvastab radar
kõrvaloleval rajal oleva auto või teeäärsed
objektid ning süsteem võib anda
esikokkupõrke hoiatuse.

• Nurgal või kitsal sõidurajal
• Sõiduki asukoht teie sõidurajal 

on roolimise jne tõttu ebastabiilne
• Teepinnast väljaulatuvad esemed, 

nagu kaevukaaned ja muud
metallesemed, samuti kukkuvad esemed
või tee tasapinna muutused

Püsikiiruse määramine
Adaptiivse kiirusehoidja lülitid

54P000346

(1) Pikivahe reguleerimise lüliti
(2) „CRUISE“ lüliti
(3) „CANCEL“ lüliti
(4) „RES +“ lüliti
(5) „SET –“ lüliti

HOIATUS
Sõitke alati ohutult ja kasutage
liiklusoludele vastavaid õigeid
juhtimisvõtteid

NÄIDE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

NÄIDE
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Infoekraan
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(6) Pikivahe märgutuli
(7) Adaptiivse kiirusehoidja märgutuli
(8) „SET“ märgutuli
(9) Eesoleva sõiduki tuvastamise näidik

(10) Määratud kiiruse näidik

1) Lülitage Stop & go süsteemiga
adaptiivne kiirusehoidja „CRUISE“
lülitiga (2) sisse. Kui infoekraanile ilmub
adaptiivse kiirusehoidja näidik (7),
millele järgneb vahemaa näidik (6) ja
eesoleva sõiduki tuvastamise näidik
(9), saate määrata adaptiivse
püsikiiruse.

2) Kiirendage või aeglustage sobiva
kiiruseni.

3) Vajutage „SET –“ lülitit (5) ja
infoekraanile kuvatakse „SET“ (8)
näidik ja määratud kiiruse näidik (10). 
Võtke jalg gaasipedaalilt ja määratud
kiirust hakatakse hoidma. Sel ajal
varieerub eesoleva sõiduki tuvastamise
näidik (9) järgmiselt, olenevalt
eessõitva sõiduki olemasolust või
puudumisest.

NÄIDE

(10)

(7) (8)(9)

(6)

Eelolevat sõidukit ei tuvastata. Sellisel
juhul hoiab süsteem püsikiirust.

Tuvastatakse eelolev sõiduk. Sellisel
juhul teie auto aeglustub ja siirdub
järgnemisele.

HOIATUS
Kui Stop & go süsteemiga adaptiivne
püsikiirusehoidja määratakse
kogemata, võite kaotada kontrolli
auto üle. See võib põhjustada raskete
tagajärgede või surmaga lõppeva
õnnetuse.

Lülitage Stop & go süsteemiga
adaptiivne kiirusehoidja välja ja
kontrollige, et adaptiivse
kiirusehoidja näidikut (7) ei kuvataks,
kui süsteemi ei kasutata.
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Pikivahe muutmine
Kui kuvatakse adaptiivse püsikiirusehoidja näidik (7), saate reguleerida oma auto ja eesoleva sõiduki vahelist järgmist kaugust,
vajutades pikivahe määramise lülitit (1).

MÄRKUS:
• Mootori või hübriidajami seiskamisel viimati määratud pikivahe kustub mälust ning süsteem lähtestatakse.
• Sobiv pikivahe sõltub sõidukiirusest.

Näidik Kirjeldus

Lühike
Pikivahe hoitakse keskmisest suurem.

Keskmine
See on algsäte. Kui teie auto liigub kiirusel 80 km/h, on hoitava pikivahe suurus
u 40 m.

Pikk
Pikivahe hoitakse keskmisest väiksem.

HOIATUS
Hoidke liiklusolukorrale vastavat ohutut pikivahet. Vastasel juhul riskite raskete vigastuste või surmaga
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Kiiruse ajutine muutmine
Kiiruse hoidmise ajal saate ajutuselt
kiirendada või aeglustada.

Kiirendamiseks vajutage gaasipedaalile.
Kui eemaldate jala gaasipedaalilt, naaseb
auto eelnevalt kindlaks määratud
püsikiirusele.

Aeglustamiseks vajutage piduripedaalile.
Stop & go süsteemiga adaptiivne
kiirusehoidja tühistatakse ja „SET“ näidik
(8) kaob. Eelnevalt määratud kiiruse
taastamisekeks vajutage „RES+“ lülitit (4)
järgnevalt kirjeldatud viisil.
• Kui ees on sõidukid:

Kui sõidate kiirusel üle 1 km/h, vajutage
lülitit „RES+“ ja lülitage sisse „SET“
näidik.

• Teie ees ei ole sõidukeid:
Kui sõidate kiirusel üle 40 km/h, vajutage
lülitit „RES+“ ja lülitades sisse „SET“
näidik.

Seejärel kiirendab auto eelnevalt määratud
kiiruseni ja hakkab kiirust hoidma.

Määratud kiiruse muutmine
• Gaasipedaaliga
Määratud kiiruse tõstmiseks kiirendage
gaasipedaali vajutusega soovitud kiiruseni
ja vajutage lülitit „SET–“ (5). Kiirusehoidja
hakkab uut kiirust automaatselt hoidma.

• Piduripedaaliga
Kui soovite määratud kiirust vähendada,
aeglustage piduripedaali vajutusega
soovitud kiiruseni ja vajutage lülitit „SET–“
(5). Kiirusehoidja hakkab uut kiirust
automaatselt hoidma.

MÄRKUS:
Kui piduripedaal on alla vajutatud, kaob
„SET“ näidik (8) keni, kuni lähtestate
määratud kiiruse.

• „RES+“ või „SET–“ lüliti kasutamine
Määratud kiiruse tõstmiseks vajutage lülitit
„RES+“ (4) korduvalt ülespoole või hoidke
seda selles asendis. Määratud kiirus
suureneb. 

Määratud kiiruse vähendamiseks vajutage
lülitit „SET–“ (5) korduvalt ülespoole või
hoidke seda selles asendis. Määratud
kiirus väheneb.

HOIATUS
• Auto peatub ka siis, kui eesolevad

sõidukid peatuvad. Pärast auto
peatumist vajutage kohe piduripe-
daali. Kui piduripedaali ei vajutata,
kostub katkendlik helisignaal ja
Stop & go süsteemiga adaptiivne
kiirusehoidja vabastatakse auto-
maatselt helisignaaliga samaaeg-
selt. On oht, et tekib
roomeliikumine. Auto peatamiseks
vajutage kohe piduripedaali.

• Kui auto hakkab peatuma
eesseisva sõiduki tõttu, on võima-
lus, et eesolevat sõidukit ei ole või-
malik sõltuvalt
eesoleva sõiduki või seda ümbrit-
sevate sõidukite
tingimustest tuvastada. Sellisel
juhul võib Stop & go süsteemiga
adaptiivne kiirusehoidja töö kat-
keda, mistõttu ei peatu auto auto-
maatselt. Arvestage autot juhtides
alati ümbritseva alaga.

(jätkub)



5-127

AUTO KASUTAMINE

63TB3-01E

MÄRKUS:
• Iga kord, kui vajutate kiiresti kiirushoidja

lülitit „RES+“ (4) või „SET–“(5), muutub
auto sõidukiirus u 1,0 km/h võrra.

• Iga kord, kui vajutate ja hoiate
kiirushoidja lülitit „RES+“ (4) või „SET–“
(5), muutub auto sõidukiirus u 5 km/h
võrra.

• Aeglustamise või järgnemise ajal ei
suurendata auto kiirust isegi siis, kui
tõstetakse kiirust pidevalt „RES+“ lülitit
(4) vajutades. Kui aga eessõitev sõiduk
kaob, kiirendatakse auto automaatselt
määratud kiiruseni.

Stop & go süsteemiga adaptiivse
kiirusehoidja katkestamine
Kui tehakse midagi alltoodud loetelust, siis
„SET“ näidik (8) kaob ja Stop & go
süsteemiga adaptiivse kiirusehoidja töö
katkeb:

• Vajutatakse katkestuslülitit „CANCEL“
(3)

• Vajutatakse piduripedaali
• Auto libiseb ja ESP® süsteem lülitub

sisse
• Mootori pöörlemissagedus on liiga kõrge

või madal
• Juhiuks avatakse
• Juhi turvavöö pole kinnitatud
• Seisupiduri rakendamisel
• Käigukang ei ole sõiduasendis „D“ või

manuaalrežiimi asendis „M“
• Piduriklotside temperatuur on kõrge

• Tagaolev sõiduk väljub sõidurajalt, kui
teie auto sõidukiirus on alla 40 km/h. 

• Radar ei suuda sõidukit õigesti
tuvastada

• Seismajäämisest on möödas üle 2
sekundi

•  Auto liigub ülesmäge
Eelnevalt määratud kiiruse taastamisekeks
vajutage „RES+“ lülitile (4) ja lülitage sisse
„SET“ märgutuli (8).

Kui mõni järgmistest tingimustest on
täidetud, siis Stop & go süsteemiga
adaptiivne kiirusehoidja töö peatatakse ja
adaptiivse kiiruseoidja näidik (7) kustub.
• Vajutatakse „CRUISE“ (2) lülitit.
• Vajutatakse „LIMIT“ lülitit. 
• Vajutatakse ESP® „OFF“ lülitit.
• Stop & go süsteemiga adaptiivne

kiirusehoidja ei tööta või peatab
funktsiooni töö.

MÄRKUS:
Stop & go süsteemiga adaptiivse
kiirusehoidja väljalülitamisel kustub teie
poolt määratud kiirus süsteemi mälust.

HOIATUS
(jätkub)
• On olukordi, kus Stop & go süstee-

miga adaptiivse kiirusehoidja töö
katkestatakse, kui auto liigub aeg-
lasel kiirusel ning eesolev sõiduk
keerab paremale või vasakule.
Arvestage autot juhtides alati ümb-
ritseval alal paiknevate sõiduki-
tega.

• Kui madalal kiirusel sõites tuvasta-
takse valesti eessõitev sõiduk, võib
auto teeoludest 
ja ümbruskonnas olevatest sõidu-
kitest tulenevalt ootamatult kiiren-
dada või aeglustada. Ärge hakake
liialt palju Stop & go süsteemiga
adaptiivsele kiirusehoidjale tugi-
nema. Arvestage autot juhtides
alati ümbritseval alal paiknevate
sõidukitega.

• Kui kasutate kallakul peatumiseks
seisupidurit, lülitub Stop & go süs-
teemiga adaptiivne kiirusehoidja
kohe välja ja auto libiseb alla. Auto
peatamiseks vajutage kohe piduri-
pedaali.

• Kui kasutate kallakul peatudes sei-
supidurit, katkestatakse adaptiivse
kiirusehoidja töö kohe ja auto libi-
seb alla.
Auto peatamiseks vajutage kohe
piduripedaali.
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Esikokkupõrke hoiatus

68PM00327

Kui teie auto jõuab eessõitvale sõidukile
liiga lähedale, nagu on allpool kirjeldatud,
kõlab salongis helisignaal ja samal ajal
kuvatakse infoekraanile näidik (1), et anda
märku aeglustamise vajadusest.
• Eesolev sõiduk aeglustab järsult.
• Veel üks sõiduk põikab teile ette.

Vajutage piduripedaali ja hoidke eesoleva
sõidukiga mõistlikku pikivahet.

Adaptiivne kiirusehoidja märgutuli 

52RM30090

Kui see tuli põleb, on tegemist adaptiivse
kiirusehoidja, Stop & go süsteemiga
adaptiivse kiirusehoidja või radaranduri
probleemiga. Radaranduri rikke korral
katkestatakse radaranduri töö seni, kuni
süüterežiim on muudetud mootorilüliti
vajutusega režiimile „LOCK“. Leidke
parkimiseks ohutu koht ja muutke
süüterežiim mootorilüliti vajutusega
režiimile „LOCK“. Taakäivitage mootor või
hübriidajam ja kontrollige, kas adaptiivse
kiirusehoidja märgutuli kustub. Kui
märgutuli põleb ka peale mootori või
hübriidajami taaskäivitamist, võib olla
tegemist radaranduri rikkega. Laske
SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojal radarandurite süsteemi
kontrollida.

(1)

HOIATUS
• Ärge kasutage adaptiivset

püsikiirusehoidjat tihedas liikluses,
kus esikokkupõrke hoiatus sageli
aktiveerub.

• Isegi väikese pikivahe korral ei
pruugi kokkupõrke hoiatus teid
järgmistel asjaoludel hoiatada:
– Eesolev sõiduk liigub teie autoga

peaaegu samal kiirusel või
kiiremini.

– Vajutades gaasipedaali või kohe
pärast pedaali vabastamist.
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Radaranduri käsitsemine

65T50260

Radarandur (1) asub kaitserauas.

Järgnevates olukordades võib süsteem
lakata ajutiselt töötamast
• Pliiaku pinge langeb
• Pliiaku temperatuur on madal
• Pliiaku pinge langeb ajutiselt mootori või

hübriidajami käivitamisel
Kui pliiaku pinge taastub, lülitub
radaranduri funktsioon uuesti sisse.

Kui radaranduri pinnal tuvastatakse
mustus, lõpetab adaptiivne kiirusehoidja
või Stop & go süsteemiga adaptiivne
kiirusehoidja töötamise ning süttib
adaptiivse kiirusehoidja (3) märgutuli ning
kuvatakse sõnum „CRUISE SYSTEM:
NOT ACTIVE BY SENSOR“ (kiirusehoidja
ei tööta anduri tõttu). 

52RM30701a

(1)

NÄIDE

(2) (3)

CRUISE
SYSTEM: NOT

ACTIVE BY
SENSOR.

HOIATUS
• Veenduge alati, et anduri pind

oleks puhas. Kui see on must,
puhastage seda pehme lapiga, mis
ei kriimusta pinda. Kui andurit
katavad või selle külge on
kinnitatud järgmisena välja toodud
esemed, tuvastatakse need
mustusena ja radaril võtab asjade
tuvastamine kauem aega või see ei
tuvasta objekte üldse. Sellisel juhul
süsteem ei tööta tavapäraselt ja
võib juhtuda ootamatuid õnnetusi.
– Kilekotid (läbipaistvad,

poolläbipaistvad, värvitud või
metallkattega)

– Vihm, lumi jne
• Radartanduri funktsionaalsuse

tagamiseks järgige järgnevaid
juhiseid. Vääral käsitsemisel ei
suuda radarandur täpselt tuvastada
sõidukit teie ees olevat sõidukit.
Võib juhtuda õnnetus.
– Ärge tabage radariandurit jõuga.

Kerge kokkupõrke korral ning
radarandur saab viga, laske see
SUZUKI volitatud edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojas üle
vaadata.

(jätkub)
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MÄRKUS:
Süsteem ei pruugi õigesti töötada, kui
radaranduri pinnal on lund või vett.

Kui anduri pinnal tuvastatakse mustus
Kui teade (3) ei kao, tegutsege järgmiselt.

1) Leidke parkimiseks ohutu koht ja
muutke süüterežiim mootorilüliti
vajutusega režiimile „LOCK“.

2) Pühkige andur pehme lapiga puhtaks.
3) Lülitage süüterežiim mootorilüliti

vajutusega režiimile „ON“.
4) Kontrollige, kas teade (4) kaob.

• Kui olete anduri ära puhastanud, kuid
teade (3) kuvatakse uuesti ja küsimus
pole järgmisel leheküljel kirjeldatud
sõiduoludes, võib tegemist olla muu
rikkega. Abi saamiseks soovitame
pöörduda SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökoja poole.

MÄRKUS:
Järgmistes sõiduoludes võib süttida
adaptiivse kiirusehoidja märgutuli (2),
ilmuda hoiatussõnum (3) ja adaptiivne
kiirusehoidja või Stop & go süsteemiga
adaptiivne kiirusehoidja katkestab
automaatselt töötamise, sõltumatult
radarianduri puhtusest.
• Tunnelis
• Teel, mis külgneb mõlemalt poolt

betoonmüüridega
• Teel, mille ühes ääres on metallpiire
• Viaduktidel või eritasandilistel

ülekäiguradadel
• Halb ilm nagu tugev vihm, udu või

lumetorm
• Lompidega tee

Neil juhtudel katkestab adaptiivne
kiirusehoidja või Stop & go süsteemiga
adaptiivne kiirusehoidja ajutiselt töötamise,
sest radaranduri millimmeeterlaine kiirgus
kipub hajuma ning eesliikuja asendit pole
võimalik korralikult tuvastada. Kui
kirjeldatud olud paranevad, siis u 2
minutilise sõidu järel märgutuled ning
teated kaovad ning adaptiivne
kiirusehoidja või Stop & go süsteemiga
adaptiivne kiirusehoidja hakkab taas tööle.

HOIATUS
(jätkub)

– Ärge kleepige ega kinnitage
midagi (ka mitte läbipaistvaid
esemeid) anduri pinnale.

– Ärge lisage radiaatorivõrele ja
esikaitserauale mingeid
kaunistusi, katteid ega osi, mis ei
ole SUZUKI toodang. Paranduste
ja osade asenduse asjus võtke
ühendust volitatud SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökojaga.

– Ärge eemaldage ega võtke lahti
radariandurit ega seda
ümbritsevaid osi.

– Ärge istuge ega nõjatuge vastu
esikaitserauda.

– Kõrgsurvepesurit kasutades ärge
suunake otsikut anduri suunas
ega selle ümbrusesse.

– Ärge sõitke parklast väljumisel
esikaitserauaga vastu esemeid
ega teisi sõidukeid.
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Numbrimärgi paigaldamisel
kaitserauale

65T50571

(1) Radarandur
(2) Alusplaat
(3) Serv

HOIATUS
• Numbrimärk ja numbrimärgi raam

tuleb paigaldada alusplaadile (2).
(jätkub)

(1) (2) (3)

NÄIDE
(jätkub)
• Adaptiivse kiirusehoidja

radarandur (1) on paigutatud
joonisel näidatud viisil. Kui te ei
paigalda numbrimärki otse
alusplaadile (2) või paigaldate
numbrimärgi, mis ulatub
alusplaadilt (2) välja, võib
radaranduri kiirgus/vastuvõtt
katkeda ning süsteemis võivad
tekkida tõrked.

• Numbrimärk ja numbrimärgi raam
tuleb kinnitada nii, et need ei
ulatuks alumisest servast (3) üle.
Samuti ei saa kasutada
numbrimärgi raami, mille laius on
üle 535 mm, vertikaallaius 145 mm
ja paksus 18 mm.

• Numbrimärk ja numbrimärgi raam
tuleb paigaldada isekeermestavate
kruvidega alusplaadile (2).

• Soovitame numbrimärgi
paigaldamist paluda SUZUKI
volitatud edasimüüjalt või
kvalifitseeritud töökojalt.

HOIATUS
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Hoiatused ja teated

Infoekraanile kuvatavad hoiatused ja teated annavad teada mõnedest adaptiivse kiirusehoidjaga või Stop & go süsteemiga adaptiivse
kiirusehoidjaga seotud probleemidest.

Hoiatused ja teated Üldine märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

52RM30710

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Adaptiivne kiirusehoidja või Stop & go
süsteemiga adaptiivne kiirusehoidja ei
pruugi korralikult töötada. Pidage nõu
SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud
töökojaga.

52RM30740

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Adaptiivne kiirusehoidja või Stop & go
süsteemiga adaptiivne kiirusehoidja või-
vad olla ajutiselt välja lülitunud. Kui see
teade ekraanilt varsti ei kao, laske auto
volitatud SUZUKI edasimüüjal või kvali-
fitseeritud töökojas üle vaadata.

CRUISE
SYSTEM

TEMPORARILY
DISABLED
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Hoiatused ja teated Üldine märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

52RM30720

Vilgub Piiksub (üks kord salongis) Infoekraanile kuvatud teade tähendab, et
anduri pinnal on tuvastatud mustust või
radarandurilt millimeeterlaine kiirgus hajub
tagasipeegeldumisel. Kui sõnum varsti ei
kao, pühkige andur pehme lapiga puhtaks.

CRUISE
SYSTEM: NOT

ACTIVE BY
SENSOR.
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Kui adaptiivset kiirusehoidjat ei saa seadistada

Hoiatused ja teated Üldine hoiatuse mär-
gutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

53SB3054

Väljas Väljas Adaptiivset kiirusehoidjat ei saa seadistada, sest pidu-
riklotsid on ülekuumenenud. Peatage auto turvalises
kohas ja laske piduriklotsidel jahtuda.

74SB03003

Väljas Väljas Manuaal- ja automaatkäigukastiga ning automaatse
käiguvahetusega autod (kui eespool ei ole sõidukeid)
Adaptiivset kiirusehoidjat ei saa seadistada, sest ees-
olevaid sõidukeid ei ole. Proovige uuesti, kui auto kiirus
on u 40 km/h või enam.

53SB3056

Väljas Väljas Automaatkäigukastiga ning automaatse käiguvahetu-
sega autod
Adaptiivset kiirusehoidjat ei saa seadistada, sest ees-
pool ei ole sõidukeid. Proovige uuesti, kui auto kiirus
on u 40 km/h või enam.
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Hoiatused ja teated Üldine hoiatuse mär-
gutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

53SB3057

Väljas Väljas Adaptiivset kiirusehoidjat ei saa seadistada, sest juhi
turvavöö pole kinnitatud. Kinnitage turvavöö ja proo-
vige uuesti.

53SB3058

Väljas Väljas Adaptiivset kiirusehoidjat ei saa seadistada, sest auto
sõidab järsul kallakul. Proovige uuesti tasasel teel.

53SB3059

Väljas Väljas Manuaalkäigukastiga autod
Adaptiivset kiirusehoidjat ei saa seadistada, sest käik
ei ole 2., 3., 4., 5. või 6. asendis Pange sisse üks neist
käikudest ja proovige uuesti.

Automaatkäigukastiga ning automaatse käiguvahetu-
sega autod
Adaptiivset kiirusehoidjat ei saa seadistada, kuna käi-
gukang ei ole sõiduasendis „D“ või manuaalrežiimi
asendis „M“. Lükake käigukang „D“ või „M“ asendisse.
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Hoiatused ja teated Üldine hoiatuse mär-
gutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

53SB3053

Väljas Väljas See kuvatakse olukordades, kus adaptiivset kiiruse-
hoidjat ei saa seadistada, välja arvatud eespool kirjel-
datud juhtudel. Lugege käesoleva peatüki osa
„Adaptiivne kiirusehoidja“ ja proovige uuesti.
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Kui adaptiivse kiirusehoidja töö katkestatakse

Helisignaal ei kõla, kui kiirusehoidja katkestamine toimus tahtlikult, nt juht pidurdab või vajutab katkestamise lülitit. 
 Helisignaal kõlab, kui kiirusehoidja töö kahtkestati juhist sõltumatutel põhjustel.

Hoiatused ja teated Üldine hoiatuse mär-
gutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

53SB3061

Väljas Piiks (üks kord salongis)
(#1)

Adaptiivse kiirusehoidja töö katkestati, kuna pidurik-
lotsid kuumenesid üle. Peatage auto turvalises kohas
ja laske piduriklotsidel jahtuda.

74SB03004

Väljas Piiks (üks kord salongis)
(#1)

Manuaalkäigukastiga autod 
Adaptiivne püsikiirusehoidja katkestati, kuna auto kii-
rus on väiksem kui umbes 40 km/h. Proovige uuesti,
kui auto kiirus on u 40 km/h või enam.
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Helisignaal ei kõla, kui kiirusehoidja katkestamine toimus tahtlikult, nt juht pidurdab või vajutab katkestamise lülitit. 
 Helisignaal kõlab, kui kiirusehoidja töö kahtkestati juhist sõltumatutel põhjustel.

Hoiatused ja teated Üldine hoiatuse mär-
gutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

53SB3063

Väljas Piiks (üks kord salongis)
(#1)

Automaatkäigukastiga ning automaatse käiguvahetu-
sega autod
Adaptiivset kiirusehoidja töö katkestati, sest eespool ei
ole sõidukeid. Lahendage probleem ja määrake kiirus
uuesti.

53SB3064

Väljas Piiks (üks kord salongis)
(#1)

Adaptiivse kiirusehoidja töö katkestati, sest juhi tur-
vavöö ei ole kinnitatud. Lahendage probleem ja mää-
rake kiirus uuesti.
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Helisignaal ei kõla, kui kiirusehoidja katkestamine toimus tahtlikult, nt juht pidurdab või vajutab katkestamise lülitit. 
 Helisignaal kõlab, kui kiirusehoidja töö kahtkestati juhist sõltumatutel põhjustel.

Hoiatused ja teated Üldine hoiatuse mär-
gutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

53SB3062

Väljas Piiks (üks kord salongis)
(#1)

Adaptiivse kiirusehoidja töö katkestati, kuna auto sõi-
tis järsul kallakul.

53SB3066

Väljas Piiks (üks kord salongis)
(#1)

Manuaalkäigukastiga autod
Adaptiivse kiirusehoidja töö katkestati, sest käik ei
ole 2., 3., 4., 5. või 6. asendis. Lahendage probleem
ja määrake kiirus uuesti.

Automaatkäigukastiga ning automaatse käiguvahetu-
sega autod
Adaptiivse kiirusehoidja töö katkestati, sest, sest käi-
gukang ei ole sõiduasendis „D“ või manuaalrežiimi
asendis „M“. Lahendage probleem ja määrake kiirus
uuesti.
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Helisignaal ei kõla, kui kiirusehoidja katkestamine toimus tahtlikult, nt juht pidurdab või vajutab katkestamise lülitit. 
 Helisignaal kõlab, kui kiirusehoidja töö kahtkestati juhist sõltumatutel põhjustel.

Hoiatused ja teated Üldine hoiatuse mär-
gutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

53SB3060

Väljas Piiks (üks kord salongis)
(#1)

Kuvatakse olukordades, kus adaptiivse kiirusehoidja
töö katkestati, välja arvatud eespool kirjeldatud juhtu-
del. Lugege käesoleva peatüki osa „Adaptiivne kii-
rusehoidja“. Lahendage probleem ja määrake kiirus
uuesti.
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Pimeala monitor (BSM) 
(mõnel mudelil)
Pimeala monitor (BSM) tuvastab auto taga
diagonaalis oleva sõiduki ning annab
sellest märku välispeegli märgutule ning
salongi helisignaaliga. See süsteem aitab
juhil sõidurada vahetada. 

HOIATUS
• Pimeala monitor on lisaseadis, mis

annab märku sõidukitest, kes
lähenevad teie autole diagonaalselt
tagant. Sõiduohutuse eest vastutab
siiski esmajoones juht. Juht peab
ümbruses toimuvat kontrollima
silmade ning peeglite abil.

• Süsteem ei pruugi sõltuvalt
asjaoludest töötada. Ärge ainult
süsteemile lootma jääge ja sõitke
alati ohutult. Selle funktsiooni
liigse usaldamisega võib kaasneda
õnnetus.

Andur tuvastab kõrvalrajal sõitva või kõrvalrajalt tagant läheneva sõiduki ja annab sellest
teile märku. Vastava poole välispeeglis süttib märgutuli.

53SBB002

(1) Sõiduk sõidab välispeegli tuvastuspiirkonnast väljas.
(2) Sõiduk, mis läheneb kiiresti pimenurka.

NÄIDE

(1)

(2)
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Kui juht lülitab vastava külje suunatule,
kostab salongis helisignaal ja välispeegli
märgutuli vilgub.

65T50280

NÄIDE

Tuvastusala
Tuvastatakse sõidukid, mis jõuavad järgmistesse aladesse.

53SBB004

(1) Mõlemal pool autot u 0,5 m kuni 4 m
(2) Tagumise kaitseraua ja juhiistme vaheline ala
(3) Umbes 4 m pikkune tagumise kaitseraua tagune ala
(4) Tagumise kaitseraua taga olev ala, mis jääb umbes 4 kuni 50 m vahele

MÄRKUS:
Mida suurem on teie auto ja tuvastatava sõiduki kiiruste vahe, seda kaugemalt läheneja
tuvastatakse ja välispeegli märgutuli süttib või hakkab vilkuma.

(1)(1)

(4) (3) (2)

NÄIDE
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Aktiveerimistingimused
Pimeala monitor (BSM) aktiveerub, kui
kõik allolevad tingimused on täidetud.
• BSM „OFF“ märgutuli ei põle.
• Kui käigukang ei ole asendus „R“.
• Auto sõidab kiremini kui 15 km/h.
• Mootor töötab või hübriidajam käivitub.

MÄRKUS:
Pimeala monitori saab välja lülitada,
kasutades infoekraani seadistusrežiimi.
Lisateavet leiate selle peatüki
„NÄIDIKUPLOKK“ osast
„Seadistusrežiim“.

Olukorrad, kus süsteem ei 
aktiveeru
Allpool loetletud sõidukeid ei ole võimalik
tuvastada ja pimeala monitor ei käivitu.
• Väike mootorratas, jalgratas ja jalakäija*
• Sõiduk sõidab vastu.
• Sõiduk sõidab samal sõidurajal auto

taga.*
• Sõidukid, mis sõidavad teie autost kaks

rada eemal.*
• Kitsepiirded, seinad, märgid, pargitud

sõidukid ja sarnased liikumatud
objektid.*

* Olenevalt oludest võidakse mõni sõiduk
ja/või ese siiski tuvastada.

Olukorrad, kus süsteem ei pruugi 
korralikult aktiveeruda
Järgmistes olukordades ei pruugi pimeala
monitor puuduliku tuvastusvõime tõttu
korralikult aktiveeruda
• Andur või seda ümbritsev ala kaitseraual

on kaetud võõrkehade, nt mustuse,
lume, jääga jne. (eemaldage võõrkehad)

• Andur nihkus tugeva löögi tõttu paigast.
• Rehvid libisevad või pöörlevad.
• Vahemaa auto ja tuvastusalasse ulatuva

kaitsereelingu, seina vms vahel on väga
väike.

• Ümber ehitatud vedrustusega (auto
kõrguse muutmine jne).

• Kui autos on pakiruumis on raskeid
esemeid ja auto vajub madalamale.

• Aku on nõrk.
• Anduri ümbruse temperatuur on liiga

kõrge või madal.
• Sõites tunnelisse või sellest välja.
• Nähtavust taha halvendavad heitgaasi-,

pritsme-, lume-, tolmu- või suitsupilv.
• Mitu sõidukit lähenevad pidevalt

üksteise järel.
• Tagasõitja sõidab liiga lähedal.
• Teie auto ja tuvastatava auto kiiruste

vahe on liiga suur.
• Teie auto ja tuvastatava auto kiirus on

peaaegu sama.
• Auto kohaltvõtul jääb tuvastuspiirkonda

veel üks sõiduk.
• Sõidetakse järsul tõusul või langul,

kurvilisel teel või teekattevuukidel.
• Sõidetakse auklikul, konarlikul või

ebatasasel pinnasel. 

• Teie auto ja tuvastatava auto kiiruste
vahe kõigub.

• Naaberrajal sõitja hoiab eemale kas raja
liigse laiuse, raja kaugemal äärel
sõitmise jms tõttu.

• Autole on taha kinnitatud eritarvikuid, nt
jalgrattaveoraam.

• Tuvastusalas olev auto on teie autost
palju madalam või kõrgem. (Madal auto,
sportautod jne)
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Anduri asukoht
Andurid paiknevad mõlemal pool auto
kere.

65T50300

Pimeala monitori (BSM) katkestamine 

65T50311

(1) BSM „OFF” märgutuli
(2) RCTA „OFF” märgutuli

Pimeala monitori saab katkestada,
kasutades infoekraani seadistusrežiimi.
Lisateavet leiate selle peatüki
„NÄIDIKUPLOKK“ osast
„Seadistusrežiim“. Kui pimeala monitori töö
on katkestatud, siis süttivad BMS „OFF”
(1) ja RCTA „OFF” (2) märgutuled.

Järgmistes olukordades vilguvad BMS
„OFF” (1) ja RCTA „OFF” (2) märgutuled
ning süsteem on välja lülitatud.
• Kui andur või kaitseraud on kaetud lume,

vee või mustusega
• Anduri ümbruse temperatuur on liiga

kõrge või madal
• Anduri paigaldusasend või nurk on

nihkunud

NÄIDE

HOIATUS
Anduri õigeks aktiveerumiseks tuleb
järgida järgmisi ettevaatusabinõusid.
Anduri puhastamata jätmine võib
põhjustada rikke tõttu tuvastamisvea
ja põhjustada ootamat õnnetuse.
• Hoidke tagakaitseraud andurite

ümbruses alati puhas.
• Ärge avaldage tagakaitserauale

andurite ümbruses survet ega
andke sinna lööke.

• Ärge kleepige kaitserauale andurite
lähedusse kleebiseid.

• Ärge muutke tagumise kaitseraua
ümbritsevat ala. Kui tagumine
kaitseraud saab kahjustada või kui
värv koorub, ei pruugi süsteem
korralikult toimida. Pidage nõu
Suzuki edasimüüja või
kvalifitseeritud töökojaga. 

(2)(1)NÄIDE
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• Aku pinge langeb

Kui märgutuli vilgub ja jääb põlema, võib
süsteemides esineda talitushäireid. Laske
süsteemid SUZUKI edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojas üle vaadata.

MÄRKUS:
Kui pimeala monitori töö katkestatakse,
katkestatakse ka BSM ja RCTA. Kui
pimeala monitor on sisse lülitatud, saab
RCTA töö eraldi katkestada. RCTA
üksikasju vaadake käesoleva peatüki
jaotisest „Tagant ristsuunas läheneva
sõiduki hoiatussüsteem (RCTA) (mõnel
mudelil)“.
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Hoiatused ja teated
Infoekraanil kuvatavad teated ja sümbolid annavad teada teatud probleemist.

Hoiatused ja teated Märgutuli Üldine hoiatuse 
märgutuli Helisignaal Põhjus ja lahendus

74SB03005

Vilgub

53SB3033

Vilgub Piiks 
(üks kord salon-
gis)

BSM ja RCTA süsteemide töö on peatatud. Kui
teade ekraanilt pärast mootori taaskäivitamist ei
kao, laske oma auto volitatud SUZUKI edasi-
müüja juures või kvalifitseeritud töökojas üle vaa-
data.

74SB03005

Vilgub

53SB3033

Vilgub Piiks 
(üks kord salon-
gis)

BSM ja RCTA süsteemide töö on peatatud, kuna
andur ja selle ümbrus on must. Eemaldage mus-
tus andurilt ja kaitseraualt ning taaskäivitage
mootor või hübriidajam. Kui teade ekraanilt ei
kao, laske auto volitatud SUZUKI edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojas üle vaadata.

74SB03006

Vilgub

53SB3033

Vilgub Piiks 
(üks kord salon-
gis)

BMS ja RCTA süsteemiga võib olla tekkinud
mingi probleem. Laske auto SUZUKI edasimüüjal
või kvalifitseeritud töökojas üle vaadata.
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Tagant ristsuunas läheneva sõiduki 
hoiatussüsteem (RCTA) (mõnel 
mudelil)
Tagant ristsuunas läheneva sõiduki
hoiatussüsteem (RCTA) tuvastab teie auto
tagaosast paremal või vasakul oleva
sõiduki ning teavitab teid selle olemasolust
infoekraanil oleva näidiku ja salongis
kõlava helisignaaliga. See süsteem on
abiks tagurdamisel. 

Teie auto tagurdamisel tuvastab
radarandur läheneva sõiduki tagant
paremalt või vasakult ja teavitab teid selle
olemasolust. Kui tuvastatakse lähenev
sõiduk, kõlab salongis helisignaal ning
infoekraanil süttib näidik.

HOIATUS
• RCTA on lisaseadis, mis annab

märku sõiduki olemasolust, mis
läheneb tagurdamisel vasakult ja
paremalt tagant. Sõiduohutuse eest
vastutab siiski esmajoones juht.
Juht peab ümbruses toimuvat
kontrollima silmade ning peeglite
abil.

• Süsteem ei pruugi sõltuvalt
asjaoludest töötada. Ärge ainult
süsteemile lootma jääge ja sõitke
alati ohutult. Selle funktsiooni
liigse usaldamisega võib kaasneda
õnnetus.

65T50641

(1) Lähenev sõiduk
(2) Tagant paremalt lähenev sõiduk
(3) Tagant vasakult lähenev sõiduk

(1)

(1)

(3) (2)

NÄIDE
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Tuvastusala
Tuvastatakse järgmises alas olev sõiduk.

53SBB006

(1) 20 m
(2) 8 m

Tööseisund
Tagant ristsuunas läheneva sõiduki
hoiatussüsteem (RCTA) aktiveerub, kui
kõik allolevad tingimused on täidetud.

• BSM „OFF“ märgutuli ei põle.
• RCTA „OFF“ märgutuli ei põle.
• Kui käigukang on asendis „R“.
• Tagurdava auto kiirus on 8 km/h või

vähem.
• Kui läheneva sõiduki kiiruse on 3,6 kuni

90 km/h.

MÄRKUS:
• RCTA süsteemi töö saab katkestada,

kasutades infoekraani seadistusrežiimi.
Lisateavet leiate selle peatüki
„NÄIDIKUPLOKK“ osast
„Seadistusrežiim“.

• Kui BSM süsteemi töö katkestatakse
infoekraani seadistusrežiimi kasutades,
katkestatakse ka RCTA süsteemi töö.

Olukorrad, kus süsteem ei 
aktiveeru
Süsteem ei tuvasta järgmisi sõidukeid ja
RCTA ei hakka tööle.
• Autole lähenetakse täpselt selle tagant.
• Naaberparkimiskohalt tagurdav sõiduk.
• Sõidukit ei saa takistuse tõttu tuvastada.
• Pargitud sõidukid ja sarnased liikumatud

objektid.*

53SBB007

• Väike mootorratas, jalgratas ja jalakäija*
• Sõiduk liigub teie autost eemale.

* Olenevalt oludest võidakse mõni sõiduk
ja/või ese siiski tuvastada.

NÄIDE

(1)
(2)

NÄIDE
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Olukorrad, kus süsteem ei pruugi 
korralikult aktiveeruda
Järgmistel tingimustel ei suuda süsteem
sõidukit tõhusalt tuvastada ning RCTA ei
pruugi õigesti tööle hakata.
• Andur või seda ümbritsev ala kaitseraual

on kaetud võõrkehade, nt mustuse,
lume, jääga jne. (eemaldage võõrkehad)

• Halb ilm nagu tugev vihm, tihe udu või
lumetorm

• Nähtavust taha halvendavad heitgaasi-,
pritsme-, lume-, tolmu- või suitsupilv.

• Andur nihkus tugeva löögi tõttu paigast.
• Mitu sõidukit lähenevad pidevalt

üksteise järel.
• Sõiduk läheneb suurel kiirusel.
• Madala nurga all pargitud sõiduk.
• Aku on nõrk.
• Anduri ümbruse temperatuur on liiga

kõrge või madal.

53SBB008

Anduri asukoht
Täpsema teabe saamiseks vaadake
käesoleva peatüki jaotise „Pimeala monitor
(BSM) (mõnel mudelil)“ osa „Anduri
asukoht“.

Tagant ristsuunas läheneva sõiduki 
hoiatussüsteemi (RCTA) 
katkestamine
Täpsema teabe saamiseks vaadake
käesoleva peatüki jaotise „Pimeala monitor
(BSM) (mõnel mudelil)“ osa „Pimeala
monitori (BSM) katkestamine“.

Hoiatused ja teated
Infoekraanil kuvatavad teated ja sümbolid
annavad teada teatud BSM süsteemi
probleemist . Täpsema teabe saamiseks
vaadake käesoleva peatüki jaotise
„Pimeala monitor (BSM) (mõnel mudelil)“
osa „Hoiatused ja teated“.

NÄIDE
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Panoraamkaamera (mõnel mudelil)
Panoraamkaamera näitab auto ümbrust meelelahutusekraanil, kasutades esikaamerat,
küljekaamerat (vasak ja parem) ja tagakaamerat. See parandab juhi nähtavust, kui juht
püüab autot parkida, teeb kitsal teel möödasõitu või käivitab auto halva nähtavusega
kohas.
• Kasutage meelelahutussüsteemi, mis vastab panoraamkaamerale.

Kaamera asend

65T50360

(1) Tagakaamera
(2) Esikaamera
(3) Küljekaamera (küljepeeglite all)

• Iga ülaltoodud joonisel olev kaamera on tüüpiline näide. Tegelik seade sõltub auto
tüübist.

(1)(2)

(3)

NÄIDE
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MÄRKUS:
• Kui küljepeeglid on kokku pandud, kuvatakse ekraanil järgmine kujutis (1).
• Auto laiuse umbkaudsed jooned kuvatakse sõiduki tegeliku laiusega võrreldes laiemalt. Autot juhtides kontrollige otseselt ümbritsevate

tingimuste ohutust.

65T50370

HOIATUS
• Panoraamkaamera ei vähenda juhi vastutust sõitmise eest. Kasutage panoraamkaamerat ainult abistamise eesmärgil.
• Panoraamkaamera töövõime on piiratud ja see ei pruugi näidata inimest ega takistust. Sõitke aeglaselt, veendudes samal

ajal vaadates ja peegleid kasutades autot ümbritsevate tingimuste ohutuses. Kui juhite autot ainult panoraamkaamera
pilti vaadates, võib juhtuda õnnetus.

• Kaamerad on täppisinstrumendid. Ärge osutage kaameratele liigset jõudu, võtke neid lahti ja muutke neid. Samuti ärge
valage kaameratele muda või külmunud lume eemaldamiseks kuuma vett ega kraapige neid pulgaga, See võib kaameraid
kahjustada ning põhjustada tulekahju ja rikkeid.

• Ärge kasutage panoraamkaamerat, kui küljepeeglid on kokku keeratud ning mõni esiuks ja tagaluuk ei ole suletud
Kaamera ei pruugi ümbritsevat ala õigesti kuvada ning võib juhtuda õnnetus.

MÄRKUS
Kui kasutate panoraamkaamerat siis, kui mootor või hübriidajam ei tööta, võib aku tühjaks saada. Ärge kasutage
panoraamkaamerat pikka aega, kui mootor või hübriidajam ei tööta.

(1)
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Panoraamkaamera kasutamine
3D-vaate režiim
Panoraamkaamera kuvab pildi ümbritsevast koos vaatega autost väljastpoolt või
salongist.
1) Vajutage süütelülitit, et lülitada süüterežiim režiimile „ON“.
2) Pärast avapildi kuvamist kuvatakse ekraanil automaatselt 3D-vaate režiim.

65T50380

3) Praeguse pildi vahetamiseks teistsuguse vaatega pildi vastu puudutage ekraanil pildi
vahetamise nuppu (1). 3D-vaate režiimi vaheldumise ajutiseks peatamiseks
puudutage ajutist peatamise või taasesitamise nuppu (2). 3D-vaate režiimi
taaskäivitamiseks vajutage uuesti nuppu (2).

(1)

(2) (2)

(1)

(3)
Panoraamkaamera kuvab pildi 

ümbritsevast koos vaatega autost 
väljastpoolt.

Panoraamkaamera kuvab pildi 
ümbritsevast koos vaatega auto 

salongist.

Joonis 1
(Vaikesäte) Joonis 2

MÄRKUS:
• Manuaalkäigukastiga autod:

Kui kõik järgmised tingimused on
täidetud, muudab kaameralüliti (3)
vajutamine 3D-vaate režiimi.
– Lükake käigukang mõnda teise

asendisse kui „R“.
– Seisupidur on peale tõmmatud.
– Auto kiirus on u 3 km/h või vähem.

• Automaatkäigukastiga autod:
Kui vajutate kaameralülitit (3) siis, kui
käigukang on asendis „P“, kuvatakse
3D-vaate režiim.

• Te saate 3D-vaate režiimi ekraanipilti
muuta, kui muudate seadistust.

• Kui vajutate kaameralülitit (3) isegi
avapildi kuvamise ajal, kuvatakse
ekraanil 3D-vaate režiim.

• Kui süüde on „ACC“ režiimis, ei kuvata
ekraanil 3D-vaate režiimi.
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Auto esiosa kuvamine
1) Vajutage süütelülitit, et lülitada süüterežiim režiimile „ON“.
2) Manuaalkäigukastiga autod: Lükake käigukang mõnda teise asendisse kui „R“.

Automaatkäigukastiga autod: Lükake käigukang asendisse „N“, „D“ või „L“.
3) Vajutage kaameralülitit (1). Kuvatakse „Top image and forward image“ (pealmine ja

eesmine pilt) (vaikesäte).
4) Iga kord, kui puudutate pildi vahetamise nuppu (2), muudetakse pilti järgmiselt:

65T50390

(2)(2)

(1)

(2)

Pealmine ja eesmine pilt
(Vaikesäte)

Külgmine ja eesmine pilt

Panoraamkaamera kuvab 
ümbritseva pildi ning eesmise 

pildi.

Panoraamkaamera kuvab 
eesmise laia pildi.

Panoraamkaamera kuvab kaassõitja istme poolse madala 
vasakpoolse välispildi ning eesmise pildi.

Eesmine laiekraan

• Kui vajutate kaamerakilülitit (1),
muudetakse praegune pilt eelmiseks
pildiks.

• Isegi kui te kaameralülitit (1) ei vajuta,
muudetakse praegune pilt eelmiseks
pildiks järgmistel viisidel:
– Kaameralüliti (1) vajutamisest möödub

3 minutit
– Meelelahutussüsteemi kasutamisel
– Auto kiirus tõuseb üle 10 km/h

• Kui autp kiirus tõuseb üle 10 km/h ja
vajutate kaamerakilülitit (1), saate
küljepilti kuvada ainult ekraani vasakus
osas. Kui auto kiirus on umbes 10 km/h
või vähem, kuvatakse ekraanil eesmine
pilt.

MÄRKUS:
• Manuaalkäigukastiga autod:

Kui kõik järgmised tingimused on
täidetud, kuvatakse auto esiosa.
– Lükake käigukang mõnda teise

asendisse kui „R“ 
– Seisupidur on vabastatud.
– Auto kiirus on 3 km/h või rohkem.

• Pildi kvaliteedi reguleerimise ja esialgse
kuvatava kujutise seadistamise kohta
leiate üksikasju käesoleva peatüki osast
„Pildi kvaliteedi reguleerimine“.

• Kui süüde on „ACC“ režiimis, ei kuvata
kaamerapilti.
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Auto tagaosa kuvamine
1) Vajutage süütelülitit, et lülitada süüterežiim režiimile „ON“.
2) Lükake käigukang asendisse „R“. Kuvatakse „Top image and backward image“

(pealmine ja tagumine pilt) (vaikesäte).
3) Iga kord, kui puudutate pildi vahetamise nuppu (1), muudetakse pilti järgmiselt:

65T50400

(1)(1)

(1)

Pealmine ja tagumine pilt
(Vaikesäte) Tagumine laiekraan

Küljepilt ja tagumine pilt

Panoraamkaamera kuvab 
ümbritseva pildi ning tagumise 

pildi.

Panoraamkaamera kuvab 
tagumise laia pildi.

Panoraamkaamera kuvab 
kaassõitja istme poolse madala 

vasakpoolse välispildi ning 
tagumise pildi.

Manuaalkäigukastiga autod:
• Käigukangi „R“ asendist teise asendisse

viimisel kuvatakse kaamera pilt
automaatselt.

• Kui kõik järgmised tingimused on
täidetud, kuvatakse
meelelahutusekraan.
– Lükake käigukang „R“ asendist teise

asendisse.
– Seisupidur on peale tõmmatud.
– Auto kiirus on u 3 km/h või vähem.

Automaatkäigukastiga autod:
• Käigukangi „R“ asendist teise asendisse

(v.a „P“) viimisel kuvatakse kaamera pilt
automaatselt.

• Käigukangi „R“ asendist „P“ asendisse
viimisel kuvatakse meelelahutusekraan.

MÄRKUS:
• Panoraamkaamera tagumine pilt on

kõige olulisem ja kuvatakse
prioriteetsena. Ent
meelelahutussüsteemi aktiveerimisel ei
kuvata tagumist pilti.

• Pildi kvaliteedi reguleerimise ja esialgse
kuvatava kujutise seadistamise kohta
leiate üksikasju käesoleva peatüki osast
„Pildi kvaliteedi reguleerimine“.

• Kui süüde on „ACC“ režiimis, ei kuvata
kaamerapilti.
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Vea kuvamine ekraanil
Kui kaamerasüsteemis esineb kõrvalekaldeid, kuvatakse ekraanil järgmine märk.
Paluge SUZUKI edasimüüjal või kvalifitseeritud töökojal kaamera üle vaadata.

65T50410

(1) Kaamerasüsteemi veateade

(1)
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Ekraanil kuvatavate üksuste mõistmine
Ekraanile kuvatakse järgmised juhtjooned ja nupud.
Juhtjooned annavad teie sõidutoimingutest umbkaudse ülevaate.

65T50420

• Iga ülaltoodud joonisel kujutatud üksus on tüüpiline näide. See sõltub auto tüübist.

(1) (4)

(4)

(3)

(5) (8)(4)

(6)

(7)

(4)(8) (8)

(2)

KüljepiltPealmine pilt Eesmine või tagumine pilt

Nr Kuvatud üksus Sisu

(1) See näitab teie auto asukohta.

(2) Pilte saab vahetada, kui vajutate seda nuppu.
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Nr Kuvatud üksus Sisu

(3) See näitab, et eesmise ja tagumise kaamera hoiatussüsteemi ei aktiveerita.

Nr Kuvatud värv Üksuse nimi Sisu

(4) Roheline Suuna juhtjoon Kui auto liigub edasi või tagasi, näitab see vastavalt rooli keeramisele 
ennustatava suuna juhtjoont. *

(5) Punane

Vahemaa juhtjoon

See näitab asendi juhtjoont, mis ulatub umbes 0,5 m esi- või tagakait-
seraua keskelt ette või taha.

(6) Kollane See näitab asendi juhtjoont, mis ulatub umbes 1m esi- või tagakait-
seraua keskelt ette või taha.

(7) Helesinine See näitab asendi juhtjoont, mis ulatub umbes 2 m esi- või tagakait-
seraua keskelt ette või taha.

*: Kui rool on otse, siis pealmist pilti ja edasi/tagasi liikumise suuna juhtjoont ei kuvata.
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• Kuna iga juhtjoont kuvatakse teepinna suunas, ei kuvata täpselt teie auto ja takistuse (nt teie auto lähedal parkiv sõiduk) vahelist kaugust. Kuna
pealmist pilti kuvatakse tasasel teepinnal põhineva pildi töötlemisel, ei ole teepinnast kõrgemal asuva takistuse (nt teise sõiduki kaitseraua) pilt täpne.

• Ekraanil kuvatavad trapetsikujulised vahemaa ja auto laiuse juhtjooned on ligikaudsed ja sõltuvad tegelikust vahemaast ning auto laiusest.
• Kui muudate vedrustust või asendate rehvi vale rehviga, ei kuvata juhtjooni ja pealmist pilti täpselt.

(8) Lilla

Auto laiuse juhtjoon (verti-
kaalne joon)

See näitab asendi juhtjoont, mis on auto laiusest (sh küljepeeglite 
välislaiusest) veidike laiem.

Auto laiuse juhtjoon (hori-
sontaalne joon) See näitab auto kõige eesmisema osa juhtjoont.

Nr Kuvatud värv Üksuse nimi Sisu
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MÄRKUS:
Kui aktiveerite meelelahutussüsteemi või puutepaneelil esineb häireid, ei ole võimalik nuppe kasutada. Sellisel juhul oodake natuke.
Samuti võite vajutada algekraanile naasmiseks kaameralülitit, seejärel vajutada uuesti kaameralülitit ja kasuta ekraani kuvamise ajal
nuppe.
Kui te ei saa ülaltoodud toimingute tegemiseks nuppe kasutada, pöörduge SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud töökoja poole.

HOIATUS
• Pealmine pilt on kvaasipilt, mis ühendab ja töötleb mitut küljepeeglitel ning auto külgedel asuvate kaamerate pilti.

Seetõttu võib pealmist pilti kuvada järgmiselt:
– Kuvatakse steeriline objekt, nagu see oleks alla kukkunud.
– Kui steerilise objekt on teepinnast kõrgem, kuvatakse objekt kaugemal või seda ei kuvata üldse.
– Osa steerilisest objektist ei kuvata ekraani raamides või selle asukoht on valesti joondatud.

• Eesmisel ja tagumisel pildil kujutatud steerilist objekti ei pruugi olla pealmisel pildil kujutatud.
• Pealmisel pildil võivad teel olevad jooned olla ekraani raamides valesti joondatud või jooned võivad tunduda painutatud.

Mida kaugem on vahemaa teie autost, seda suurem on joonte kõrvalekalle.
• Kui kaamera asend on valesti joondatud, võivad pildid või juhtjooned olla valesti joondatud. Paluge SUZUKI

edasimüüjal või kvalifitseeritud töökojal kaamera üle vaadata.
• Lumisel ja libedal teel võivad suuna juhtjoon ning tegelik suund erineda.
• Kuna pealmisel pildil olev auto ikooni kuvatakse arvutigraafika abil, erineb see auto tegelikust värvist, kujust ja

suurusest. Seetõttu võib teie auto ja teepinna või takistuste vaheline asend tegelikust asendist erineda.
• Pealmisel pildil võib iga kaamera pildi heledus olenevalt heledustingimustest erineda.
• Kui pilt on teisele pildile ümber lülitatud, võidakse see hiljem kuvada. Kuni panoraamkaamera täieliku kuvamiseni võib

pilt olla ajutiselt moonutatud.
• Panoraamkaamera kasutab spetsiaalset objektiivi. Seetõttu võivad kuvatav ja tegelik kaugus erineda ning sihtobjekt

võib olla moonutatud. Mida kaugemal asub objekt teie autost, seda tõenäolisemalt võib pilt olla moonutatud.
• Kuna laiekraan kuvab ulatuslikuma pildi, kuvab see oluliselt moonutatud kujutist. Samuti erineb laiekraanil kijutatud

kaugus tegelikust kaugusest.
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Erinevus kaamerapildi ja tegeliku
teepinna vahel
Asend ja kaugus, mida näitavad ekraanil
olevad juhtjooned, sõltuvad reisijate
arvust, kandevõimest, kaldest ja teepinna
olukorrast. Kontrollige ümbrust seda ise
vaadates.

Kui teie liikumissuunas on ülesmäge
kalle
Kuvatakse tegelikule vahemaale vastav
eesmise vahemaa juhtjoon.
Tagumine pilt (näide):

59RN05690

(1) Punane – punkt, mida näitab
vahemaa juhtjoon (umbes 0,5 m)

(2) Kollane – punkt, mida näitab
vahemaa juhtjoon (umbes 1,0 m)

(3) Helesinine – punkt, mida näitab
vahemaa juhtjoon (umbes 2,0 m)

Kui teie liikumissuunas on allamäge
kalle
Kuvatakse tegelikule vahemaale vastav
tagumise vahemaa juhtjoon.
Tagumine pilt (näide):

59RN05700

(1) Punane – punkt, mida näitab
vahemaa juhtjoon (umbes 0,5 m)

(2) Kollane – punkt, mida näitab
vahemaa juhtjoon (umbes 1,0 m)

(3) Helesinine – punkt, mida näitab
vahemaa juhtjoon (umbes 2,0 m)

Kui teie auto lähedal paikneb steeriline
objekt
Sel juhul võib teie auto ja steerilise objektin
kaugus tegelikust kaugusest erineda.

Näide 1:

81M50590

Joonisel ei puuduta suuna juhtjoon (1)
kuvatud veoki kere. Kui aga veoki kere
ulatub välja tegelikust suunast, kuhu teie
auto liigub, võib juhtuda kokkupõrge.

(1) (2) (3)

Umbes 0,5 m

Umbes 1,0 m

Umbes 2,0 m

(1) (3)(2)

Umbes 2,0 m

Umbes 1,0 m

Umbes 0,5 m
(1)
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Näide 2:

65T50440

Joonisel on ülemisel pildil (2) näha, et teie
auto ja kuvatava veoki kere vahel on väike
vahemaa. Tegelik kaugus on aga kuvatud
kaugusest lühem ja võib tekkida
kokkupõrge..

Ekraanil kuvatavad alad
• Ekraanil kuvatavate alade kohta

vaadake illustratsioone osas „Vaateala
kujutis panoraamkaameraga”. Esi- ja
tagakaitseraua ümber ning selle all
olevaid alasid ei kuvata.

• Kaamera kohal olevaid alasid ei kuvata.
Kui takistus on kõrge või takistuse
ülemine osa ulatub välja (nt märk), siis
ülemist osa ekraanil ei kuvata.

• Panoraamkaamera pildil olev kaugus
erineb tegelikust kaugusest.

• Kui ekraanil kuvatud aladel on takistus,
näiteks tegelik suund, kuhu soovite auto
parkida, võidakse see kuvada tegelikust
vahemaast erinevalt.

• Tagumine pilt võib võidakse kujutada
ekraanil peegelpildis (nagu
tahavaatepeegli või küljepeeglite vaade).

• Kuna eesmine kaamera ja tagumine
kaamera on paigaldatud kohtadesse,
mis on teie auto keskpunktist veidi
valesti joondatud, kuvatakse eesmine ja
tagumine pilt veidi valesti.

Panoraamkaamera vaateala pilt

81M50610

• Ekraanil ei pruugita näidata esi- ja
tagakaitseraua all olevaid alasid või
maapinda, mis on näidatud alloleval
joonisel. 

(2)

HOIATUS
Täpsustaud alad muutuvad
pimenurkadeks, mida ekraanil ei
kuvata. Vaadake ümbrust ja
kontrollige ohutust.
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65T50450

• Pealmisel pildil ei pruugita kuvada
kaamera kuvatavate alade serva lähedal
asuvat objekti ega teepinnast kõrgemat
objekti.

MÄRKUS:
• Panoraamkaamera pildi värv võib

tegelikust värvist veidi erineda.
• Kui ekraanil kuvatakse liikuv objekt,

võidakse kuvada ka selle jääkkujutis.

• Järgmistes olukordades võib juhil olla
raske panoraamkaamera pilti näha.
Tegemist ei ole tõrkega.
– Öösel, vihmase ilmaga või pimedas.
– Kui kaamera ümbrus on kuumades või

külmades tingimustes kuum või
külm,või kui niiskustase on vihmasel
ilmal kõrge (kaamera objektiiv võib
olla udune)

– Kaamerasse paistab ere valgus (pildil
võivad esineda valged
vertikaaljooned)

– Kui asute autoga luminofoorlampide
valguses või teiste tulede all (ekraanil
olev pilt võib virvendada) 

– Õhutemperatuur on madal (ekraan
võib tumedaks muutuda)

– Auto parkimisel pikaks ajaks töötava
mootori või hübriidajamiga (pildil võib
olla müra)

– Kaamera objektiiv on must või
kaamera objektiivil on lund või vett

Sätete muutmine
Pildi kvaliteeti, panoraamkaamera sätteid
ning esi- ja tagakaamera hoiatussüsteemi
sätteid on võimalik reguleerida ning muuta.

NÄIDE

HOIATUS
Sätteid tuleb muuta turvalises kohas,
kus auto ümber ei asu teisi objekte.
Vastasel korral võib juhtuda õnnetus.
Muutke sätteid turvalises kohas, kus
auto ümber ei asu teisi objekte.

MÄRKUS
Kui muudate sätteid siis, kui mootor
või hübriidajam pikka aega ei tööta,
võib aku tühjaks saada.
Muutke sätteid ainult siis, kui mootor
või hübriidajam on sisse lülitatud.
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Pildi kvaliteedi reguleerimine
Pildi kvaliteedi reguleerimisel toimige
järgmiselt.
1) Rakendage seisupidur.
2) Vajutage süütelülitit, et lülitada

süüterežiim režiimile „ON“.

65T50460

3) Pärast avapildi kujutamist vajutage
kaamerakalülitit (1).

4) Kuvatakse panoraamkaamera pilt.
Vajutage vajutage kvaliteedi
reguleerimiseks nuppu (2).

5) Reguleerige pildi heledust ja
kontrastsust vastavalt oma eelistustele.

MÄRKUS:
• Heleduse tasemete arv varieerub

sõltuvalt valguse „ON/OFF“ olekust.
• Lisateavet leiate meelelahutussüsteemi

kasutusjuhendist.

Panoraamkaamera ning eesmise ja
tagumise kaamera hoiatussüsteemi
seadistamine
Sätete muutmisel toimige järgmiselt:
1) Rakendage seisupidur.
2) Vajutage süütelülitit, et lülitada

süüterežiim režiimile „ON“.

65T50470

3) Pärast avapildi kujutamist vajutage
kaamerakalülitit (1).

4) Kuvatakse panoraamkaamera pilt.
Vajutage sätte kinnitamiseks nuppu (3).

65T50480

5) Panoraamkaamera sätte kinnitamiseks
vajutage näidikut (4). Muutke sätet
vastavalt oma eelistustele. Teisele
leheküljele lülitamiseks vajutage  või

.

(2)

(1)

(3)

(1)

(4)
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• Ülaltoodud joonisel kujutatud pilt on tüüpiline näide. See sõltub auto tüübist.

Näidik Funktsioon

59RN05500

Saate valida ühe järgmistest juhtjoontest:
• Juhtjoonte peitmine
• Kuvatakse juhtjooned, mis liiguvad samaaegselt pöördenur-

gaga
• Fikseeritud juhtjoonte kuvamine

59RN05510

Auto esiosa kontrollimiseks saate valida ühe järgmistest piltidest:
• Pealmine ja eesmine pilt (vaikesäte)
• Eesmine laiekraan
• Külgmine ja eesmine pilt

59RN05520

Auto tagaosa kontrollimiseks saate valida ühe järgmistest pilti-
dest:
• Pealmine ja tagumine pilt (vaikesäte)
• Tagumine laiekraan
• Küljepilt ja tagumine pilt

59RN05530

Saate kuvada või peita panoraamrežiimi, mis kuvatakse aktiveeri-
misel automaatselt.

59RN05540

Manuaalkäigukastiga autod: Käigukangi „R“ asendist teise asen-
disse viimisel saate kuvada või peita kaamerapildi, mis kuvatakse
automaatselt.
Automaatkäigukastiga autod: Käigukangi „R“ asendist teise asen-
disse (v.a „P“) viimisel saate kuvada või peita kaamerapildi, mis
kuvatakse automaatselt.
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Kaamera käsitsemine

MÄRKUS:
• Kaamera asendamisel on vaja seda

reguleerida. Reguleerimiseks pöörduge
SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole.

• Ärge kinnitage kaamera külge ega selle
ümbrusesse ühtegi eset, mis takistab
kaamera aktiveerimst. Taustavalgusega
numbrimärki ei saa autole kinnitada.

Kui kahtlustate, et kaamera ei tööta
korralikult

Kui ekraanil kuvatakse
kaamerasüsteemi veateade
Kui ekraanil kuvatakse veateade ,
esineb kaamerasüsteemis rike.
• Kui veateade ei kao, paluge SUZUKI

edasimüüjal või kvalifitseeritud töökojal
süsteem üle vaadata.

Panoraamkaamera pildi kvaliteet on
kesine
• Kui kaamera objektiiv on must, võib pilt

olla udune. Kui kaamera objektiivi küljes
on mustus, lumi või vesi, peske seda
veega ja kuivatage pehme lapiga. Kui
kaamera objektiiv on tugevalt
määrdunud või selle küljes on vaha,
kasutage lahjat puhastusvahendit.

• Kui päikese või tagaoleva sõiduki
esitulede valgusviht paistab otse
kaamerasse, võivad pildile ilmuda
valged jooned ja te ei pruugi pilti hästi
näha. Tegemist ei ole tõrkega.

Kui pilt ja juhtjooned on valesti
joondatud
Järgmisel juhul on pilt ja juhtjooned valesti
joondatud. Tegemist ei ole tõrkega.
• Teie auto on reisijate arvu ja pagasi tõttu

kallutatud.

HOIATUS
Kui kaamera või selle ümbrus saab
löögi, ei pruugita pilti õigesti kuvada.
Paluge SUZUKI edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojal kaamera üle
vaadata.

MÄRKUS
Kaamera lahtivõtmine võib seda
kahjustada (nt veekindluse
kadumine). Ärge eemaldage
kaamerat, võtke seda lahti ega
muutke seda.
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Litsentsiteave
Panoraamkaamera tarkvara sisaldab avatud tarkvara. Litsentsiteave on järgmine:

79R40530
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Parkimisandurid (mõnel 
mudelil)

65T50650

(1) Sümbol, mis annab märku
parkimisanduri poolt tuvastatud
takistusest*
*  See sümbol annab märku

takistusest, mis asub auto taga
paremal pool.

• Parkimisandurite süsteem kasutab
takistuste tuvastamiseks eesmise ja/või
tagumise kaitseraua läheduses olevaid
ultraheliandureid. Kui andurid tuvastavad
auto parkimise või aeglase liikumise ajal
mõne takistuse, hoiatab süsteem juhti
helisignaaliga ning takistuse asukohta
näitava sümboliga näidikuploki
infoekraanil.

• Süsteem saadab välja ultrahelilaine ning
andurid tuvastavad selle tagasipeegelduse

takistuselt. Süsteem mõõdab aega, mis
ultrahelilainel kulub takistuseni jõudmiseks
ning sellelt tagasi peegeldumiseks, ning
määrab saadud tulemuse põhjal kindlaks
takistuse asukoha.

• Parkimisandureid saab kasutada, kui
muudate süüterežiimi mootorilüliti
vajutusega režiimile „ON“, käigukang ei ole
parkimisasendis „P“
(automaatkäigukastiga ning automaatse
käiguvahetusega autod) ja parkimisanduri
lüliti on asendis „ON“. See funktsioon on
abiks järgmistel juhtudel: teepervele
põikamine, auto paralleelne parkimine,
auto juhtimine garaaži, kitsal tänaval
sõitmine, liikudes aeglaselt takistustega
kohas.

Anduri asukohad

Esikaitseraual

65T50500

(1) Eesmised keskmised andurid (2
kohta)

(2) Eesmised nurgaandurid (2 kohta)

(1)

NÄIDE

HOIATUS
• Parkimisandur hoiatab teid

takistuste eest helisignaaliga ning
näitab takistuste asukohta
infoekraanil. Sellest hoolimata
peate sõitma väga hoolikalt.

• Andurid suudavad tuvastada
takistusi vaid oma tööraadiuse
piires ning ainult siis, kui auto
liikumiskiirus jääb teatud
kiirusevahemikku. Seega peate
keerulistes kohtades sõitma autoga
väga aeglaselt, kontrollides
ümbrust silmade või küljepeeglite
abil. Õnnetuste oht kasvab
märgatavalt, kui usaldate auto
juhtimisel üksnes parkimisandurit.

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

NÄIDE
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Tagakaitseraual

65T50510

(3) Tagumised keskmised andurid (2
kohta)

(4) Tagumised nurgaandurid (2 kohta)

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

NÄIDE
MÄRKUS

• Vältige lööke andurite pihta ning
ärge suunake survepesuri veejuga
kunagi otse nende poole. Vastasel
juhul võivad andurid viga saada.

• Kui kaitseraud tabab kõva objekti,
ei pruugi andurid korralikult
töötada. Sellisel juhul laske
andurid volitatud SUZUKI
edasimüüja juures või
kvalifitseeritud töökojas üle
vaadata.
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Andurite töötamine
Andurid töötavad sõltuvalt käigukangi asendist ja parkimispiduri asendist:

Käigukangi asend
Manuaalkäigukast Automaatkäigukast või automaatse 

käiguvahetusega autod
V N, 1.–5. või 6. käik V „N“, „D“ või „M“

Eesmised andurid
Keskel Väljas Sees

(seisupidur on vabastatud) Väljas Sees

Nurk Sees Sees
(seisupidur on vabastatud) Sees Sees

Tagumised andu-
rid

Keskel Sees Väljas Sees Väljas

Nurk Sees Väljas Sees Väljas
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Takistuste ligikaudne tuvastuspiirkond

61MM0B010

• Andur ei tuvasta takistust, mis asub
andurile lähemal kui 20 cm või otse
anduri all.

• Andurid suudavad tuvastada takistusi
kuni umbes 1 m kaugusel auto esiosast
ning kuni umbes 1,5 m kaugusel auto
tagaosast. MÄRKUS:

• Peenikesi poste ja anduritest madalamal
asuvaid takistusi võivad andurid
kaugemalt küll tuvastada, kuid neile
lähenedes ei pruugi andurid neid enam
tuvastada.

• Liiklusmärgini või muu 
sarnase takistuseni süsteemi poolt
arvestatud kaugus võib olla tegelikust
lühem. 

HOIATUS
• Järgnevalt loetletud olukordades ei

pruugi parkimisandurite süsteem
normaalselt töötada, kuna andurid ei
suuda takistusi õigesti tuvastada.
– Andurid on kaetud pori, jää või

muude materjalidega. (Süsteemi
normaalse töökorra taastamiseks
tuleb sellised materjalid kõrvaldada.)

(jätkub)

NÄIDE
HOIATUS

(jätkub)
– Andurid on veepritsmete või

tugeva vihma tõttu märjad.
– Andurid on käe, kleebise või

lisatarvikuga jne kinni kaetud.
– Andurite tööraadiusse on

kinnitatud mõni lisatarvik vms või
muu ese.

– Kaitserauale on paigaldatud
veokonks, järelturul müüdav
nurgakaitse, raadioantenn vms

– Kaitseraua kõrgus on
vedrustuses tehtud muudatuste
tõttu või mõnel muul põhjusel
muutunud.

– Andurite piirkonnad on otsese
päikesepaiste tõttu väga kuumad
või miinuskraadide tõttu väga
külmad.

– Auto asub väga ebatasasel
pinnasel, kallakul, kruusateel või
heinamaal.

– Auto on järsu nurga all.
– Andurite tööd häirib läheduses

esinev ultrahelimüra, mida
tekitavad teiste sõidukite
signaalid, mootorid,
parkimisandurid või veoautode
õhkpidurid.

– Takistused asuvad anduritele
liiga lähedal.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)

– Andurid on tugevalt peegeldava
takistuse (nt klaasi) suhtes vale
nurga all. (Ultraheli lained ei
peegeldu takistuselt tagasi).

• Andurid ei pruugi õigesti tuvastada
järgnevat tüüpi takistusi:
– Esemed, mis on valmistatud väga

õhukesest materjalist, nt
traatvõrgud ja köied

– Täisnurksed äärekivid või muud
teravate servadega takistused

– Kõrged takistused, mis on alt
kitsad ja ülalt laiad, nt
liiklusmärgid

– Madalad takistused, nt äärekivid
– Takistused, mis neelavad

helilaineid, nt puuvill või lumi
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Parkimisanduri kasutamine

Parkimisanduri lüliti

61MS403

(1) Parkimisanduri lüliti
(2) Märgutuli

(2)

(1)

• Kui süüde on lülitatud süüterežiimile „ON“ ja märgutuli parkimisandurite lülitil põleb, on
parkimisandurid töövalmis, eeldusel, et järgmised tingimused on täidetud:
– Käigukang ei ole parkimisasendis „P“ (automaatkäigukastiga ning automaatse

käiguvahetusega autod).
– Auto edasiliikumise kiirus ei ole aeglustades (nt parkimisel) suurem kui u 9 km/h.
– Auto edasiliikumise kiirus ei ole kiirendades suurem kui u 13 km/h, kui liikumist

kiirendatakse.
• Parkimisandurite väljalülitamiseks vajutage parkimisandurite lülitit ning kontrollige, kas

märgutuli lülitil kustus.

MÄRKUS:
Kui süüde on mootorilülitiga sisse lülitatud süüterežiimile „ON“ ja lülitate eelnevalt välja
lülitatud parkimisandurite lüliti uuesti sisse, kostab salongis helisignaal.

Lüliti asend Olek

NÄIDE
SEES
• Kui märgutuli põleb ja kõik vajalikud tingimused on täidetud, on

süsteem töökorras.

NÄIDE
VÄLJAS
• Süsteem ei tööta. Kui te ei soovi parkimisandurit kasutada,

vajutage lülitit, nii et märgutuli sellel kustub.



5-172

AUTO KASUTAMINE

63TB3-01E

Parkimisanduri poolt tuvastatud 
takistuse näidik

65T50660

(1) Takistuse tuvastasid eesmised
keskmised andurid

(2) Takistuse tuvastasid eesmised
nurgaandurid

(3) Takistuse tuvastasid tagumised
keskmised andurid

(4) Takistuse tuvastasid tagumised
nurgaandurid

(1) (2)(2)

(3) (4)(4)

NÄIDE

Takistuse tuvastamisel käivitab parkimisandur salongis helisignaali ning näidikuploki
infoekraanile ilmub takistuse asukohta näitav sümbol.
• Sõltuvalt tuvastatud takistuse kaugusest ja paiknemissuunast on kuvatavad sümbolid

erinevad.
• Kui takistuse tuvastasid eesmised andurid, kostab helisignaal armatuurlauast.
• Kui takistuse tuvastasid tagumised andurid, kostab helisignaal tagaistme tagant.
• Hoiatused takistuse tuvastamisel nurgaandurite poolt

• Hoiatused takistuse tuvastamisel keskmiste andurite poolt

MÄRKUS:
• Sümbolid ilmuvad pärast takistuse tuvastamist ekraanile väikese viivitusega.
• Kui süsteem tuvastab mitu takistust samaaegselt, näitab ekraan vastavate sümbolitega

nende kõigi asukohti. Helisignaal annab siiski märku vaid lähimast tuvastatud
takistusest.

Ligikaudne kaugus Helisignaal Sümbol
45 – 60 cm Lühikeste pausidega piiksumine Kolm joont
35 – 45 cm Väga lühikeste pausidega piiksumine Kaks joont

Vähem kui 35 cm Pidev helisignaal Üks joon

Ligikaudne kaugus Helisignaal Sümbol
Ees 60 – 100 cm Pikkade pausidega piiksumine Kolm joontTaga 60 – 150 cm

45 – 60 cm Lühikeste pausidega piiksumine
35 – 45 cm Väga lühikeste pausidega piiksumine Kaks joont

Vähem kui 35 cm Pidev helisignaal Üks joon
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Andurite seadistus
Infoekraanilt saate valida andurite
seadistuseks kas tavarežiimi või haagise
režiimi. Lisateavet vaadake peatüki
„NÄIDIKUPLOKK“ osast „Infoekraan“.
Tavarežiim
Kõik andurid töötavad. Kasutage seda
režiimi tavatingimustes.
Haagise režiim
Tagumised keskmised andurid ja
nurgaandurid on välja lülitatud Kasutage
seda režiimi haagise vedamisel.

MÄRKUS
Kontrollige, et autoga garaaži
tagurdades oleks parkimisandurite
seadistuseks valitud tavarežiim. Kui
parkimisandurid on jäänud haagise
režiimile, siis tagumised keskmised
ja nurgaandurid ei tööta.

Hoiatused ja teated
Kui parkimisandurite süsteemis on tekkinud probleem või juhti on vaja süsteemi tööga
seoses hoiatada, ilmub näidikuploki infoekraanile asjakohane teade, sümbol hakkab
vilkuma ja kostub helisignaal. Teate kuvamisel järgige selle juhiseid.

Teade Sümbol Helisignaal Võimaik põhjus ja 
lahendus

53SB3036

Kaks vilkuvat 
joont anduri 
asukohas.

• Parempoolsed
andurid: 
Mitu järjestikust
topeltpiiksu

• Vasakpoolsed
andurid: 
Mitu kolmekord-
set piiksu

Parkimisandurite süstee-
mis võib olla tekkinud 
mingi probleem.
Laske auto SUZUKI eda-
simüüjal või kvalifitseeri-
tud töökojas üle vaadata.

53SB3037

Üks vilkuv 
joon anduri 
asukohas.

• Parempoolsed
andurid: 
Mitu järjestikust
topeltpiiksu
Vasakpoolsed
andurid: 
Mitu kolmekord-
set piiksu

Vastav andur on määrdu-
nud
Puhastage see pehme 
lapiga.
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Tahavaatekaamera (mõnel 
mudelil)
Kui süüde on sisse lülitatud (süütelüliti
asendis „ON” või mootorilüliti süüterežiimil
„ON”) ja käigukang lükatakse
tagurdamisasendisse „R”, näitab
tahavaatekaamera süsteem ekraanil
automaatselt auto taga olevat vaadet.

Tahavaatekaamera asukoht

65T50520

(1) Tahavaatekaamera
Tahavaatekaamera on paigaldatud
numbrimärgi tule kõrvale.

HOIATUS
Sõltuvalt teeoludest ja autosse
laaditud pagasi raskusest võivad
kaugused tahavaatekaamera pildil
erineda tegelikest kaugustest. Kuna
kaamera vaateulatus on piiratud, võib
ainult ekraani vaadates tagurdamine
põhjustada õnnetuse või võite
mõnele takistusele otsa sõita.
Tahavaatekaamera ei asenda juhi
tähelepanelikkust. Parkimise ja
muude sarnaste manöövrite eest
vastutab alati ainult juht.
• Kasutage tahavaatekaamerat ainult

abistamise eesmärgil.
• Sõitke alati väga ettevaatlikult ning

kontrollige alati otse oma silmaga
ja tahavaatepeeglite abil üle, et
auto tagaümbrus oleks ohutu.

• Veenduge, et tagaluuk oleks
tagurdamise ajal täielikult suletud.

MÄRKUS
Kui kasutate tahavaatekaamerat
pikka aega järjest siis, kui süüde on
sisse lülitatud (süütelüliti asendis
„ON” või mootorilüliti süüterežiimil
„ON”), kuid mootor ei tööta, võib aku
tühjaks saada.
Ärge jätke süütelülitit asendisse
„ON“ või mootorilülitit süüterežiimile
„ON“, kui mootor või hübriidajam ei
tööta.

MÄRKUS
Tahavaatekaamera on täppisseade.
Kui kaamera saab löögi, võib see
puruneda ja seetõttu põlema süttida
ning põhjustada kahjustusi.
• Ärge lööge kaamerat.
• Ärge eemaldage lund või pori

kaamera objektiivilt pulgaga.

(1)
NÄIDE
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MÄRKUS:
Kui kaamera objektiivile satub autovaha,
pühkige see maha puhta lapiga, mida on
niisutatud vee ja õrnatoimelise
puhastusvahendi lahusega.

Tahavaatekaamera kasutamine
1) Keerake süütelüliti asendisse „ON“ või

vajutage süütelülitit, et seadistada
süüterežiim režiimile „ON“.

2) Lükake käigukang asendisse „R“.
• Ekraanil kuvatakse automaatselt vaade

auto taga olevale alale.
• Kui käigukang liigutatakse

tagurdamisasendist „R“ mõnda teise
asendisse, lülitub ekraan tagasi
eelnevale ekraanipildile.

MÄRKUS:
Tahavaatekaamera pilt ilmub igal ekraani-
režiimil ekraanile alati eelisjärjekorras.
Erandina ei ilmu tahavaatekaamera pilti
ekraanile vaid juhul, kui käimas on süs-
teemi lähtestamine.

Tahavaatekaamera vaateulatus
Tahavaatekaamera edastab ekraanile pildi
auto tagaluugi taga olevast alast. Pildil ei
ole näha esemeid, mis on tagumise
kaitseraua all või sellele väga lähedal.
Tahavaatekaamera ei näita takistusi, mis
asuvad kaamerast kõrgemal. Ekraanil ei
kuvata pikkade takistuste ülaosa (nt
liiklusmärgid).

Tahavaatekaamera vaateulatuse näide

61MM0A015

61MM0B012

(1) Vaateulatus

MÄRKUS
Kui tahavaatekaamerasse satub vett,
võivad kaamera töös tekkida häired
või kaamera võib põlema süttida.
Ärge suunake survepesuri veejuga
otse kaamerale ega selle ümber.

MÄRKUS
Kaamera objektiiv on vigastuste ja
värvimuutuste eest kaitstud
kõvakattega. Kui objektiiv peaks
kahjustuma või selle värv muutuma,
võib kujutis uduseks muutuda.
• Ärge kasutage kaamera objektiivi

puhastamiseks harja.
• Ärge kasutage kaamera objektiivi

puhastamiseks alkoholi, benseeni
ega lahusteid.

• Ärge kandke kaamera objektiivile
vaha.

(1)

NÄIDE

(1)
NÄIDE
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MÄRKUS:
• Ekraanil nähtav tahavaatekaamera poolt

edastatud pilt näitab tegelikku vaadet
peegelpildis.

• Tahavaatekaamera pildil nähtavate
esemete värvid võivad erineda tegelikest
värvidest.

• Järgnevalt loetletud olukordades võib
tahavaatekaamera pilt olla raskesti
nähtav, kuid tegu ei ole siiski süsteemi
häirega.
– Pimedad kohad, vihmasajus või öösel.
– Kui temperatuur kaamera objektiivi

ümber on liiga kõrge või madal, või
kaamera on vihma või kõrge
õhuniiskuse tõttu märg (nt veeaur on
läätsele kondenseerunud).

– Kui kaamera objektiivi lähedusse on
sattunud mõni võõrkeha, nt poritükk
või veepiisk.

– Kaamerasse paistab otse ere valgus
(ekraanile võivad ilmuda
vertikaaljooned).

– Kui asute autoga luminofoorlampide
valguses. (Ekraan võib väreleda).

– Kui välistemperatuur on madal
(ekraanil olev kujutis võib tumeneda).

Tahavaatekaamera pilt ekraanil
Sõltuvalt teeoludest ja autosse laaditud
pagasi raskusest võivad kaugused
tahavaatekaamera pildil erineda tegelikest
kaugustest.

Auto taga on ülesmäge kallak

61MM0A016

(1) Objekt
(2) Tegelik kaugus
(3) Vahemaa ekraanil

Kui auto taga on ülesmäge kallak, paistab
objekt ekraani pildil tegelikust kaugemal.

Auto taga on allamäge kallak

61MM0A017

(1) Objekt
(2) Tegelik kaugus
(3) Vahemaa ekraanil

Kui auto taga on allamäge kallak, paistab
objekt ekraani pildil tegelikust lähemal. 

(1)

(2)

(3)

NÄIDE

(1)

(3)

(2)

NÄIDE
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Kui tahavaatekaamera pilt ei ilmu
ekraanile või pildi kvaliteet on halb
• Kui ekraanil ei kuvata tahavaatekaamera

pilti.
– Veenduge, et süüde on sisse

(süütevõti on asendis „ON” või
mootorilüliti süüterežiimil „ON”).

– Kontrollige, et käigukang oleks
asendis „R”.

• Kui tahavaatekaamera pildi kvaliteet on
halb.
– Kontrollige, et kaamera objektiiv ei

oleks määrdunud.
– Veenduge, et päikesevalgus või teie

auto taga oleva sõiduki esitulede
valgus ei paistaks otse kaamerasse.

Kui tahavaatekaamera süsteem ei hakka
ikka korralikult tööle, kuigi kontrollisite kõiki
eeltoodud põhjuseid, laske süsteem
esimesel võimalusel volitatud SUZUKI
edasimüüja juures või kvalifitseeritud
töökojas üle vaadata.

Elektrooniline 
stabiilsuskontroll (ESP®)
ESP® on Daimler AG registreeritud
kaubamärk.

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP®)

aitab säilitada auto juhitavust pööretel ja
kurvides, kui esi- või tagarattad libisema
hakkavad. Samuti aitab see säilitada
haardumist kiirendamisel lahtise või libeda
kattega teel. Selleks reguleerib süsteem
mootori võimsust ja pidurdab rattaid
vastavalt vajadusele ukshaaval. Lisaks
aitab ESP® vältida libisemist, kontrollides
pidurdusjõudu.

ESP®-süsteem koosneb järgnevast
kolmest allsüsteemist:

Stabiilsuskontroll
Stabiilsuskontroll aitab integreeritult juhtida
mitut süsteemi, nagu ABS-pidurid, veojõu
kontroll, mootorijuhtplokk jm, koostööd.
See süsteem juhib automaatselt pidurite ja
mootori tööd, et vältida auto libisemist, kui
sõidate libedatel teedel kurvides või
keerate rooli väga järsult.

Veojõukontroll
Veojõukontroll aitab vältida rataste
kaapimist kohaltvõtul või kiirendamisel, kui
tee on libe. Süsteem töötab vaid juhul, kui
on tuvastanud, et mõni ratastest käib ühel
kohal ringi või kaotab haardumise. Sellisel
juhul kasutab süsteem haardumise
taastamiseks esi- või tagapidureid ja
vähendab mootori võimsust.

ABS-pidur
ABS-pidurid aitavad ära hoida libisemist,
kontrollides elektrooniliselt pidurite survet.
See aitab säilitada ka juhitavuse libedal
pinnal või rasketes oludes pidurdamisel.
ABS-pidurit töötavad automaatselt, seega
ei pea te pidurdamiseks erilist tehnikat
kasutama. Lihtsalt vajutage piduripedaali
ilma pumpamata. ABS-pidurid hakkavad
tööle, et hoida ära rataste blokeerumine.

HOIATUS
ESP® ei suuda tagada auto
stabiilsust kõikides sõiduoludes ega
juhi auto kogu pidurisüsteemi tööd.
ESP® üksi ei suuda ära hoida kõiki
avariisid, sealhulgas õnnetusi, mille
põhjuseks on liiga suur kiirus
kurvides või vesiliug märjal teel.
Avariisid suudab vältida vaid
vastutustundlik ja tähelepanelik
autojuht. ESP®-süsteemiga auto
turvafunktsioonid ei asenda mingil
viisil ohutuid sõiduvõtteid.
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ABS-pidurite töötamisel võite tunda kerget
piduripedaali pulseerimist.
(Lisateavet leiate osast „Pidurid“).

MÄRKUS:
• ABS-süsteemi aktiveerumisel võite

kuulda kerget müra ja/või tunda
piduripedaali pulseerimist. See on
normaalne ja näitab, et pidurivedeliku
rõhku kontrollitakse korrektselt.

• Mootori (või hübriidajami) käivitamisel
või peale auto liikuma hakkamist võite
kuulda tööheli. See tähendab, et
süsteemid teostavad enesekontrolli. See
ei tähenda riket.

Järgnevalt on toodud ülevaade ESP®-
süsteemi märgutuledest:

ESP® märgutuli

52KM133

See tuli vilgub 5 korda sekundis, kui mõni
ESP®-süsteemidest (v.a ABS-pidurid) on
aktiveeritud. Märgutule vilkumisel sõitke
ettevaatlikult.
Kui süütelüliti keeratakse asendisse „ON”
või käivituslüliti lülitatakse süüterežiimile
„ON”, süttib tuli korraks põlema, et
kontrollida, kas tuli töötab.

HOIATUS
• ESP® ei pruugi korralikult töötada,

kui teie autole paigaldatud rehvid
või veljed ei vasta omaniku
käsiraamatus toodud tehnilistele
näitajatele. Rehvide või velgede
vahetamisel jälgige, et nende tüüp
ja suurus vastaks käesolevas
käsiraamatus toodud andmetele.

• ESP®-süsteem ei pruugi vale
rehvirõhu korral korralikult töötada.

• ESP®-süsteem ei pruugi
rehvikettidega korralikult töötada.

• ESP®-süsteem ei pruugi kulunud
rehvidega korralikult töötada.
Vahetage kindlasti rehvid, kui-
kulumisindikaatorid turvisel
nähtavale ilmuvad.

• ESP®-süsteem ei asenda lumistel
teedel talverehve ega rehvikette.

HOIATUS
• ESP®-süsteem ei pruugi korralikult

töötada, kui mootoriga seotud auto
osad (näiteks summuti) on
standardvarustusest erinevad või
äärmiselt kulunud.

• Ärge muutke auto vedrustust, kuna
see võib põhjustada tõrkeid ESP®-
süsteemi töös.

MÄRKUS
Kui märgutuli süttib sõidu ajal või
jääb põlema, on ESP® süsteemis
tõrge. Laske süsteemid SUZUKI
edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojas üle vaadata.
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MÄRKUS:
Kui elektroonilise stabiilsuskontrolli
süsteemi (ESP®) hoiatustuli süttib ja jääb
põlema sõidu ajal, viidates võimalikele
riketele ESP® alamsüsteemide (v.a ABS)
töös, jätkab pidurisüsteem tööd tavalise
ABS-süsteemina ilma ESP®
lisafunktsioonideta.

ESP® „OFF” märgutuli

57L30045

Igapäevaseks sõiduks soovitame teil
ESP®- süsteemi alati sisse lülitada, et
saaksite kasutada kõiki ESP®
alamsüsteemide eeliseid.
Vahel on aga vaja ESP®-süsteem koos
kõikide oma alamsüsteemidega (v.a ABS)
välja lülitada - näiteks juhul, kui teie auto
on liivasse, porri või lumme kinni jäänud
ning peate laskma ratastel ühel kohal ringi
käia.

ESP® „OFF” lüliti

Tüüp A

61MM0A197

(1) ESP® „OFF” lüliti

Tüüp B

65T50530

(1) ESP® „OFF” lüliti

Vajutades ESP® süsteemide
väljalülitamiseks (välja arvatud ABS)
armatuurlaual ESP® „OFF” lülitile, süttib ka
ESP® „OFF” märgutuli.
Kui olete ESP®-süsteemid (v.a. ABS) välja
lülitanud, lülitage need enne tavasõitu
uuesti sisse.
Kui vajutate ESP® „OFF” lülitit veel kord,
siis ESP® „OFF” märgutuli kustub ja kõik
ESP®-alamsüsteemid aktiveeritakse
uuesti.

65T50670

Kui infoekraanile ilmub ülaltoodud teade,
on ESP® süsteemis tõenäoliselt tekkinud
mingi probleem. Laske auto SUZUKI
edasimüüjal või kvalifitseeritud töökojas
üle vaadata.

MÄRKUS:
Senikaua, kuni see teade on ekraanil, ei
hakka ESP®-süsteem tööle.

(1)

(1)
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MÄRKUS:
Kui teie autol on topeltanduriga
avariiennetussüsteem, siis välja lülitatud
ESP®-süsteemi korral lülitub välja ka
topeltanduriga avariiennetussüsteem.

ABS-märgutuli / pidurisüsteemi 
hoiatustuli
Vaadake osa „Pidurdamine“.

Kallakul paigalhoidmise süsteem 
See süsteem aitab juhti kohaltvõtul
järskudel või libedatel tõusudel. Alustades
sõitu ülesmäge hoiab süsteem autot taha
veeremast (umbes 2 sekundit), kui
eemaldate jala piduripedaalilt ja vajutate
gaasipedaali.

HOIATUS
• Ärge ainult kallakul sõidu

alustamise süsteemile lootma
jääge. Kallakul sõidu alustamise
süsteem ei pruugi hoida autot
paigal kõigi koormuste või
teetingimuste korral. Olge alati
valmis tagasiveeremise vältimiseks
piduritele vajutama. Vastasel juhul
võite õnnetuse põhjustada.

• Kallakul sõidu alustamise süsteem
ei ole mõeldud auto kallakul paigal
hoidmiseks.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Peale jala piduripedaalilt

eemaldamist kiirendage koheselt. 2
sekundit peale jala eemaldamist
lülitub süsteem välja. Auto võib
hakata tagasi alla veerema, mis
võib põhjustada sõltuvalt tõusu
kaldest õnnetuse. Lisaks võib
mootor välja surra, mille tulemusel
lakkavad töötamast rooli- ja
pidurivõimendi. Sel juhul muutub
roolimine ja pidurdamine
tavapärasest tunduvalt raskemaks.

• Sõites järsul kallakul, kruusal,
lumisel või mudasel teel võivad
rattad kallakul paigalhoidmise
süsteemiga lukustada ja võite auto
üle kontrolli kaotada.
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Jala piduripedaalilt maksimaalselt 2
sekundiks eemaldamisel aktiveerub
süsteem, kui on kõik järgnevad tingimused
on täidetud:
1) Sisse on lülitatud edasisuunaline või

tagurdamise käik.
2) Seisupidur on vabastatud.
3) Manuaalkäigukastiga auto korral

vajutate siduripedaali.
4) Auto sõidab ülesmäge.

ENG A-STOP süsteemiga hakkab kallakul
paigalhoidmise süsteem mootori
taaskäivitumisel pärast automaatset
peatumist tööle ka siis, kui eespool
loetletud eeltingimused selleks pole
täidetud.

MÄRKUS:
Kui kallakul sõidu alustamise süsteem ei
on aktiveeritud, võivad ilmneda järgnevad
tingimused, aga tegemist ei ole rikkega.
• Võite kuulda mootoriruumist müra.
• Piduripedaali raskeks muutumisel võib

seda olla raske alla vajutada.

65T50680

Kui infoekraanile ilmub ülaltoodud teade,
on kallakul paigalhoidmise süsteemis
tõenäoliselt tekkinud mingi probleem.
Laske auto SUZUKI edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojas üle vaadata.
MÄRKUS:
Senikaua, kuni see teade on ekraanil, ei
hakka kallakul sõidu alustamise süsteem
tööle.

Pidurdamine

60G165S

Auto sõidukiiruse suurenemisel suureneb
ka pidurdusmaa. Näiteks on pidurdusmaa
kiirusel 60 km/h umbes 4 korda suurem kui
30 km/h juures. Alustage piduripedaalile
vajutamist siis, kui peatumiskohani on
piisav vahemaa ja aeglustage järk-järgult.
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Pidurivõimendus
Teie autol on pidurivõimendus. Kui mootori
seiskumisel või rikke korra võimendus
kaob, saate auto siiski täielikult peatada,
vajutades piduripedaali alla ja hoides seda
all. Reservvõimsus kasutatakse osaliselt
ära piduripedaali allavajutamisel ja see
väheneb iga kord, kui piduripedaalile
vajutate. Vajutage piduripedaalile sujuvalt
ja ühtlaselt. Ärge pedaali pumbake.

Avariiennetussüsteem
Piduritele vajutades määrab
avariiennetussüsteem, kas tegemist on
hädaolukorras pidurdamisega ja tagab
palju võimsama pidurdamise juhul, kui te ei
suuda piduripedaali tugevalt all hoida.

MÄRKUS:
Kui vajutate piduripedaali väga järsult ja
tugevalt, võite kuulda piduripedaalist
plõksumist. See on normaalne ja näitab, et
avariiennetussüsteem hakkas korralikult
tööle.

ABS-pidur
ABS-pidurid aitavad ära hoida libisemist,
kontrollides elektrooniliselt pidurite survet.
See aitab säilitada ka juhitavuse libedal
pinnal või rasketes oludes pidurdamisel.
ABS-pidurit töötavad automaatselt, seega
ei pea te pidurdamiseks erilist tehnikat
kasutama. Lihtselt vajutage piduripedaali
ilma pumpamata. ABS-pidurid hakkavad
tööle, et hoida ära rataste blokeerumine.
ABS-pidurite töötamisel võite tunda kerget
piduripedaali liikumist.

MÄRKUS:
• ABS-pidurid ei tööta kiirusel alla 9 km/h.
• ABS-süsteemi aktiveerumisel võite

kuulda kerget müra ja/või tunda

piduripedaali pulseerimist. See on
normaalne ja näitab, et pidurivedeliku
rõhku kontrollitakse korrektselt.

• Mootori (või hübriidajami) käivitamisel
või peale auto liikuma hakkamist võite
kuulda tööheli. See tähendab, et
süsteemid teostavad enesekontrolli. See
ei tähenda riket.

HOIATUS
Kui pidurisüsteemi sattub vesi, on
pidurite tõhusus halb ja
ennustamatu. Peale veest läbi
sõitmist või auto põhja pesemist
katsetage pidureid aeglasel kiirusel.
Kui pidurite tõhusus on halvenenud,
kuivatage neid aeglaselt, sõites
korduvalt piduritele vajutades kuni
need jälle normaalselt toimivad. 

HOIATUS
Isegi ilma pidurisüsteemi
reservvõimuseta saate auto peatada,
vajutades piduripedaalile tavalisest
tugevamalt. Siiski võib pidurdusmaa
olla pikem.

HOIATUS
• Teatud tüüpi lahtise pinnakattega

teedel (kruusateed, lumega kaetud
teed vms) võib ABS-piduritega auto
pidurdusteekond olla isegi pikem
kui tavaliste piduritega autol.
Tavalise pidurisusteemi korral
koguvad rehvid blokeerudes enda
ette kruusa või lund, mis lühendab
pidurdusteekonda. ABS-pidurite
puhul on selline takistusefekt
minimaalne. Seega arvestage, et
lahtise pinnakattega teedel on
pidurdusteekond pikem.

(jätkub)
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63J081

(1) ABS märgutuli

(2) Pidurisüsteemi märgutuli ABS-i tööpõhimõte
Arvuti jälgib pidevalt auto kiirust. Arvuti
võrdleb rataste kiiruse muutumist
pidurdamisel. Kui rataste liikumine järsult
aeglustub, viitab see libisemisele ja arvuti
muudab rataste blokeerumise vältimiseks
kiiresti mitu korda sekundis pidurdusjõudu.
Kui käivitate pärast peatumist uuesti
mootori või alustate parast järsku
pidurdamist kiirendamist, võite kuulda
hetkelist mootorimüra või kloppimist, mille
põhjuseks on süsteemi poolt läbiviidav
enesediagnostika või süsteemi algseisundi
taastamine.

HOIATUS
(jätkub)
• Ka tavalistel kõvakattega teedel

suudavad mõned juhid saavutada
tavalise pidurisüsteemiga lühema
pidurdusteekonna kui ABS-
piduritega.

• Mõlemal eelkirjeldatud juhul on aga
ABS-süsteemil siiski see eelis, et
see aitab säilitada kontrolli auto
liikumissuuna üle. Pidage siiski
meeles, et ABS-süsteem ei
kompenseeri halbu sõidu- ja
ilmastikutingimusi ega juhi
hoolimatuid sõiduvõtteid. Hinnake
olukorda adekvaatselt ja ärge
sõitke liiga kiiresti.

(1) (2)

HOIATUS
• Kui ABS-hoiatustuli näidikuplokis

süttib ja jääb sõidu ajal põlema,
võib ABS-süsteemis olla mingi
probleem. Paluge SUZUKI edasi-
müüjal või kvalifitseeritud töökojal
süsteemi otsekohe kontrollida. Kui
ABS-süsteem lakkab töötamast,
töötab pidurisüsteem edasi ilma
ABS-süsteemita.

• Kui näidikuplokis jäävad samaaeg-
selt põlema ABS-i märgutuli (1) ja
pidurisüsteemi hoiatustuli (2), või
need hoiatustuled süttivad korraga
sõidu ajal, võib tegu olla nii ABS-
süsteemi blokeerumisvastase
funktsiooni kui ka tagumiste pidu-
rite pidurdusjõu kontrollfunktsiooni
(proportsionaalklapi funktsiooni)
rikkega. Sellisel juhul võivad taga-
rattad kergesti libisema hakata, hal-
vemal juhul võib aga auto libedal
teel pidurdades või koguni kuival
kõvakattega teel järsult pidurda-
des pöörlema hakata. Paluge
SUZUKI edasimüüjal või kvalifitsee-
ritud töökojal süsteemi otsekohe
kontrollida. Sõitke ettevaatlikult,
hoidudes võimalusel järsust pidur-
damisest.

HOIATUS
ABS-süsteem ei pruugi korralikult
töötada, kui teie autole paigaldatud
rehvid või veljed ei vasta omaniku
käsiraamatus toodud tehnilistele
näitajatele. Põhjuseks on asjaolu, et
ABS-süsteem võrdleb pidurdamisel
rataste liikumiskiiruste muutusi.
Rehvide või velgede vahetamisel
jälgige, et nende tüüp ja suurus
vastaks käesolevas käsiraamatus
toodud andmetele.
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ABS-pidur
ABS-pidurid aitavad ära hoida libisemist,
kontrollides elektrooniliselt pidurite survet.
See aitab säilitada ka juhitavuse libedal
pinnal või rasketes oludes pidurdamisel.
ABS-pidurit töötavad automaatselt, seega
ei pea te pidurdamiseks erilist tehnikat
kasutama. Lihtselt vajutage piduripedaali
ilma pumpamata. ABS-pidurid hakkavad
tööle, et hoida ära rataste blokeerumine.
ABS-pidurite töötamisel võite tunda kerget
piduripedaali liikumist.

MÄRKUS:
• ABS-süsteemi aktiveerumisel võite

kuulda kerget müra ja/või tunda
piduripedaali pulseerimist. See on
normaalne ja näitab, et pidurivedeliku
rõhku kontrollitakse korrektselt.

• Mootori (või hübriidajami) käivitamisel
või peale auto liikuma hakkamist võite
kuulda tööheli. See tähendab, et

süsteemid teostavad enesekontrolli. See
ei tähenda riket.

Pidurdusteekond
ABS ei ole ette nähtud pidurduseekonna
lühendamiseks.

MÄRKUS:
• Äkkpidurdamisel või libedal teel

pidurdades on ABS-iga autol vajaminev
pidurdusteekond peaaegu sama, mis
ilma ABS-ita autol.

• Kui soovite äkitselt pidurit vajutada,
vajutage piduripedaal tugevalt ilma
pumpamata alla. Vastasel korral
pidurdusteekond pikeneb.

• ABS-pidurid ei tööta kiirusel alla 9 km/h.
See sõltub tee tingimustest.

Vibratsioon ja heli ABS-i töötamise 
ajal
Piduripedaali tugeval vajutamisel võite
tunda piduripedaali, rooli ja auto kere
vibreerimist. See on tingitud ABS-i
töötamisest ega viita rikkele. Jätkake sel
ajal tugevalt piduripedaali vajutamist.

MÄRKUS:
Kohe pärast mootori (hübriidajami)
käivitamist ja sõidu alustamist võite
ajutiselt kuulda mootoriheli. See tähendab,
et süsteemid teevad enesekontrolli. See ei
tähenda riket.

HOIATUS
• Kontrollige alati ümbritsevaid

tingimusi ja sõitke autoga
ettevaatlikult, kuna ABS-pidurite
töövõime on piiratud ja süsteem ei
pruugi olenevalt ümbritsevatest
tingimustest korralikult töötada.

• Kui rehvide haarduvus ületab
piirnormi või tekib vesiliug, ei tööta
ABS korralikult.

HOIATUS
• Järgmistes olukordades võib ABS-

süsteemiga auto pidurdusteekond
olla veidi pikem kui ilma ABS-
süsteemita auto pidurdusteekond.
Seetõttu võib juhtuda õnnetus.
Sõitke autoga aeglaselt ning
hoidke eesoleva sõidukiga piisavat
pikivahet.
– Sõites ebatasastel teedel, nagu

katteta või kivikattega teed
– Sõites kruusateedel või värskel

lumeteel
– Üle teemuhkude sõites, näiteks

ühenduskohtades
– Metallplaatidest (näiteks

kanalisatsioonikaevu kaantest)
üle sõites 

– Kui paigaldatakse lumeketid
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Rehvid Olukorrad, kus ABS võib piduri 
vajutamisel kogemata aktiveeruda
• Libedatel teedel

69RHS150

– Kanalisatsioonikaevu luugid

69RHS151

– Metallplaadid ehitustsoonides

69RHS152

– Kruusateed

HOIATUS
ABS tuvastab anduri kaudu iga ratta
pöörlemiskiiruse. Kui
kasutusjuhendis täpsustatud
suurusest, tüübist või turvisemustrist
erinevaid rehve või rattaid, või kui
rehvide kulumistingimused on
erinevad, ei ole võimalik ratta õiget
pöörlemiskiirust tuvastada ja ABS ei
tööta korralikult. See võib õnnetuse
põhjustada.
Rehvide vahetamisel kasutage
käesolevas kasutusjuhendis
kirjeldatud suuruse, tüübi ja
turvisemustritega rehve.
Samuti ärge kasutage ülemäära
kulunud rehve.
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• Sõites üle teede ühenduskohtade ning
üle muu pinnase, kus kõrgused erinevad

69RHS153

– Liitumiskohad

69RHS154

– Kõrguse erinevused teedel

• Ebatasastel teedel

69RHS155

– Konarlikud teed

69RHS156

– Munakivi

ABS märgutuli

65T50540

See tuli süttib, kui mootorilüliti on „ON“
režiimis ning ABS-süsteemis on probleem.

Pidurdusabi
See funktsioon aitab rakendada piduri
kasutamisel suuremat jõudu.
Äkkpidurduse korral lüheneb ABS-i täieliku
rakendumiseni kuluv aeg.
• Kui te piduripedaali tugevasti ei vajuta,

siis pidurdusabi ei tööta.
• Pidurdusabi ei paku algsest

pidurdustõhususest suuremat
pidurdustõhusust.

NÄIDE
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Vilkuvad ohutuled (ESS) (mõnel mudelil)
Vilkuvad ohutuled on funktsioon, mis annab hoiatuse taga sõitvatele autodele, vilgutades
suunatulesid tavalisest kiiremini, kui järgnevad tingimused on täidetud. Samuti hakkab sel
juhul vilkuma näidikuplokis suunatulede märgutuli.
• Vajutate alla piduripedaali kiirusel vähemalt 55 km/h.
• ABS on aktiveeritud või äkkpidurdate sarnaselt ABS-i aktiveerimistingimustele.

54P000339

ESS lõpetab töötamise järgnevates tingimustes:
• Auto järsu aeglustamise lõppemisel
• Piduripedaali vabastamisel
• ABS-pidur ei ole enam aktiveeritud
• Ohutulede lüliti kasutamisel

MÄRKUS:
• ESS funktsioone ei saa deaktiveerida.
• Ohutuledel on eelis ESS-i ees.
• Järgnevatel teekatetel sõitmisel ja ABS

vabastumisel ei pruugi ESS tööle
hakata.
– Libedal teel
– Üle teemuhkude sõites, näiteks

ühenduskohtades

HOIATUS
ESS on mõeldud järsus pidurdami-
sest tingitud tagantkokkupõrke ohu
vähendamiseks juhti teavitama, aga
see ei aita ära hoida kõiki kokkupõr-
keid. Proovige alati ohutult sõita ja
hoiduge peatumisel või aeglustami-
sel järskudest pidurdustest.



5-188

AUTO KASUTAMINE

63TB3-01E

Rehvirõhu kontrollsüsteem 
(TPMS) (mõnel mudelil)
Rehvirohu kontrollsüsteem (TPMS) on
mõeldud juhi hoiatamiseks juhul, kui
rehvirõhk on ühes või mitmes auto rehvis
langenud märgatavalt allapoole nõutavat
taset. Rehvirõhu jälgimiseks on auto igale
veljele paigaldatud rehvirõhu
kontrollsüsteemi (TPMS) andur, millel on
oma ainulaadne tunnuskood. TPMS
andurid saadavad rehvirõhu andmed
raadiosignaaliga rehvirõhu
kontrollsüsteemi juhtmooduli vastuvõtjale.
Kui rõhk on ühes või mitmes auto rehvis
liigselt langenud, süttib madala rehvirõhu
hoiatustuli.

Madala rehvirõhu märgutuli

52D305

Rehvirõhku peab kõikides rehvides (k.a
varurehv) kontrollima kord kuus, kui rehvid
on külmad, ning täitma vastavalt autotootja
määratud tasemeni. Need rõhud on kirjas
auto küljes oleval rehvikleebisel. (Kui autol
on muud mõõtu rehvid, kui rehvikleebisel
näidatud, tuleks nende soovitatav rõhk
välja selgitada.)
Teie autol on lisaturvalisuse tagamiseks
rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS), mis
teavitab märgutulega vähemalt ühe rehvi
märkimisväärsest rõhulangusest.
Kui märgutuli süttib, tuleks esimesel
võimalusel peatuda, rehvirõhku kontrollida
ja vajaduse korral rehve kuni õige rõhuni
pumbata.
Liiga tühi rehv võib üle kuumeneda ja
puruneda. Alarõhk kulutab ka kütust ja
rehvi turvist ning võib mõjutada auto
juhitavust ja pidurdusvõimet.
Pange tähele, et TPMS ei välista vajadust
rehvide hooldamise järele. Rehvirõhu
kontroll kuulub juhi kohustuste hulka.

TPMS võib teavitada rõhulangusest
viivitusega, sest märgutuli süttib alles siis,
kui rehv on jõudnud piisavalt tühjeneda.

HOIATUS
Üksnes rehvirõhu kontrollsüsteemile
tuginedes otsustada, millal on vaja
rehvidesse õhku lisada, on väga
ohtlik. 
Kontrollige rehvirõhku kord kuus, kui
rehvid on külmad. Vajadusel täitke
soovitatud rõhuni, mis on kirjas
autole kinnitatud rehvisildil ja
käesolevas käsiraamatus. Vt peatüki
„ÜLEVAATUS JA HOOLDUS” jaotist
„Rehvid”.
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HOIATUS
Rehvirõhu märgutule tähelepanuta
jätmisel võite põhjustada õnnetuse.
Kui madala rehvirõhu märgutuli
pärast süüte sisselülitamist (pärast
süütelüliti keeramist asendisse „ON“
või mootorilüliti lülitamist
süüterežiimile „ON“) 2 sekundiks ei
sütti, või süttib ja vilgub sõidu ajal,
laske oma auto volitatud SUZUKI
edasimüüja juures või kvalifitseeritud
töökojas üle vaadata. Isegi kui tuli
peale vilkumist välja lülitub, näidates,
et rehvirõhu kontrollsüsteemi töö on
taastunud, laske siiski auto volitatud
SUZUKI edasimüüja juures või
kvalifitseeritud töökojas üle vaadata.

HOIATUS
Madala rehvirõhuga on teie auto
koormaveo võime väiksem. Rehvide
ülerõhu korral võib rehvirõhk ületada
rehvide lubatud koormuse, mis toob
kaasa rehvi purunemise. Rehvirõhu
kontrollsüsteem ei hoiata ülerõhust.
Kontrollige rehvirõhku vähemalt kord
kuus. Vt peatüki „ÜLEVAATUS JA
HOOLDUS” jaotist „Rehvid”.

HOIATUS
Madala rehvirõhu märgutulega
sõitmine võib tuua kaasa tõsise või
surmaga lõppeva õnnetuse.
Madala rehverõhu märgutule
süttimisel ja põlema jäämisel
vähendage kiirust ning hoiduge
järskudest manöövritest ja
pidurdustest. Ülerõhuga sõitmine
võib tuua kaasa rehvide
ülekuumenemise ja purunemise ning
halvendada juhitavust ning piduruse
efektiivsust. Peatage oma auto
ohutus kohas ja kontrollige esimesel
võimalusel oma rehve.
• Vahetage tühi rehv varuratta vastu

(mõnel mudelil). Vaadake rehvi
vahetamist peatükis
„HÄDAOLUKORRAS“ osas
„Tungraua kasutamine“. Vaadake
samuti TPMS töö taastamist osas
„Rehvide ja/või velgede
vahetamine“.

(jätkub)
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Madala rehvirõhu hoiatustuli võib süttida
loomulikel põhjustel nagu loomulik õhuleke
ja temperatuuri muutumisest tingitud rõhu
muutused. Rehvirõhu ettenähtud rõhuni
korrigeerimisel märgutuli kustub. 
Madala rehvirõhu märgutule
kustutamiseks korrigeerige rehvirõhkusid,
kui rehvid on külmad ja sõitke seejärel
umbes 10 minutit.
Kui süsteem on korrigeeritud rehvirõhu
tuvastanud, lülitub madala rehvirohu
hoiatustuli välja ja näete infonäidikul
kõikide rehvide rõhku (mõnel mudelil).

Kui tuli süttib varsti pärast rehvirõhkude
korrigeerimist uuesti, võib rehv katki olla.
Vahetage tühi rehv varuratta vastu (mõnel
mudelil). Vaadake peatükis
„HÄDAOLUKORRAS“ osa „Tungraua
kasutamine“. Lugege läbi ka osa „Rehvide
ja/
või velgede vahetamine“, kus on toodud
juhised TPMS-i normaalse töökorra
taastamiseks pärast rehvi purunemist.

53SB3040

MÄRKUS:
• Infoekraanil kuvatakse ülaltoodud

hoiatus ja süttib märgutuli.
• Kui viibite rehvirõhu korrigeerimise ajal

mägedes (s.t suurtel kõrgustel
merepinnast), ei pruugi madala
rehvirõhu hoiatustuli kustuda isegi
pärast rehvirõhkude korrigeerimist.
Sellisel juhul korrigeerige rõhk rehvides
veidi kõrgemaks, kui on näidatud
rehvide infosildil.

• Madala rehvirõhu hoiatustuli võib pärast
süttimist ajutiselt uuesti kustuda. Selle
põhjuseks võib olla rehvide temperatuuri
tõusmine peale pikaajalist sõitu või
sõitmine kõrge temperatuuriga
piirkonnas. lsegi juhul, kui madala
rehvirõhu hoiatustuli pärast süttimist
uuesti kustub, kontrollige rehvirõhk
kõikides rehvides kindlasti üle.

• Vähendamaks võimalust, et madala
rehvirõhu hoiatustuli süttib temperatuuri
või õhurohu normaalse muutumise
tagajärjel, on väga tähtis kontrollida ja
korrigeerida rehvirõhkusid külmade

HOIATUS
(jätkub)
• Kui teie auto varustusse kuulub

varuratta asemel rehvi kiirremondi
komplekt, lugege läbi peatüki
„HÄDAOLUKORRAS“ osa „Rehvi
kiirremondi komplekt“, kust leiate
juhised purunenud rehvi
kiirremondiks.

• Ühe või mitme rehvi ülerõhu korral
korrigeerige esimesel võimalusel
rehvirõhku vastavalt rehvirõhu
tabelile.

MÄRKUS
Kui madala rehvirõhu märgutuli ei
kustu isegi siis, kui sõidate kauem
kui 10 minutit pärast külma rehvirõhu
reguleerimist, võib probleem olla
TPMS-is. Laske auto SUZUKI
edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojas üle vaadata.
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rehvidega. Kui kontrollite rehve pärast
sõitmist, on need soojad. Isegi kui
rehvirõhk tundub õige olevat, võib see
rehvide jahtumisel langeda alla
ettenähtud rõhu. Samamoodi võib
rehvirõhk langeda allapoole õiget
väärtust, kui rehvid pumbatakse täis
soojas garaažis, kuid sõitma minnakse
väga madalatel temperatuuridel. Kui
korrigeerite rehvirõhku garaažis, kus
temperatuur on välistemperatuurist
märgatavalt kõrgem, lisage soovitatud
külma rehvi rõhule 1 kPa iga 0,8 •C
temperatuurierinevuse kohta.

Rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) 
rikke märgutuli
Märgutulega teavitatakse ka süsteemi
riketest ja muudest probleemidest.
Rehvirõhu kontrollsüsteemi rikke märgutuli
on ühendatud madala rehvirõhu teatega.
Märgutuli vilgub probleemi tuvastamisel
umbes 75 sekundi jooksul ning jääb siis
põlema. Nii juhtub igal mootori
käivitamisel, kuni probleem lahendatakse.
Rehvirõhu kontrollsüsteemi rikke märgutuli
ei lähtestu isegi peale mootori või
hübriidajami väljalülitamist, see jääb
põlema kuni normaalsete tingimuste
taastumiseni.
Probleemi korral ei pruugi rehvirõhu
kontrollsüsteem rõhulangust tuvastada
ega ka sellest teavitada. Probleem võib
olla tingitud paljudest asjaoludest (nt
teistsuguste rehvide või velgede
paigaldamisest, mis takistavad süsteemi
toimimist). Kui olete mis tahes rehvi või
velje välja vahetanud, siis vaadake
kindlasti madala rehvirõhu märgutuld, et
kontrollida, kas uus rehv või velg
võimaldab süsteemil laitmatult toimida.

MÄRKUS
Kui te ei järgi õigesti kõiki ettevaatu-
sabinõusid, võite rehvirõhu andureid
kahjustada.
• Soovitame pöörduda rehvide

remondiks või vahetamiseks
SUZUKI volitatud esindaja või kva-
lifitseeritud töökoja poole. Reh-
virõhu andurid võivad rehvide
eemaldamise ja paigaldamise käi-
gus viga saada.

• Ärge kasutage rehvi parandami-
seks vedelaid hermeetikuid, välja
arvatud juhul, kui teie auto varus-
tusse kuulub varuratta asemel reh-
viparanduskomplekt.

MÄRKUS
Kui madala rehvirõhu hoiatustuli
süttib väga sageli, võib see olla märk
sellest, et ühe või mitme rehviga,
rehvirõhu anduritega või rehvirohu
kontrollsüsteemiga pole kõik korras. 
Kui madala rehvirõhu hoiatustuli
süttib väga sageli, laske oma autot
SUZUKI volitatud esinduses või
kvalifitseeritud töökojas kontrollida.
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53SB3041

MÄRKUS:
Infoekraanil kuvatakse ülaltoodud hoiatus
ja süttib märgutuli.

Rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) 
piirangud
Teatud tingimustel ei pruugi rehvirõhu
kontrollsüsteem korralikult töötada.
Järgnevalt loetletud olukordades võib
madala rehvirõhu hoiatustuli süttida ja
püsivalt põlema jääda või vilkuma hakata:
• Tühja rehvi varuratta vastu vahetamisel.
• Varuratta kasutusele võtmisel.
• Rehvirõhu anduri rehvi vahetamise

käigus kahjustamisel või kui rehvi vedela
hermeetikuga parandamisel.

• Kui rehvirõhu kontrollsüsteemi anduri
elektroonilise signaali edastamist
segavad järgmised asjaolud:
– Läheduses asuvad sarnast

raadiosagedust kasutavad
elektriseadmed või rajatised.

– Aknale on kinnitatud metallkile, mis
tekitab raadioside häireid.

– Autol on paks lume- või jääkiht, eriti
rattakoobastes rataste ümber.

– Kasutatakse rehvikette või talverehve,
millele ei ole paigaldatud algupäraseid
rehvirõhu andureid.

• SUZUKI mitte-originaal velgede või
rehvide kasutamisel.

• Mõne rehvi rõhk on liiga kõrge.
• TPMS-süsteemi juhtmooduli vastuvõtja

töös on tekkinud probleem.

Rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) 
seadistused
• Rehvirõhku saab jälgida infoekraanil.
• Rehvirõhu algväärtused saate määrata

rehvirõhu tabeli abil.
– Mugavusrežiim
– Säästlik režiim
– Koorma režiim

HOIATUS
Kui koorma mass on muutunud,
korrigeerige rehvirõhku vastavalt
rehvide sildil toodud väärtustele ja
sisestage infonäidikul vastav
algväärtus. Kui koorma mass,
rehvirõhk ja algväärtus üksteisele ei
vasta, ei tööta rehvirõhu
kontrollsüsteem korralikult.
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Rehvirõhu kontrollimine

65T40041

1) Kui süüde on sisse lülitatud (süütelüliti
on asendis „ON” või mootorilüliti
süüterežiimil „ON”) ja auto seisab
paigal, vajutage üle 3 sekundi järjest
näidikuplokis asuvat infoekraani
valikulülitit (1), et lülitada infoekraan
seadistusrežiimile.

65T50690

2) „TPMS“ valimiseks keerake nuppu (1)
paremale või vasakul ja vajutage
vaiknuppu.

MÄRKUS:
Valige seadistusrežiimist väljumiseks
„Back“ (tagasi) ja vajutage näidiku
valikunuppu (1).

65T50700

3) „Tyre Press“ valimiseks keerake nuppu
(1) paremale või vasakul ja vajutage
valiknuppu.

65T50710

4) Näidikul kuvatakse rehvirõhk.
MÄRKUS:

(1)

NÄIDE NÄIDE NÄIDE

NÄIDE
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• Madala rehvirõhu hoiatuse süttimisel
lülitub näidik „Tyre Press“ kuvale ja
vastav rehvirõhu näit vilgub, et hoiatada
juhti rehvi alarõhust.

• Näidikul ei pruugita kuvada rehvirõhku
10 minuti jooksul peale auto liikuma
hakkamist. TPMS-süsteem tuvastab
selle 10 minuti jooksul rehvirõhud.
Ekraanil kuvatakse rehvirõhk 10 minuti
möödudes.

• Auto peatamisel ja süütelüliti „LOCK“
asendi valimisel või kui süüterežiim on
„LOCK“, lähtestatakse rehvirõhk 20
minuti jooksul ja näidikul kuvatakse
mootori käivitamisel 0 kPa. Sel juhul
näidatakse rehvirõhku mõningase
sõitmise järel. Kui siiski enne mootori
seiskamist tuvastati mõnel rehvil madal
rehvirõhk, siis rõhku ei kuvata ja
kuvatakse hoopis „---“.

Rehvirõhu algvääruse määramine

65T40041

1) Kui süüde on sisse lülitatud (süütelüliti
on asendis „ON” või mootorilüliti
süüterežiimil „ON”) ja auto seisab
paigal, vajutage üle 3 sekundi järjest
näidikuplokis asuvat infoekraani
valikulülitit (1), et lülitada infoekraan
seadistusrežiimile.

65T50690

2) „TPMS“ valimiseks keerake nuppu (1)
paremale või vasakul ja vajutage
vaiknuppu.

MÄRKUS:
Valige seadistusrežiimist väljumiseks
„Back“ (tagasi) ja vajutage näidiku
valikunuppu (1).

(1)

NÄIDE NÄIDE
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65T50700

3) „TPMS Mode“ valimiseks keerake
nuppu (1) paremale või vasakul ja
vajutage vaiknuppu.

65T50720

4) Algväärtuse valimiseks keerake nuppu
(1) paremale või vasakul ja vajutage
nupule.

65T50730

5) Ülaltoodud teate kuvamisel on
seadistamine lõppenud.

Rehvide ja/või velgede vahetamine
Kui mõni auto rehvidest puruneb ja
asendate selle varurattaga, soovitab
SUZUKI teil esimesel võimalusel
purunenud rehviga veljele uue rehvi
paigaldamiseks volitatud SUZUKI
teenindusse pöörduda. Tänu tehases läbi
viidud algseadistamisele tunneb rehvirõhu
kontrollsüsteem originaalveljele
paigaldatud anduri tunnuskoodi ära ning
süsteem saab taas normaalselt töötada.
Kui teil on vaja velg vahetada, peab
esindus jälgima, et uuele veljele
paigaldatakse rehvirõhu andur.

MÄRKUS:
Varurehvile ei ole rehvirõhu andurit
paigaldatud. Seepärast kasutage varurehvi
ainult hädaolukorras ning vahetage
varuratas esimesel võimalusel tavalise
rehvirõhu anduriga ratta vastu.

NÄIDE

NÄIDE

HOIATUS
SUZUKI poolt heakskiitmata rehvide
või velgede kasutamine võib
põhjustada TPMS rikke.
Rehvide ja velgede vahetamisel
kasutage ainult SUZUKI poolt
heakskiidetud velgi ja rehve.
Täiendavat teavet leiate peatüki
„KONTROLLIMINE JA HOOLDUS“
osast „Rehvid“.
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eCall-süsteem (mõnel 
mudelil)

78RB21002

(1) Saadakse asukohateave.
(2) Auto andmed edastatakse

häirekeskusesse.
(3) Hädaabikeskus teavitab piirkondlikku

hädaabikeskust õnnetusest.
(4) Kiirabi saadetakse teele.

eCall-süsteem tuleb autoga kaasa. See
süsteem saadab avariiolukorras teabe
automaatselt hädaabikeskusesse ning
eCalli operaator pakub kiiret abi.

MÄRKUS:
• Auto eCall-süsteemi korrektne toimimine

sõltub otseselt eCall-operaatori
olemasolust riigis ja tema teenuste
kättesaadavusest.

• eCall-süsteemi osade (välja arvatud
autosse paigaldatud seadmed) eest
vastutab eCall-süsteemi operaator.

• Venemaa ja teiste riikide mudelite eCll-
süsteemi kohta leiate lisateavet peatüki
„Venemaa ja muud ERA-GLONASSi
kasutusele võtnud riigid“ osas „LISA“.

eCall-süsteemi kasutamine
eCall-süsteemil on 2 režiimi -
automaatrežiim ja manuaalrežiim.
Vasakpoolse rooliga autod

65T50551

Parempoolse rooliga autod

65T50840

(1)

(2)

(4)

(3)

HOIATUS
• eCall-süsteemi kasutamine on

võimalik ainult siis, kui
sidepidamine on võimalik traadita
mobiilside abil. Seda süsteemi ei
saa kasutada piirkondades, kus
esineb häirivaid ilmastikutingimusi,
kõrvalistes piirkondades ja
piirkondades, kus signaali pole.

• Kui mikrofon, kõlar või „SOS“-
nupp ei tööta, ei saa eCall-süsteemi
korralikult kasutada. 
Laske süsteem SUZUKI
edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojas üle vaadata.

• eCall-süsteemi tavapäraseks
töötamiseks kasutage SUZUKI
originaalhelisüsteemi.

(3) (4)

(1)
(5)

(2)

(3) (4)

(1)
(5)

(2)
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(1) „SOS“ nupp
(2) eCall-süsteemi mikrofon 
(3) Roheline märgutuli
(4) Punane märgutuli
(5) Kate

Automaatrežiim
eCall-süsteem töötab, kui süütelüliti on
keeratud asendisse „ON“ või mootorilüliti
on režiimis „ON“. Õnnetuse korral, kus
turvapadi aktiveerub, saadetakse
hädaabikeskusesse automaatselt
signaalid teie auto erineva teabe, näiteks
auto asukoha kohta.
Roheline märgutuli (3) muutub vilkuvast
olekust sisselülitatud olekusse ja te saate
mikrofoni (2) abil helistada
hädaabikeskuse operaatorile.

Manuaalrežiim
Avage kaas (5) käsitsijuhtimiseks.
Kui süütelüliti keeratakse asendisse „ON”
või käivituslüliti lülitatakse süüterežiimile
„ON”, vajutage „SOS” nuppu (1) ja hoidke
seda kauem kui 1 sekund all ning seejärel
vabastage nupp.
Roheline näidik (3) muutub vilkuvast
olekust sisselülitatud olekusse ja te saate
mikrofoni (2) abil helistada
hädaabikeskuse operaatorile.

MÄRKUS:
(Ainult manuaalrežiimis)
Ärge testige süsteemi toimimist, kui
manuaalrežiim on sisse lülitatud.
Kui süsteem kogemata töötab, katkestage
toiming. Lisateavet leiate osast „eCall-
kõne katkestamine“.

MÄRKUS:
(Nii automaat- kui ka manuaalrežiimis)
• Helisignaal kõlab siis, kui tühistamise

aeg käsitsi kasutamiseks ja
hädaabikõne tegemiseks töötab.

• Kui eCall töötab, saadetakse auto teave
(nt auto asukoht, suund, VIN-kood,
õnnetuse aeg jne) hädaabikeskusesse.
Eespool nimetatud teave saadetakse
ainult hädaabikõne korral.

• Auto ei salvesta kõne ajal peetud
vestlust, vaid seda salvestab
hädaabikeskus.

• Hädaabikeskuse operaatori sidet kuuleb
armatuurlaua paremal küljel olevast
kõlarist. Kui helisüsteem on kasutusel,

seatakse esikohale hädaabikeskuse
operaatori side ja kõik muud helid
vaigistatakse automaatselt.

• eCall-süsteemil on sisseehitatud aku,
mis on õnnetuse tõttu vigastatud
pardaaku varutoide. Sisseehitatud aku
kasutusiga on umbes 3 aastat
temperatuuritingimustes vahemikus -40
°C kuni 85 °C.

• Kui hädaabikeskusesse tehakse
automaatrežiimiga kõne, vahetage
ohutuse tagamiseks sisseehitatud aku.
Aku vahetamisel pidage nõu SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
töökojaga.

• Elektriseadmete (nt
navigatsiooniterminali) paigaldamisel
pidage nõu SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökojaga. Vastasel juhul
on oht, et eCall-süsteemi osad ei tööta
korralikult.
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MÄRKUS:
• Kui punane märgutuli vilgub iga 1

sekundi järel ja samal ajal kuvatakse
infoekraanil eCall-süsteemi
hoiatusteade, on sisseehitatud aku
alalaetud või süsteemis esineb tõrge.
Laske auto SUZUKI edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojas üle vaadata. Kui
sisseehitatud aku on alalaetud,
vahetage aku niipea kui võimalik, isegi
aku järelejäänud tase kestab
eeldatavasti 10 minutit kestva
hädaabikõne lõppemiseni. Sisseehitatud
aku on ette nähtud kasutamiseks üksnes
eCall-süsteemi jaoks.
Seetõttu pöörduge aku vahetamisel
SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole

MÄRKUS:
Kasutatud akud peab vastavalt kehtivatele
jäämekäitlusreeglitele kasutuselt
kõrvaldama ja neid ei tohi visata olmeprügi
hulka.

80JM133

(1) Läbikriipsutatud prügikasti sümbol.

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol (1)
näitab, et kasutatud aku peab eraldama
olmeprügist.

Jälgige, et eemaldate kasutatud aku
kasutuselt õigel viisil, millega aitate kaasa
keskonna ja inimtervise hoidmisele.
Materjalide ümbertöötlemine aitab kaasa
loodusressursside säilitamisele. Täpsema
teabe saamiseks kasutatud aku käitlemise
kohta pöörduge SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökoja poole.

(1)
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Märgutuli
„SOS” nupu märgutuli töötab vastavalt eCall-süsteemi žiimile ja sideolekule järgmiselt.

(#1) eCall-süsteem aktiveeritakse 30 sekundit pärast süütelüliti lülitamist asendisse „ON“ või mootorilüliti vajutamist süüterežiimi
muutmiseks režiimile „ON“ nii automaatrežiimi kui ka manuaalrežiimi puhul. Kui „SOS“ nuppu vajutatakse 30 sekundi jooksul pärast
süütelüliti lülitamist asendisse „ON“ või mootorilüliti vajutamist süüterežiimi muutmiseks režiimile „ON“, aktiveeritakse eCall-
süsteem 30 sekundit pärast süüte sisselülitamist.

(#2)  Süsteemi on võimalik kohandada nii, et roheline märgutuli ei vilguks enam. Lisateabe saamiseks SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökoja poole.

Roheline näidik Punane märgutuli Olek
Väljas Väljas Tavapärane töötamine. (#1)

Sees Sees Umbes 5 sekundit, kui süütelüliti on keeratud asendisse „ON“ või mootorilüliti on režii-
mis „ON“. (#1) 

Vilgub 
(umbes iga 3 
sekundi järel)

Väljas Puudub eCall, GPS, GALILEO ühendus ega modemivõrk. (#2)
Ecall seade on väljaspool sideulatust.

Vilgub 
(umbes iga 1 
sekundi järel)

Väljas Algab toiming „eCall”.

Sees Väljas Luuakse „eCall” side.

Vilgub 
(umbes iga 0,6 
sekundi järel)

Väljas Miinimumandmed (auto tehasetähis (VIN) või auto asukoht) edastatakse hädaabikes-
kusesse
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(#3)  Kui kõne on lõppenud, võib olenevalt hädaabikeskuse käitumisest vilkuda kas roheline või punane märgutuli.

Roheline näidik Punane märgutuli Olek
Vilgub 
(umbes iga 0,3 
sekundi järel)

Väljas eCall side lõpeb tavaliselt.(#3)

Väljas Vilgub 
(umbes iga 1 
sekundi järel)

eCall-süsteemi sisseehitatud aku tühjeneb või süsteemis esineb viga. 

Väljas Vilgub 
(umbes iga 0,3 
sekundi järel)

eCall side lõpeb ebatavaliselt või side katkeb.
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eCall-süsteemi hoiatusteade

65T50750

Kui infoekraanile ilmub ülaltoodud teade,
on eCall-süsteemis tõenäoliselt tekkinud
mingi probleem.
Laske auto SUZUKI edasimüüjal või
kvalifitseeritud töökojas üle vaadata.

eCall-süsteemi juhtseade ja punane
märgutuli
eCall-süsteemil on juhtseade. Sellel
juhtseadmel on aegumistähtaeg.
Aegumistähtaja saabudes peab tuleb
juhtseadet uuendada.

Kuus kuud enne eCall-süsteemi
juhtseadme aegumist hakkab punane
märgutuli vilkuma ja ekraanile ilmub teade
„Service eCall“ (eCall-süsteemi hooldus),
nagu on näidatud ülaltoodud joonisel. Kui
punane märgutuli vilgub ja samaaegselt
kuvatakse teade, võtke juhtseadme
väljavahetamiseks ühendust SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud töökojaga.

eCall-kõne katkestamine
Kõne saab katkestada ainult siis, kui
sidepidamine toimub manuaalrežiimis.
Kõne saab tühistada, kui enne eCall-
operaatoriga ühenduse loomist
vajutatakse nuppu „SOS“.

MÄRKUS:
• Sidet ei saa katkestada

automaatrežiimis.
• Side katkestamine on võimalik kuni 10

sekundi jooksul pärast „SOS“ nupu
vajutamist.

• Pärast side loomist eCall-operaatoriga ei
ole võimalik kõne katkestada. Paluge
hädaabikeskusel kõne katkestada.
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Rakendusmääruse 2017/78 Lisa 1 Osa 3

 O = Seda kirjeldust kohaldatakse määrusele ja kehtib teie auto kohta.
 EI KOHALDATA = See kirjeldus ei kehti teie auto kohta.

1.SÕIDUKISISESE ECALL-SÜSTEEMI KIRJELDUS Vastavus

1.1
Ülevaade hädaabinumbril 112 põhinevast sõidukisisesest eCall-süstee-
mist, selle toimimisest ja funktsioonidest.
Vt „eCall-süsteem (mõnel mudelil)“.

O

1.2 Hädaabinumbril 112 põhinev eCall-teenus on üldist huvi pakkuv avalik 
teenus ja sellele on võimalik tasuta juurde pääseda

O

1.3

Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem on vaikimisi 
aktiveeritud. Tõsise õnnetuse korral aktiveeritakse see automaatselt sõi-
dukisiseste andurite abil.
Vt „Automaatrežiim“

O

See käivitub automaatselt ka siis, kui auto on varustatud TPS-süstee-
miga, mis raske õnnetuse korral ei tööta. EI KOHALDATA

1.4

Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi võib 
vajaduse korral käivitada ka käsitsi. Juhised süsteemi käsitsi 
aktiveerimiseks.
Vt „Manuaalrežiim“

O

1.5

Süsteemi kriitilise tõrke korral, mis blokeerib hädaabinumbril 112 
põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi, antakse sõidukis viibijatele 
järgmine hoiatus
Vt „eCall-süsteemi hoiatusteade“.

O
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 O = Seda kirjeldust kohaldatakse määrusele ja kehtib teie auto kohta.
 

2.TEAVE ANDMETÖÖTLUSE KOHTA Vastavus

2.1

Isikuandmete töötlemine hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese 
eCall-süsteemi kaudu peab vastama isikuandmete kaitse eeskirjadele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 95/46/EÜ 
ja 2002/58/EÜ. Eelkõige peab see põhinema vajadusel kaitsta 
üksikisikute elulisi huve vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punktile d.

O

2.2 Selliste andmete töötlemine piirdub rangelt Euroopa ühtsele 
hädaabinumbrile 112 saadetava eCall-süsteemi haldamise eesmärgil.

O

2.3 Andmete tüübid ja nende saajad

2.3.1.

Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem võib koguda ja 
töödelda ainult järgmisi andmeid: Sõiduki identifitseerimisnumber, sõiduki 
tüüp (sõiduauto või väike tarbesõiduk), sõiduki jõuseadme tüüp (bensiin/
diisel/looduslik surugaas/veeldatud naftagaas/elekter/vesinik), sõiduki 
kolm viimast asukohta ja sõidusuund, süsteemi automaatse aktiveeri-
mise logifail ja selle ajatempel

O

2.3.2.

Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi töödeldud 
andmete saajad on asjakohased avalikud häirekeskused, mille on 
määranud vastava riigi ametiasutused, mis võtavad esmalt vastu ja 
käsitlevad eCall-kõnesid, mis tulevad Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 
112.

O
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 O = Seda kirjeldust kohaldatakse määrusele ja kehtib teie auto kohta.
 

2.TEAVE ANDMETÖÖTLUSE KOHTA Vastavus

2.4 Andmete töötlemise kord

2.4.1. Hädaabinumbril 112 põhinev loodud nii, et enne eCall-kõne käivitamist ei 
ole süsteemimälus olevad andmed väljaspool süsteemi saadaval.

O

2.4.2.
Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem on loodud nii, 
et see ei oleks jälgitav ning et seda ei jälgitaks pidevalt tavapärase töö 
käigus.

O

2.4.3. Hädaabinumbril 112 põhinev loodud nii, et oleks tagatud andmete auto-
maatne ja pidev eemaldamine süsteemi sisemälust. O

2.4.3.1.
Sõiduki asukoha andmed kirjutatakse pidevalt üle süsteemi sisemällu, et 
talletada maksimaalselt viimast kolme viimast sõiduki asukohta, mis on 
vajalikud süsteemi normaalseks toimimiseks.

O

2.4.3.2.

Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi 
tegevusandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik eCall-kõnede 
käsitlemiseks, ning igal juhul mitte kauem kui 13 tundi alates eCall-kõne 
tegemise hetkest. 

O
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 O = Seda kirjeldust kohaldatakse määrusele ja kehtib teie auto kohta.
 EI KOHALDATA = See kirjeldus ei kehti teie auto kohta.

2.TEAVE ANDMETÖÖTLUSE KOHTA Vastavus

2.5 Andmesubjekti õiguste tagamise kord 

2.5.1.

Andmesubjektil (sõiduki omanikul) on õigus andmetele juurde pääseda 
ning vajaduse korral taotleda teda puudutavate andmete parandamist, 
kustutamist või blokeerimist, mille töötlemine ei vasta direktiivi 95/46/EÜ 
sätetele. Kolmandatele isikutele, kellele andmed on avaldatud, tuleb 
teatada käesoleva direktiivi kohaselt tehtud parandamisest, 
kustutamisest või blokeerimisest, välja arvatud juhul, kui see osutub 
võimatuks või kui nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

O

2.5.2.
Andmesubjektil on õigus esitada pädevale andmekaitseasutusele kae-
bus, kui ta leiab, et tema õigusi on isikuandmete töötlemise tulemusena 
on rikutud.

O

2.5.3. Võtke ühendust juurdepääsutaotluste (kui neid on) käsitlemise eest vas-
tutava teenusega: EI KOHALDATA
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 EI KOHALDATA = See kirjeldus ei kehti teie auto kohta.

3.TEAVE KOLMANDATE OSAPOOLTE TEENUSTE JA MUUDE LISANDVÄÄRTUSEGA TEENUSTE 
KOHTA 

(OLEMASOLU KORRAL)
Vastavus

3.1 TPS-süsteemi/lisandväärtusega teenuse toimimise ja funktsioonide kir-
jeldus: EI KOHALDATA

3.2
Isikuandmete töötlemine TPS-süsteemi/muu lisandväärtusega teenuse 
kaudu peab vastama direktiivides 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ sätestatud 
isikuandmete kaitse eeskirjadele.

EI KOHALDATA

3.2.1. TPS-süsteemi ja/või lisandväärtusega teenuste kasutamise ning and-
mete töötlemise õiguslik alus: EI KOHALDATA

3.3
TPS-süsteem ja/või muud lisandväärtusega teenused töötlevad isikuand-
meid ainult andmesubjekti (sõiduki omanik või omanikud) selgesõnalise 
nõusoleku alusel.

EI KOHALDATA

3.4
Isikuandmete töötlemise viisid TPS-süsteemi ja/või muude lisandväärtu-
sega teenuste kaudu, sealhulgas igasugune vajalik lisateave isikuand-
mete jälgitavuse, jälgimise ja töötlemise kohta: 

EI KOHALDATA

3.5

Lisaks hädaabinumbril 112 põhinevale sõidukisisesele eCall-süsteemile 
on TPS-süsteemi ja/või muu lisandväärtusega teenusega varustatud sõi-
duki omanikul õigus valida, kas kasutada hädaabinumbril 112 põhinevat 
sõidukisisest eCall-süsteemi, mitte TPS-süsteemi ja muud lisaväärtu-
sega teenust. 

EI KOHALDATA

3.5.1. Kontaktandmed TPS eCall-süsteemi deaktiveerimistaotluste käsitlemi-
seks: EI KOHALDATA
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Ühendatud teenus (algab eeldatavasti 2022. aasta teisel poolel kõigis Euroopa riikides, välja 
arvatud mõnes riigis)

 EI KOHALDATA = See kirjeldus ei kehti teie auto kohta.
Teie sõidukis olev sideseade sisaldab tasuta/avatud lähtekoodiga tarkvara.
Tasuta/avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsiteave ja/või lähtekood on saadaval järgmise URL-leheküljel. 
https://www.denso-ten.com/support/source/oem/sg1/

3.TEAVE KOLMANDATE OSAPOOLTE TEENUSTE JA MUUDE LISANDVÄÄRTUSEGA TEENUSTE 
KOHTA 

(OLEMASOLU KORRAL)
Vastavus

(Ühendatud teenusega)

3.1 TPS-süsteemi/lisandväärtusega teenuse toimimise ja funktsioonide kirjeldus: vt järgmist lehte

3.2
Isikuandmete töötlemine TPS-süsteemi/muu lisandväärtusega teenuse kaudu 
peab vastama direktiivides 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ sätestatud isikuandmete 
kaitse eeskirjadele.

O

3.2.1. TPS-süsteemi ja/või lisandväärtusega teenuste kasutamise ning andmete töötle-
mise õiguslik alus: GDPR

3.3
TPS-süsteem ja/või muud lisandväärtusega teenused töötlevad isikuandmeid 
ainult andmesubjekti (sõiduki omanik või omanikud) selgesõnalise nõusoleku 
alusel.

O

3.4
Isikuandmete töötlemise viisid TPS-süsteemi ja/või muude lisandväärtusega tee-
nuste kaudu, sealhulgas igasugune vajalik lisateave isikuandmete jälgitavuse, 
jälgimise ja töötlemise kohta: 

vt järgmist lehte

3.5
Lisaks hädaabinumbril 112 põhinevale sõidukisisesele eCall-süsteemile on TPS-
süsteemi ja/või muu lisandväärtusega teenusega varustatud sõiduki omanikul 
õigus valida, kas kasutada hädaabinumbril 112 põhinevat sõidukisisest eCall-
süsteemi, mitte TPS-süsteemi ja muud lisaväärtusega teenust. 

O

3.5.1. Kontaktandmed TPS eCall-süsteemi deaktiveerimistaotluste käsitlemiseks: EI KOHALDATA
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Süsteemi ülevaade lisandväärtusega teenustest

• Andmetöötlusvoog

65T50850

A: Server
B: Talletamine
C: Töötlemine
D: DCM

D

A

B C

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)(5)

(7)

(1) Klient aktiveerib teenuse Suzuki
veebilehel ja nõustub teenuse
tingimustega vastavalt GDPR-ile.

(2) Server aktiveerib DCM-teenuse ja
määrab kindlaks, milliseid sõiduki
andmeid koguda.

(3) Määratud sõiduki andmed kogub
DCM.

(4) Andmeid jagatakse serveriga.
(5) Andmed talletatakse serveris.
(6) Teenuse täitmiseks töödeldakse

andmeid serveris.
(7) Töödeldud andmed esitatakse

kliendile.

Pärast lisaväärtusega teenuste käivitamist
külastage lubatud teenuste loendi
vaatamiseks Suzuki veebilehte.



5-209

AUTO KASUTAMINE

63TB3-01E

KUUMAD OSAD! PLAHVATUS!

eCall-seadmesse sisseehitatud aku vale käsitsemine võib põhjustada kuumuse teket, plahvatust või tulekahju, mis võib põhjustada
põletusi või füüsilisi vigastusi. Ohutuse tagamiseks ja õnnetuste vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

– Ärge kuumutage kasutamise, ladustamise või transpordi ajal kõrge temperatuuri juures. Akude kuumutamine kõrgetel temperatuuridel
kahjustab vaigust komponente nagu tihend, separaator jne. Kahjustused põhjustavad süttimist, purunemist ja tuleohtliku vedeliku või
gaasi lekkimist. Veelgi enam, kui akud visatakse realiseerimise eesmärgil tulle või kuuma ahju, võivad need lõhkeda ja põlema süttida.

– Ärge demonteerige ega deformeerige. Akude lahtivõtmisel võib eralduda ärritavaid gaase ja paljastuv liitiumsulam võib reageerida.
See võib põhjustada tulekahju. Kui akud on surve või löögi tõttu deformeerunud, võib tihend olla kahjustatud, mis võib põhjustada
lekkeid või tekitada sisemise lühise. Sisemine lühis põhjustab soojusteket, mis võib põhjustada rebenemist või tulekahju.
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Sõitmisel

65D231

Alustage sõitmist pärast 
ümbritsevate asjaolude hoolikat 
kontrollimist
Enne sõitmist kontrollige alati põhjalikult
ümbritsevate tingimuste ohutust.

69RHS176

Ärge ajage mootoripöördeid 
kõrgeks ja vältige järsku 
paigaltvõtmist ja kiirendamist 
vahetult pärast mootori käivitamist
Vaadake peatüki “Kütusekulu
parandamine” lõiku “Järsu
paigaltvõtmise vältimine, järsk
kiirenemine ja tugev pidurdamine” ja
“Mootoripöörded”.

HOIATUS
• Kinnitage alati turvavöö. Hoolimata

sellest, et esiistmed on varustatud
turvapatjadega, peavad juht ja kõik
kaassõitjad alati korralikult oma
turvavööd kinnitama. Laste
sõidutamise kohta vaadake osa
„Turvavööd ja turvatoolid“.

• Ärge kunagi juhtige autot, kui olete
tarvitanud alkoholi ja
narkootikume. Alkoholi ja uimastite
mõju all väheneb oluliselt teie
võime ohutult autot juhtida ja risk
iseennast või teisi vigastada
kasvab märgatavalt. Peaksite
hoiduma auto juhtimisest ka siis,
kui olete väsinud, haige, ärritatud
või stressiseisundis.

HOIATUS
Ümbritsevate asjaolude ohutust ei
saa piisavalt kontrollida ainult 360-
vaatekraani, tagumiste
parkimisandurite ja sisepeegli abil.
Sõiduki edasi- või tahapoole
liigutamisel kontrollige ümbritsevate
asjaolude ohutust, kontrollides seda
otse silmade abil.
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Ärge keskenduge mobiiltelefonile 
ega navigatsioonisüsteemile

83SH06030

Ärge pange käsi läbi rooliratta

69RHS178

Ärge toetage oma jalga sõidu ajal 
piduripedaalile

Kui vajutate samaaegselt gaasi- ja 
piduripedaali

NOTE:
Vajutades samaaegselt gaasi- ja
piduripedaalile, võib süsteem mootor
väljundit vähendada.

HOIATUS
• Ärge kasutage auto juhtimise ajal

mobiiltelefoni. Telefoni kasutamise
võib viia õnnetuseni.

• Ärge sõidu ajal navigatsiooni- või
audioseadmeid kasutage. Vastasel
juhul tekkib tähelepanu
kõrvalekaldumise tõttu õnnetuse
oht.

HOIATUS
See võib kasutamist häirida ja
põhjustada õnnetuse.

HOIATUS
Toetades jalga piduripedaalile, võib
see põhjustada piduriosade
tavalisest kiiremat kulumist või
pidurikomponentide
ülekuumenemist, muutes need
vähem efektiivseks.
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Ärge lülitage sõidu ajal käigukangi 
„N“ asendisse

69RHS180

Mida teha rikke või hädaolukorra 
korral?

• Hoiatustuli süttib
Peatuge koheselt turvalises kohas ja
võtke parandusmeetmeid.
Täpsema teabe saamiseks vaadake
“Hoiatustuled ja näidikud” peatükis
“Lühijuhend” või “Hoiatus- ja
märgutuled” peatükis “NÄIDIKUPLOKK”.

• Tugev põrandaalune löök
Peatuge koheselt turvalises kohas ja
kontrollige, et ei oleks pidurivedeliku või
kütuse leket, samuti kontrollige, ega
väljalasketorus ei ole midagi valesti jne.
Kõrvalekallete ilmnemisel pöörduge
SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole.

• Rehvi äkiline purunemine
Hoidke roolist tugevalt kinni ja
rakendage ettevaatlikult pidurid, et
aeglustada auto ja peatada see ohutus
kohas.

• Piduripedaali raske kasutamine
Mootori vaakumsurve kaudu kasutab
auto pidurivõimendit, et vähendada
piduripedaali vajutamiseks vajalikku
jõudu. Kui mootori vaakum väheneb,
võite tunda, et pidurid vajavad
tavalisest suuremat survet, kuid see ei
ole ebatavaline. Vajutage piduripedaali
nii tugevalt, kui vaja.

• Piduritest kostub metalli kriiskav heli 
Pidage koheselt ühendust SUZUKI
volitatud esindusega. Ketaspiduri klotsid
(SUZUKI originaalosad) on loodud
tekitama kriiskavat heli, mis hoiatab
kulumise eest, kuna need on peaaegu
jõudnud kasutuspiirangu ja
vahetusajani.

HOIATUS
Ärge lükake käigukangi sõidu ajal
“N” (neutraal) asendisse, välja
arvatud hädaolukorras, kuna see
lülitab mootori pidurduse välja, mis
võib põhjustada õnnetuse.

HOIATUS
Pidurid võivad kaotada oma võime
normaalselt töötada, mis võib
põhjustada õnnetuse.
Kui kuulete metalli kriiskavat heli,
ärge sõitmist jätkake. 
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Kasutage mootoriga pidurdamist 
allamäge kallakul pikalt 

80J1003a

Pikalt allamäge kallakul sõites kasutage
mootoriga pidurdamist(*) koos korrapärase
pidurdamisega. Vabastage gaasipedaal ja
lülitage see alla vastavalt sõiduki kiirusele,
kasutage manuaalrežiimi, lükake
käigukang asendisse “L” (autokäigukast)
või allalülitage madalamale käigule
(manuaalkäigukast).

*: Mootoriga pidurdamine on
pidurdusefekt, mis tekib siis, kui
vabastate jala sõidu ajal gaasipedaalilt.
Mida madalam käik, seda suurem on
mootoriga pidurdamise mõju.

Tugev külgtuul 

72J20330

Tunnelist väljumisel, sillal või kui suur veok
teist möödub, võib teie auto külgtuule tõttu
kergesti küljele paiskuda. Ärge paanitsege.
Võtke roolist kindlalt kinni, vähendage
kiirust järk-järgult ja taastage oma soovitud
suund.

Sõitke libedal teepinnal aeglaselt 

59RN06030

HOIATUS
Piduripedaali pidev vajutamine võib
põhjustada pidurite
ülekuumenemise, muutes need
ebaefektiivseks.

Madala
ma 

HOIATUS
Märjal, jäisel või lumel jne sõites
hoiduge ootamatutest liikumistest,
nagu äkiline käivitamine,
kiirendamine, pidurdamine,
pööramine või mootoriga järsk
pidurdamine. Vastasel juhul tekkib
õnnetuse oht.
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Ärge sõitke loikudega teel suurel 
kiirusel

69RHS182

Kontrollige pidurite tõhusust pärast 
lombist läbi sõitmist või auto 
pesemist

72J20360

• Vajutage peale ümbruse ülevaatamist
madalal kiirusel mitu korda
piduripedaalile ja kontrollige pidurite
tõhusust.

• Kui pidurite tõhusus on endiselt halb,
vajutage piduriseadme kuivatamiseks
piduripedaali aeglaselt ja korduvalt, kuni
piduri tõhusus on täielikult taastatud.

Üleujutatud alal sõitmine

61M0075

HOIATUS
Läbi loikude või märjal teepinnal
suurel kiirusel sõites tekkib rataste ja
teepinna vahele õhuke veekiht ning
ravõib tekkida "ujumine“. Seda
nimetatakse vesiliuks, mis viib
rooliratta ja pidurite juhtimiskao ning
võib lõppeda õnnetusega.
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Hoiduge üleujutatud alal või sügavates
lompides sõitmisest. Kui see on vältimatu,
sõitke aeglaselt, kasutades kõige
madalamat käiku. Peatuge peale veest
läbi sõitmist ohutus kohas ja  kontrollige
pidurite tõhusust. Seejärel pöörduge
SUZUKI esindaja või kvalifitseeritud
asjatundja poole ja laske kontrollida:
• Pidurite toimimist
• Elektriosade toimimist
• Õlitaseme muutusi ja mootori kvaliteeti,

käigukasti ja diferentsiaali Juhul kui õli on
sogane, on õli veega segunenud ja vajalik
on õlivahetus.

• Laagrite, vedrustuse jne
õlitamistingimusi

Maanteesõit
Suure kiirusega sõitmisel arvestage
järgmiste asjaoludega:
• Koos kiiruse kasvamisega pikeneb ka

pidurdusteekond. Vajutage piduripedaali
juba aegsasti, et teile jääks enne
peatumiskohta pidurdamiseks piisavalt
pikk maa.

• Vihmase ilmaga võib esineda vesiliugu.
Vesiliug tähendab teepinna ja rehvide
vahelise otsese kontakti kadumist nende
vahele moodustunud veekihi tõttu.
Vesiliu korral võib auto kaotada
juhitavuse, kuna roolimine ja
pidurdamine võivad osutuda väga
keeruliseks. Seepärast vähendage
märja teekatte korral sõidukiirust.

• Suurtel kiirustel võivad autole mõjuda
külgtuuled. Seepärast vahendage kiirust
ja olge valmis ootamatuteks
tuuletõugeteks, mis võivad esineda
tunnelitest väljasõidul, metsa varjust
lagedale jõudes või suurte veoautode
möödumisel jne.

Mägedes sõitmine

Manuaalkäigukast

61MM706

Automaatkäigukast või autokäigukast

83RM015

• Järsul mäkketõusul võib auto liikumine
aeglustuda ja tekkida tunne, et mootoril
jääb võimsusest puudu. Sellisel juhul
peate vahetama käigu madalamaks, et
mootor saaks jälle töötada oma tavalises
pööretevahemikus. Vahetage käiku
kiiresti, et auto hoogu ei kaotaks.

• Mäest alla sõites tuleks kasutada nn
mootoriga pidurdamist, vahetades käigu
madalamaks.

MÄRKUS
Hoiduge üleujutatud alal või
sügavates lompides sõitmisest. See
võib põhjustada mootori seiskumist,
lüliseid elektrisüsteemis ja
kahjustada käigukasti.
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Maastikusõit

Ärge sõitke kõrges rohus

69RHS181

Kõrges rohus sõitmine võib põhjustada
õnnetus või kahjustada autot.

Kütusekulu vähendamine
Järgevate nõuannete abil saate oma auto
kütusekulu vähendada.

Hoidke rõhk rehvides alati õigel 
tasemel
Liiga madal rehvirõhk suurendab rehvide
veeretakistust ja seega ka kütusekulu.
Täitke oma rehvid alati õige rõhuni, mis on
kirjas rehvirõhkude kleebisel.

Sõitke ilma liigse koormata
Mida raskem on auto, seda suurem on
kütusekulu. Seeparast ärge hoidke autos
mittevajalikke esemeid või pagasit.

Ärge laske mootoril asjatult 
tühikaigul töötada
Kui peate pargitud autos ootama kauem
kui üks minut, lülitage mootor (hübriidajam)
välja ja käivitage hiljem uuesti. Kui lasete
külmal mootoril soojeneda, laske sellel
tühikaigul töötada seni, kuni
temperatuurimõõdiku osuti on kerkinud C-
tähe juurde (kui tühikaigul töötava
mootoriga seismine pole seadusega
keelatud). Selles asendis on mootor sõidu
alustamiseks piisavalt soojenenud.

HOIATUS
Üritage järsul või pikal laskumisel
piduripedaali mitte liiga kaua all
hoida ega seda liiga sageli vajutada.
See kuumendab pidurid üle, mis
omakorda vähendab pidurite
tõhusust. Selle hoiatuse eiramisel
võib auto kaotada juhitavuse.

MÄRKUS
Valige süüte asend „LOCK“ või
režiim „LOCK (OFF)“. Vastasel juhul
võite kahjustada heitgaaside
kontrollsüsteemi ja
automaatkäigukasti (mõnel mudeli). 

HOIATUS
Kui lahtine rohi jne takerdub
jõuülekande osadesse või
väljalasketorudesse, võivad ajami
komponendid kahjustuda või võivad
tekkida tulekahju.
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Vältige kiiret käivitumist, kiiret 
kiirendamist ja tugevat pidurdamist

Vältige kiireid paigaltvõtte
Kiire paigaltvõtt valgusfoori või stoppmärgi
tagant kulutab liigselt kütust ja lühendab
mootori tööiga. Alustage sõitu aeglaselt.
Vältige mittevajalikke peatumisi
Vältige asjatut aeglustamist ja pidurdamist.
Võimaluse korral proovige sõita alati
sujuvalt ja ühtlase kiirusega. Korduv
aeglustamine ja kiirendamine suurendab
kütusekulu.
Hoidke maanteel ühtlast sõidukiirust
Sõitke nii ühtlase kiirusega, kui teeolud ja
liiklustingimused vahegi võimaldavad.

Ärge laske mootoril kõrgetel 
pööretel töötada

69RHS060

Mootori ülepöörded kulutavad ainult kütust
ja sellest pole kasu.

Sõitke kiirusele vastava käiguga
Auto kasutamine mootori suurel
pöörlemiskiirusel, kasutades väikese
kiirusega käiku, põhjustab kütusesäästu.
Kasutage õiget käiku vastavalt auto
kiirusele.

Hoidke õhufilter puhas

59RN06050

Kui õhufilter on tolmust ummistunud, on
takistus õhu sissevõtul suurem ning selle
tulemusena hakkab mootori võimsus
langema ja kütusekulu suurenema.MÄRKUS

Vahetult pärast käivitamist ei ole mootor
sageli veel täielikult soojenenud. Seetõttu
võib mootori taastamine äkiliselt liikuma
hakata või kiirendus põhjustada mootori
rikke.
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Lumeketid
Lumekette võib kasutada haakuvuse
suurendamiseks või kui see on seadusega
ettenähtud. Kontrollige alati, et ketid
oleksid teie autole sobivad. Lisaks
kontrollige, et kettide ja rattakoobaste
vahele jääb alati piisav vahe.
Paigaldage lumeketid tihedalt
tagaratastele vastavalt tootja juhistele.
Pingutage ketid vajadusel uuesti peale
umbes 1 km läbimist. Sõitke kettidega
aeglaselt.

Auto kinnijäämine
Kui teie auto jääb lume, porri või liivasse kinni,
järgige alltoodud juhiseid:
1) Lükake käigukangi korduvalt mis tahes

edasisuunalise käigu asendist
(manuaalkäigukasti puhul esimeselt käigult)
tagurduskäigule ja uuesti sõiduasendisse. Sel
moel hakkab auto edasi-tagasi kiikuma ning
võib saavutatud hooga liikuma pääseda.
Vajutage kergelt gaasipedaalile, et rattad
minimaalselt pöörleksid. Käiguvahetuse ajaks
eemaldage jalg gaasipedaalilt. 
Ärge laske mootoril kõrgetel pööretel töötada.
Liigne rataste ühel kohal ringikäimine laseb
ratastel veel sügavamale kaevuda ja auto
vabastamine muutub veelgi raskemaks.

NOTE:
Kui teie auto on varustatud ESP®-ga, peate võib-
olla rataste pöörlemiseks ESP®-süsteemi välja
lülitama.

2) Kui teie sõiduk jääb pärast paari minuti pikkust
kõikumist kinni, soovitame teil konsulteerida
SUZUKI esindajaga, kvalifitseeritud töökoja
või autoabiga. Kui pukseerimisfirmat pole
hädaolukorras võimalik kutsuda, võib teie
autot ajutiselt pukseerida köie, trossi või keti
abil, mis kinnitatakse auto esi- või tagaotsal
asuva hädaolukordadeks mõeldud
pukseerimisaasa külge. Vaadake “MUUD
JUHTSEADMED JA SEADMED” peatükis
“Raami konksud”.

MÄRKUS
• Kui kuulete, et rehviketid käivad

vastu auto keret, siis peatuge ja
pingutage kette.

• Kui teie auto on varustatud
rattakorkidega, eemaldage
rattakorgid enne kettide
paigaldamist või ketid võivad
rattakorke kahjustada.

HOIATUS
Ärge lubage auto edasi-tagasi
kiigutamise ajal kellelgi auto lähedal
seista. Ärge laske ratastel ühel kohal
ringi käia kiiremini kui 40 km/h,
võttes aluseks spidomeetri näidu.
Rataste liiga kiire ühel kohal
pöörlemine võib lõppeda inimeste ja/
või auto vigastumisega.

MÄRKUS
Ärge kiigutage autot üle paari minuti
järjest. Pikaajaline kiigutamine võib
põhjustada mootori ülekuumenemist
või silla kahjustusi.
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Ettevaatusabinõud auto 
käsitsemisel

Ärge rakendage välisdetailidele 
tugevat jõudu 

Olge ettevaatlik ebaühtlasel 
teepinnal

Ärge oma autot ebaseaduslikult 
muutke

69RHS184

MÄRKUS
Ärge rakendage roolisambale,
eesmisele kaitserauale, tagumisele
kaitserauale, külgmistele äärtele jne.
tugevat jõudu,see võib neid välisosi
kahjustada.

MÄRKUS
Järgmistel juhtudel võivad kaitseraud
või sõiduki alumine osa saada
kahjustada. Hoolitsege selle eest.
• Ärge sõitke ebaühtlasel teepinnal,

nagu teeõlg
• Auklikul või künklikul teel sõitmine

HOIATUS
• Kui te muudate oma autot

ebaseaduslikult, tekkib tulekahju
või õnnetuse oht. Ebaseaduslikud
muudatused võivad negatiivselt
mõjutada kasutamist, jõudlust või
vastupidavust. Samuti võib see
isegi rikkuda seadusi ja määrusi.
Ärge paigaldage oma autole
sobimatuid osi või ärge tehke ise
reguleerimisi ega juhtmeid.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Ärge kasutage rattaid või

rattamutreid, mis ei ole SUZUKI
mitteoriginaaltoote. See võib
põhjustada õnnetusi, nagu näiteks
mutrite  lahtitulemine ja ratta
äratulemine sõidu ajal. Samuti võib
kütusekulu ja sõidustabiilsus
halveneda või põhjustada muid
rikkeid.

MÄRKUS
• LED-lampidega autode puhul, kui

teete allpool kirjeldatud muudatusi,
ei tööta automaatne
joondamisfunktsioon (lambi telje
automaatse reguleerimise
funktsioon) õigesti.
– Vedrustuse muutmine (auto

kõrguse ja vedrustuse jäikuse
muutus)

– Mitte ettenähtud rehvide või
velgede kasutamine

(jätkub)
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Osade paigaldamisel, eemaldamisel 
ja remontimisel

Olge tarvikute paigaldamisel 
ettevaatlik

69RHS185

MÄRKUS
(jätkub)
• Elektriseadmete, nagu

raadioseadmete, navigatsiooni-,
audioseadmete või teemaksu
elektroonilise kontrollseadme
paigaldamisel või eemaldamisel
konsulteerige SUZUKI esindaja või
kvalifitseeritud töökojaga. Samuti
ärge kasutage elektriseadmeid otse
aku klemmidest ega ühendage
maandusjuhtmeid otse. Vastasel
juhul on oht takistada
elektrooniliste komponentide
toimimist, põhjustades tulekahju,
rikkeid, aku tühjenemist jne.

• Auto pardadiagnostika süsteemiga
saab ühendada ainult selle mudeli
kontrollimiseks ja hooldamiseks
mõeldud veaotsingu seadet. Muu
kui ettenähtud seadme
ühendamine võib takistada
elektrooniliste komponentide
toimimist ja põhjustada aku
tühjenemise jne.

HOIATUS
SRS-turvapadjasüsteem ja turvavöö
eelpinguti võivad ootamatult
aktiveeruda või muutuda
ebatõhusaks, kui nende funktsioone
mõjutavad osad on reguleeritud või
seadistatud. Järgmised juhud
mõjutavad neid süsteeme
negatiivselt. Võtke koheselt ühendust
SUZUKI volitatud esindajaga või
kvalifitseeritud töökojaga.
• Rooli eemaldamisel ja rooli

ümbruse remontimine jne
• Remonditööd keskkonsooli,

näidikuploki ümber, esiistmete all
või elektrijuhtmestikus

• Heliseadmete jne paigaldamine
• Lehtmetalli värvimine või

parandamine armatuurlaua ümber
• Esiistmete või istmete ümbruse

parandamine
• Esisamba, tagasamba või katuse

külje ümbruse remont
• Remonditöö kesksamba ümber

HOIATUS
Ärge kinnitage aknaklaasidele
tarvikuid. Tarvikud ja iminapad
võivad nägemist takistada või
iminapp võib toimida objektiivina ja
põhjustada tulekahju. Kui turvapadi
on aktiveeritud, võib sellised
lisaseadmed sõidukist välja
paiskuda, mis võib põhjustada
vigastusi.
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Jookide või vedelike valamisel Sissesõitmine Katalüsaator

80G106

Katalüsaatori ülesandeks on vähendada
kahjulike saasteainete hulka teie auto
heitgaasides. Pliid sisaldava kütuse
kasutamine on katalüsaatoriga keelatud,
kuna plii deaktiveerib saastet vähendavad
ained katalüsaatoris.
Katalüsaatori on välja töötatud vastu
pidama sama kaua kui auto ise, eeldusel,
et kasutatakse pliivaba kütust.
Katalüsaator ei vaja mingit erihooldust.
Sellegi poolest on väga tähtis, et mootor
oleks nõuetekohaselt hooldatud.
Korralikult seadistamata mootori tõttu võib
katalüsaator üle kuumeneda. See võib
põhjustada katalüsaatori ja muude auto
osade püsivat kuumuskahjustust.

HOIATUS
Ärge laske vedelikel voolata, pritsida
ega autosse sattuda. Järgmised
esemed võivad tekitada tõrke või
põhjustada tulekahju. Jookide jne
valamise korral pöörduge kohe
SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud asjatundja poole.
• SRS turvapadjasüsteem
• Heliseadmed
• Elektrilised osad, näiteks lülitid ja

juhtmed
• Liikuvad osad, näiteks käigukang

või turvavöö pandlad

MÄRKUS
Turvavöö kinnitamise meeldetuletuse
andur on ehitatud esiistme
istmepadjasse.
Kui valate maha vedelikku, näiteks
karastusjooke või mahla, võib
turvavöö kinnitamise meeldetuletuse
andur olla kahjustatud.
Kui tilgutate istmepadjale vedelikku,
pühkige see kohe pehme lapiga ära. 

MÄRKUS
Mootori edasine jõudlus ja
töökindlus sõltuvad paljuski selle
kohtlemisest auto sissesõitmise
perioodil. Eriti tähtis on järgida
alljärgnevaid ettevaatusabinõusid
esimese 960 km jooksul:
• Ärge laske mootoril kõrgetel

pööretel töötada. Soojendage seda
järk-järgult.

• Ärge sõitke pikka aega järjest
ühesuguse väikese või suure
kiirusega. Alustage liikumist pärast
peatumisi aeglaselt ja rahulikult.

• Ärge hakake paigaltvõtul kohe
täisgaasiga sõitma. Vältige
täisgaasiga käivitumist.

• Vältige järske pidurdamisi, eriti
esimese 320 km jooksul.

• Ärge sõitke kõrge käiguga liiga
aeglaselt.

• Hoidke mootori pöörded sõidu ajal
mõõdukal tasemel.

• Ärge vedage haagist esimese 960
km jooksul.
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54G584S

MÄRKUS
Katalüsaatori ja muude auto osade
kaitsmiseks:
• Hoidke mootor alati heas

töökorras.
• Mootoririkke korral, eriti selliste

rikete korral, kui mootori võimsus
märgatavalt langeb, viige auto
otsekohe autoteenindusse
hooldusse.

• Ärge seisake mootorit ega lülitage
süüdet välja, kui käik on sees ja
auto liigub.

• Ärge proovige käivitada mootorit
autot lükates või tõmmates ega
mäest alla veeretades.

• Ärge pange mootorit tühikaigul
tööle, kui mõni süüteküünla juhe
on lahti ühendatud või eemaldatud,
näiteks diagnostikatesti ajal.

• Ärge laske mootoril pikka aega
järjest tühikäigul töötada, kui
mootori töö tühikäigul tundub
vaevaline või esineb muid häireid.

• Ärge laske kütusepaagil täielikult
tühjeneda.

HOIATUS
Olge tähelepanelik kõikjal, kus te
pargite ja kus sõidate, sest
katalüsaator ja teised auto
väljalaskesüsteemi osad võivad
minna väga kuumaks. Nagu iga teise
sõiduki puhul, ärge parkige kohas,
kus kergesti süttivad materjalid (nt
kuivanud rohi või puulehed) võivad
kuuma väljalasketorustikuga kokku
puutuda.
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Kütusepaagi kork

65T70010

65T70020

Tankeluuk asub auto vasakul küljel.
Tankeluugi avamiseks tõmmake luugi
avamishooba, mis asub salongis juhiistme
kõrval ukse all ja sulgemiseks lihtsalt
sulgege uks.

57L51093

Kütusepaagi korgi eemaldamiseks:
1) Avage tankeluuk.
2) Eemaldage kork, pöörates seda

vastupäeva.

65T70310

MÄRKUS:
Pange kütusepaagi kork (2) tankimise
ajaks hoidikusse (1), nii et korgi otsal olev
soon (3) hoidikus fikseeruks.

Kütusepaagi korgi sulgemiseks:
1) Pange kork täiteavale tagasi ja keerake

päripaeva, kuni kostab paar klõpsatust.
2) Sulgege tankeluuk.

NÄIDE

NÄIDE

HOIATUS
Kui avate kütusepaagi korgi äkki,
võib rõhu all olev kütus  välja
pritsida. Avage kütusepaagi kork
aeglaselt: Pärast vilisevat heli avage
kütusepaagi kork.

Avamine Sulgemine

NÄIDE

HOIATUS
Autokütus on äärmiselt kergesti
süttiv aine. Ärge suitsetage tankimise
ajal ning kontrollige alati, et
läheduses ei oleks lahtist tuld ega
sädemeid.

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

NÄIDE
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Tankimine

Ettevaatust tulega

69RHS186

Iseteenindusjaamas tankimineHOIATUS
Kui kütusepaagi kork on vaja uuega
asendada, kasutage ainult SUZUKI
originaalkorki. Vale kork võib
kütusessüsteemi tõsiselt kahjustada.
Samuti võib ebasobiva korgi
kasutamisel kütus avarii korral
lekkima hakata.

HOIATUS
Tankimisel jälgige kindlasti järgmisi
punkte. Vastasel juhul võib bensiin
kütusest tuld saada ja see võib
põhjustada tulekahju.
• Seisake alati mootor või

hübriidajam.
• Tankimisel sulgege kõik uksed ja

aknad.
• Kuna bensiin on väga tuleohtlik,

on avatud sädemed, nagu
põlevad sigaretid, rangelt
keelatud.

HOIATUS
Iseteenindusjaamas tankimisel
jälgige kindlasti järgmisi punkte.
• Kui teie kehal on kogunenud

staatiline elekter, võib säde
süüdata kütuseaurud ja võib
põhjustada põletusi. Enne
kütusepaagi korgi avamist
maandage staatiline elekter*, mis
võib olla kogunenud teie kehale,
puudutades auto kere või
kütusepumba metallosa. Lisaks
ärge sisestage kütust tankimise
ajal uuesti, teie keha võib uusti olla
staatilise elektriga laetud.

• Ärge laske teistel, kes ei ole oma
staatilist elektrit maandanud,
kütusepaagi täiteava lähedale tulla.
*Olge eriti ettevaatlik, kui õhk on
kuiv, sest see võib põhjustada teie
keha veelgi lihtsamat staatilise
elektri laadimist. Lisaks võivad
riidet kiudude hõõrdumise tõttu
tekitada staatilist elektrit.

(jätkub)
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HOIATUS
(jätkub)
• Kui avate kütusepaagi korgi äkki,

võib rõhu all olev kütus  välja
pritsida. Avage kütusepaagi kork
aeglaselt: Pärast vilisevat heli
avage kütusepaagi kork.

• Kui te ei sisesta kütuse täiteotsikut
korralikult kütusepaagi täiteavasse,
võib kütus välja voolata. Sisestage
kütuse täiteotsik kindlalt
kütusepaagi täiteavasse, kuni see
peatub.

• Tõmmake gaasipumba täitedüüsi
hooba, kuni see peatub.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)

69RHS070

• Jätkates tankimist pärast
kütusepumba automaatset
seiskumist, võib kütus üle voolata.
Kui gaasipumba täitedüüsi
automaatne seiskamisfunktsioon
on aktiveeritud, lõpetage
tankimine.
*Sõltuvalt kasutatava gaasipumba
tüübist võib automaatne
seiskamisfunktsioon aktiveeruda
varakult ja tankimine ei pruugi olla
võimalik. Palun järgige tankla
töötajate juhiseid.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Kui kütus välja voolab, võib

juhtuda õnnetus, näiteks tulekahju.
Kui jätate maha mahavalgunud
kütuse koristamata, võib see
põhjustada  värvimuutust või
pragunemist. Olge ettevaatlik, et
kütust laiali ei pritsi.
Laialipritsimise pühkige see pehme
riidelapiga ära.

• Kui kütusepaagi kork ei ole kindlalt
suletud, võib see põhjustada
kütuse leket või tulekahju. Pärast
tankimist viige kütuse täiteotsik
tagasi oma algasendisse ja sulgege
kütuse täitekork, kuni kuulete
rohkem kui 2 klõpsu.

• Kütus sisaldab inimkehale
kahjulikke aineid. Ärge hingake
aurustunud kütusesse.

• Lisaks jälgige kindlasti kõiki
tanklas antud hoiatusi.
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Kapott

65T70031

Kapoti avamiseks.
1) Tõmmake kapoti avamishooba, mis

asub armatuurlaua küljel. Kapott
avaneb praokile.

65T70042

2) Lükake nüüd kapoti esiserva all olevat
riivi sõrmedega külgsuunas nii, nagu
joonisel näidatud. Riivi küljele lükates
tõstke kapott ules.

HOIATUS
• Kuna kapott on raske, võib laps

seda avades või sulgedes saada
vigastada. Ärge laske lapsel kapotti
avada ega sulgeda.

• Kui mootoriruum muutub kuumaks,
võib see põhjustada põletusi.
Kapoti avamisel ärge laske lapsel
kapoti lähedale tulla.

• Kui jätate mõne tööriista või riide
mootoriruumi, võib see põhjustada
tõrkeid. Kui mootoriruum muutub
kuumaks, võib see põhjustada
põletusi. Ärge jätke kontrollimisel
või puhastamisel ühtegi tööriista
ega lappi mootoriruumi.

HOIATUS
Kui satute töötava veorihma või
jahutusventilaatori lähedale
(radiaatori ventilaator), võivad käed,
juuksed, riided jne kinni jääda ja võite
viga saada. Mootori või hübriidajami
töötamisel, hoidke eemale
veorihmast või jahutusventilaatorist
(radiaatori ventilaator).

NÄIDE

HOIATUS
Kapoti all olev vabastushoob võib
olla piisavalt kuum, et põletada sõrmi
mootori (hübriidajami) töötamise ajal
või kohe pärast mootori
(hübriidajami) seiskumist. Kui
proovite kapotti mootori
(hübriidajami) töötamise ajal või kohe
pärast mootori (hübriidajami)
seiskumist, puudutage kapoti all
vabastushooba, kui see on piisavalt
jahtunud.

NÄIDE
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65T70052

3) Hoidke kapotti üleval, tõmmake
tugivarras kinnitusklambrist välja ja
pistke varda ots selleks ettenähtud
avasse kapotil.

Kapoti sulgemiseks:
1) Kergitage pisut kapotti ja eemaldage

tugivarras hoiuavast. Pange tugivarras
kinnitusklambrisse tagasi.

65T70060

2) Laske kapott umbes 20 cm kaugusele
riivist ja laske siis alla langeda.
Kontrollige, kas kapott on täielikult
suletud ja riivistatud.

MÄRKUS
Kui tõstate kapoti üles klaasilt
tõstetud klaasipuhastiga, võivad
klaasipuhasti ja kapott kahjustuda. 
Ärge tõstke kapotti üles, kui kapoti
hoovad on üles tõstetud.

NÄIDE

HOIATUS
• Kapoti all olev tugivarras võib olla

piisavalt kuum, et põletada sõrmi
mootori (hübriidajami) töötamise
ajal või kohe pärast mootori
(hübriidajami) seiskumist. Kui
soovite kasutada kapoti tugivarrast
mootori (hübriidajami) töötamise
ajal või kohe pärast mootori
(hübriidajami) seiskumist,
puudutage seda, kui see on
piisavalt jahtunud.

• Kui varras peaks avast välja
tulema, võite kinnilangeva kapoti
vahele jääda. Lükake varda ots
korralikult hoiuavasse.

• Varras võib avast välja tulla, kui
kapotti tabab tugev tuulehoog. Kui
varras peaks avast välja tulema,
võite kinnilangeva kapoti vahele
jääda. Olge tuulisel päeval kapoti
avamisega väga ettevaatlik.

MÄRKUS
Klambri hoidikust eemaldamisel
hoidke osa * pesas.

HOIATUS
Kui see ei ole tõielikult suletud, võib
kapott sõidu ajal ootamatult üles
tõusta ja ohtlikult vaatevälja
takistada. Kontrollige enne sõidu
alustamist, kas kapott on täielikult
suletud ja riivis.

NÄIDE
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Päikesesirm

79J161

Päikesesirmid saab kaitseks läbi esiklaasi
langeva pimestava päikesevalguse eest
alla keerata. Lisaks saab need klambrist
lahti võttes küljele keerata, et kaitsta
külgklaasi paistva päikesevalguse eest

Kaardihoidik (mõnel mudelil)

80JM152

(1) Peegli kate
(2) Kaardihoidik

Päikesesirmi siseküljel asuvas
kaardihoidikus (2) saab hoida erinevaid
plastkaarte.

HOIATUS
Mootorikatte sulgemisel võib sõitja
keha, näiteks käed, kapoti vahele
jääda ja vigastada saada. Kui kapotti
vajutatakse pealtpoolt liiga tugevalt,
võib kapott viga saada
Kapoti sulgemisel jälgige, et käed või
pea ei jää selle liikumisteele.

MÄRKUS
Kapoti vajutamine ülevalt võib kapotti
kahjustada.

MÄRKUS
Päikesesirmi klambrist vabastamisel
või kinnitamise hoidke seda
plastikosadest, vastasel juhul võite
seda vigastada.

MÄRKUS
Parkides auto palava ilmaga otsese
päikese kätte, ärge jätke oma
plastkaarte kaardihoidikusse. Need
võivad kuumuse mõjul kahjustuda.

(1)

(2)

NÄIDE
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Meikimispeegel (mõnel mudelil)

61MM0B018

(3) Meikimispeegel
(4) Meikimispeegel tuli (mõnel mudelil)

Meikimispeegli (3) kasutamiseks pöörake
päikesesirm alla ja nihutage peegli kaant
(1).

Meikumispeegli valgusti (4) süttib, kui
peegli kate (1) on avatud.

Laevalgusti

65T70070

(1) Kindalaegas (mõnel mudelil)
(2) Õõrandavalgusti (mõnel mudelil)
(3) Armatuurlaua taskulamp (mõnel

mudelil (mõnel mudelil)

(3)

(4)

NÄIDE HOIATUS
• Ärge sõitmise ajal meikimispeeglit

kasutage, sest võite kaotada
kontrolli auto üle.

• Ärge kummarduge meikimispeegli
kasutamisel liigselt esiturvapadja
paigalduskoha poole ega nõjatuge
selle vastu. Esiturvapadja
vallandumisel annab see väga
tugeva löögi.

MÄRKUS
Kui peegelduspeeglil on valgusti,
ärge jätke peeglikatet pikaks ajaks
avatuks või aku tühjeneb.

(1)

(2)(3)(2)

NÄIDE
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61MM0B020

(4) Eesmine tuli (ülakonsoolita)
(5) Eesmine tuli (ülakonsooliga)
(6) Keskmine tuli (ilma katuseluugita)
(7) Keskmine tuli (katuseluugiga)
(8) Pakiruumi tuli

(mõnel mudelil)

Kindalaeka valgusti (mõnel mudelil) 
(1)
Lisateavet vaadake osas „Kindalaegas“.

Gabariidituli (mõnel mudelil) (2)
Jalaruumis iga esiistme ees on
põrandavalgusti. Kui mõni uks (sealhulgas
tagaluuk) on avatud, süttivad mõlema
poole põrandavalgustid automaatselt.
MÄRKUS:
Põrandavalgustite kasutamist saab
infoekraanil muuta. Lisateavet vaadake
osas „MÄRGUPLOKK“.

Armatuurlaua taskulamp  
(mõnel mudelil) (3)
See tuli süttib, kui gabariidituled, tagatulrf
ja/või esituled põlevad.

Eesmine tuli (ülakonsoolita) (4)

61MM0A205

Vajutage lülitit, et tuli sisse lülitada ja 
vajutage uuesti, et tuli välja lülitada.

(4) / (5)

(6)

(7) (7)

(8)

NÄIDE
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Eesmine tuli
(ülakonsooliga) (5)

61MM0A106

Keskmine tuli (ilma katuseluugita) 
(6)

61MM0A107

Keskmine tuli (katuseluugiga) (7)

61MM0B022

Sellel valgustil on kolm või neli asendit,
mille funktsioone kirjeldatakse allpool:
ON (a)
• Valgus süttib ja jääb põlema sõltumata

sellest, kas uks on avatud ja suletud.
• Aku säästmiseks lülitatakse valgus

automaatselt välja 15 minutit pärast
valguse süttimist ja kui muid toiminguid
ei ole tehtud.

DOOR (b)
• Valgus süttib ükskõik millise ukse

avamisel. Pärast kõikide uste sulgemist
jääb valgus põlema veel umbes 15
sekundiks ja kustub seejärel aeglaselt.
Kui te sisestate sel ajal süütevõtme
süütelukku ja vajutate süütelülitit, et

valida ACC või ON režiim, kustub valgus
koheselt. Pärast süütevõtme
eemaldamist süütelülitist või pärast
mootori lüliti vajutamist, et muuta süüde
„LOCK” (OFF), lülitub tuli umbes 15
sekundiks sisse ja seejärel kustub.

• Aku säästmiseks lülitatakse valgus
automaatselt välja 15 minutit pärast
valguse süttimist ja kui muid toiminguid
ei ole tehtud.

OFF (c)
Valgus ei sütti ka siis, kui mõni uks
avatakse.
KOHTVALGUSTI (d)
Kui tulede lüliti on DOOR või OFF asendis,
vajutage lülitit, et tuli sisse lülitada ja
vajutage uuesti, et tuli välja lülitada.

OPEN

PUSH

TILT

CLOSE

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

NÄIDE

(a)(b)(c)
NÄIDE

(b)

(c)

(a)
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Pakiruumi tuli 
(mõnel mudelil) (8)

61MM0B023

Kui avate taguluugi tulede lüliti „ON” (1),
süttib tuli ja jääb põlema seni, kuni
tagaluuk on avatud.
• Aku säästmiseks lülitatakse valgus

automaatselt välja 15 minutit pärast
tagaluugi avamist ja kui muid toiminguid
ei ole tehtud.

Pakiruumi tulede lüliti asendis „OFF” (2),
tuli ei põle, olenemata sellest, kas tagaluuk
on avatud või suletud.

65T70080

MÄRKUS:
Valgustite tööd mõjutavate uste arv sõltub
auto varustustasemest. Kui ukseaval asub
kummikattega lüliti (vt joonist), siis on see
uks valgustite kasutamisega seotud. Ka
tagaluuk on valgustitega seotud, isegi kui
kummikattega lüliti luugiavas puudub.

Pistikupesa

Esikäetugi koos konsoolilaekaga

65T70300

Pakiruumi valgustus

65T70100

MÄRKUS
Ärge jätke tagaluuki liiga kauaks
lahti, kui pakiruumi valgusti lüliti on
asendis ON, sest pidevalt põlev tuli
tühjendab akut.

(1)(2)

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE
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Pistikupesa töötab süütelüliti “ACC” või
“ON” asendis või režiimis.
Pistikupesa saab kasutada 12 V/ 120 W
voolu tarbivate elektriseadmete
toiteallikana. Jälgige, et pistikupesa oleks
kaetud, kui see ei ole kasutusel.

USB-pesa

Keskkonsool

65T70090

Läbi auto audiosüsteemi muusika
esitamiseks ühendage oma väline
heliallikas USB-pesasse. Lisateavet
vaadake osast „Helifunktsioon“.

HOIATUS
Kui pistikupesa ei ole kasutusel,
sulgege kummist kork. Kui mõni
võõrmaterjal siseneb lisaseadmete
pesasse, võib see põhjustada rikke
või lühise.

MÄRKUS
• Kaitsme kaitsmiseks pistikupesade

samaaegse kasutamise korral ärge
ületage pistikupesade
koguvõimsust 12 V/120 W/10 A.

• Ebasobivate elektriseadmete
kasutamine võib teie auto
elektrisüsteemi kahjustada.
Kontrollige, et kõik kasutatavad
lisaseadmed oleksid mõeldud
ühendamiseks just seda tüüpi
pistikupesaga.

• Kui süütelüliti on pistikupesa
kasutamisel LOCK asendis, võib
toimuda järgnev.
– Audio- või navigatsioonisüsteem

ei lülitu välja.
– Võtmevaba sisenemissüsteem ei

tööta
Sel juhul ühendage seadmed
pistikupesadest lahti ja kontrollige,
kas elektriseadmed töötavad
korralikult. Probleemi püsimisel
laske SUZUKI esindajal või
kvalifitseeritud asjatundjal
süsteemi kontrollida.

HOIATUS
USB-pesasse võõrmaterjali
sattumisel võib tekkida rike või lühis.
Kui USB-pesa ei ole kasutusel,
sulgege alati kate.

NÄIDE
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Katuseluuk (kui on 
varustuses)
Pärast süütelüliti ON reziimi valimist saab
katuseluuki kallutada või nihutada

65D612

MÄRKUS:
• Kui jätate auto järelvalveta, sulgege

kindlasti katuseluuk.
• Kontrollige korrapäraselt juhtrööpa

mustust ja puhastage seda, kui mustus
on kogunenud.

Katuseluugi kallutamine

65T70110

Katuseluugi täielikult suletud asendist üles
kallutamiseks vajutage katuselüliti “PUSH
TILT# osa (1). Katuseluuk kallutab end
täielikult üles.
MÄRKUS:
Kui päikesevari on üles kallutamisel
suletud, avaneb päikesevari automaatselt.
Katuseluugi kallutatud asendist
sulgemiseks vajutage katuselüliti “PUSH
TILT osa (1). Katuseluuk kallutab end
täielikult alla. Kui te hoiate katuselüliti
"PUSH TILT" (1) osa  kauem kui üks
sekund all, sulguvad katuseluuk ja
päikesevari täielikult.

HOIATUS
• Ärge kunagi pange sõidu ajal pead

või muud kehaosa katuseluugist
välja.

• Kandke oma turvavööd ja kasutage
alati lapse turvatoole. Õnnetuse
korral võite autost välja paiskuda.

• Veenduge, et katuseluugi
sulgemisel ei oleks katuseluugi teel
käsi ega muid takistuse.

• Lülitage alati süüde välja ja võtke
pult endaga kaasa, isegi kui
lahkute autost vaid lühikeseks
ajaks. Samuti ärge jätke lapsi ilma
järelvalveta autosse. Järelvalveta
lapsed võivad akna lüliteid
kasutades katuseluugi vahele
jääda.

MÄRKUS
• Ärge toetage oma kehakaalu

katusele katuseluugi ümber,
näiteks istudes selle peal.

• Enne avamist eemaldage
katuseluugilt veetilgad, lumi, jää
või liiv.

OPEN

PUSH
T I L T

CLOSE

(1)
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Katuseluugi avamine

65T70120

Katuseluugi käsitsi avamiseks lükake
katuseluugi lüliti asendisse „OPEN” (2).
Päikesevari avaneb ja seejärel avaneb
katuseluuk.
Kui lükkate katuseluugi lüliti asendisse
„FULL OPEN” (3), avaneb päikesevari
täielikult. Kui lükkate katuselüliti uuesti
asendisse „FULL OPEN” (3), avaneb
katuseluuk täielikult.
Kui hoiate katuseluugi lülitit üle ühe
sekundi  “FULL OPEN” asendis (3),
avanevad päikesevari ja katuseluuk
täielikult.
Päikesevarju või katuseluugi liikumise
peatamiseks vajutage põgusalt lülitit.

Katuseluugi sulgemine
Katuseluugi käsitsi sulgemiseks lükake
katuseluugi lüliti asendisse „CLOSE” (4).
Katuseluuk sulgub ja seejärel sulgub
päikesevari.
Kui lükkate katuseluugi lüliti uuesti
asendisse „FULL CLOSE” (5), sulgub
katuseluuk täielikult. Kui lükkate
katuseluugi lüliti asendisse „FULL CLOSE”
(5), sulgub päikesevari täielikult.
Kui hoiate katuseluugi lülitit üle ühe
sekundi  “FULL CLOSE” asendis (5),
sulguvad päikesevari ja katuseluuk
täielikult.
Päikesevarju või katuseluugi liikumise
peatamiseks vajutage lülitit põgusalt
ükskõik millises suunas.

Süsteemil on vahelejäämiskaitse.
Kui süsteem tuvastab midagi katuseluugi
liikumisteel, liigub katuseluuk automaatselt
vastupidises suunas ja libiseb tahapoole
või kaldub üles. See süsteem töötab, kui
katuseluuk sulgub või liigub  automaatselt
alla.
Veenduge, et katuseluugi sulgemisel ei
oleks liikumisteel käsi ega muid takistusi,
isegi kui süsteemil on vahelejäämiskaitse.

Kui vahelejäämiskaitse süsteem ei tööta
korralikult, sulgege katuseluuk täielikult,
kasutades katuselülitit, ja paluge esindajal
süsteem üle vaadata.

OPEN

PUSH
T I L T

CLOSE

(3)
(2)

(4)

(5)
HOIATUS

Vahelejäämiskaitse ei pruugi toimida,
kui aku pole piisavalt laetud.

HOIATUS
Vahelejäämiskaitse ei tööta kohas,
kus katuseluuk on peaaegu täielikult
suletud.
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Topsihoidik ja panipaigad

61MM0B028

(1) Armatuurlaua tasku (mõnel mudelil) (2) Eesmised topsihoidikud
(3) Eesmiste pudelihoidikud (4) Esikäetugi koos konsoolilaekaga 

(mõnel mudelil) 
(5) Esiistme seljatoetasku (mõnel mudelil) (6) Tagumised pudelihoidikud
(7) Tagumine käetugi koos topsiihoidikutega 

(mõnel mudelil)
(8) Pakiruumi taskud

(1) (2) (3)

(3)

(5)

(4)

(6)

(6)

(7) (8)

(8)

NÄIDE

Armatuurlaua tasku (1)

HOIATUS
Ärge hoidke seal esemeid, mis
võivad sõidu ajal maha kukkuda.
Vastasel juhul võib mahakukkunud
ese pedaalide kasutamist takistada ja
juhitavuse kaotamisest tingitud
õnnetuse põhjustada.
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Eesmised topsihoidikud (2) Eesmised pudelihoidikud (3)/ 
Tagumine pudelihoidik
Pudel peab olema hoidikus koos korgiga.

Esikäetugi koos konsoolilaekaga 
(mõnel mudelil) (4)

61MM0B029

Käetuge saab ettepoole nihutada.

HOIATUS
Allpool toodud hoiatuste eiramine
võib põhjustada vigastusi või autot
kahjustada.
• Olge kuumade jookide kasutamisel

ettevaatlik. Kuuma vedeliku
laialipritsimine võib põhjustada
põletusi. 
Liitiumioonaku (mõnel mudelil) ja
DCDC muundur (mõnel mudelil)
asuvad esiistme all. Vedelike
valamine liitiumioonakule ja DCDC
konverterile mudelites, mis on
varustatud ENG A-STOP
süsteemiga või SHVS-iga (Suzuki
Smart Hybrid Vol) või tugeva
hübriidajamiga, võib põhjustada
tulekahju või elektrilöögi või
kahjustada akut ja DCDC
konverterit.
Lisaks võib järgmistes osades
vedeliku lekkimine põhjustada
tulekahju või tõrkeid ning
turvapadjasüsteem ei pruugi
korralikult töötada.
– Navigatsioonisüsteem,

helisüsteem või vastavad lülitid
– Juhtmestik või elektrilised

komponendid põranda all
– Käigukangi või turvavöö luku

liikuvad osad
(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Ärge kasutage topsihoidikuid

terava- servaliste, kõvade või
kergesti purunevate esemete
hoidmiseks. Äkkpidurdamise või
kokkupõrke korral võivad
topsihoidikutes olnud esemed sealt
valja paiskuda ning autos viibijaid
vigastada.

• Olge ettevaatlik, et käigukangi
liikuvate osade vahele ning mis
tahes elektrikomponentide sisse ei
loksuks vedelikke ega satuks
võõrkehi. Vedelikud vms ained ning
võõrkehad võivad neid osi
kahjustada.

• Vedelike laialipritsimisel laske oma
autot SUZUKI volitatud esindajal
või kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.

MÄRKUS
Käetoe kaitsmiseks, ärge sellele
nõjatuge ega lubage lapsel sellele
istuda.

NÄIDE
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Konsoolilaegas
Kasutage seda väikeste esemete
hoidmiseks.
Avage kamber, tõstes ülemist kaant ja
hoides samal ajal hooba (1) üleval.

61MM0B029

MÄRKUS:
Sulgege kaas alati pärast millegi
sisestamist või välja võtmist.

Konsoolilaeka pistikupesa
Lisateavet vaadake osast „Pistikupesa“.

Esiistme seljatoetasku 
(mõnel mudelil) (5)

61MM0B032

Seda taskut saab kasutada kergete ja
pehmete esemete, nt kinnaste, ajalehtede
või ajakirjade hoidmiseks.

Tagakäetugi koos topsiihoidikutega 
(mõnel mudelil) (7)

61MM0B033

(1) Topsihoidjad
Käetugi asub tagaistme keskel. Kallutage
seda kasutamiseks ettepoole.

(1)
NÄIDE

HOIATUS
Ärge hoidke taskutes kõvasid või
kergesti purunevaid esemeid. Hoides
taskutes nt pudeleid, joogipurke vms,
võivad need tagaistujaid avarii korral
tõsiselt vigastada.

NÄIDE
(1)

NÄIDE
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Pakiruumi taskud (8)

61MM0B034

Kaane avamiseks lükake hooba (1) ja
tõmmake kaant.

Käepidemed (mõnel mudelil)

54G249

Käepidemed on mugavusvarustus.

HOIATUS
• Kui turvavöö on käetoe mõne osa

poolt takistatud, ei saa see
ettenähtud kaitset pakkuda. Pärast
turvavöö kinnitamist kontrollige
alati, et käetugi ei sega turvavööd.

• Avarii või ootamatu seiskumise
korral võib tagakäetugi ettepoole
kukkuda. Kui seljaga sõidusuunas
turvatool on tagumisel keskmisel
istmel, võib kukkuv käetugi last
vigastada. Ärge kunagi pange
seljaga sõidusuunas turvatooli
tagumisele keskmisele istmele.

(1)

NÄIDE

MÄRKUS
Käepidemete kaitsmiseks ärge neile
midagi riputage.
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Riidekonksud (mõnel mudelil)

61MM0B025

Kindalaegas

65T70130

Kindalaeka avamiseks tõmmake
käepidemest. Sulgemiseks lükake kaas
üles, kuni see turvaliselt sulgub.

65T70140

Kindalaeka valgusti (mõnel mudelil) jääb
kaane avamisel põlema.

HOIATUS
Kui teie autol on turvakardinad, ärge
riputage riidekonksudele teravaid
esemeid, nagu riidepuu. Riiete
riputamisel riputage need konksu
otsa ilma riidepuuta.

MÄRKUS
Riidekonksud võib riided riputada.
Riidekonksud ei ole ette nähtud
suurte ja raskete esemete
riputamiseks.

HOIATUS
Ärge kunagi sõitke avatud
kindalaekaga. Avarii korral võib see
vigastuse põhjustada.

NÄIDE

HOIATUS
Ärge jätke tulemasinaid ega
pulverisaatorpurke kindalaekasse. Kui
tulemasin või aerosoolipurk jääb
kindalaekasse, võib see süttida.

NÄIDE
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Ülakonsool 
(mõnel mudelil)

65T70150

Kasutage seda väikeste esemete
hoidmiseks.
Kaane (1) avamiseks vajutage sellele
tõstetud osa.

Jalatugi

68LM543

Kasutage jalatuge (1) jvasaku jala
toetamiseks.

(1)

HOIATUS
• Ärge sõitke avatud ülakonsooliga,

sest seesolevad esemed võivad
pidurdamise, kiirenduse või
kokkupõrke ajal alla kukkuda.
Sulgege kaas alati pärast millegi
sisestamist või välja võtmist.

• Kui pargite auto õues päikese kätta
või kuuma ilmaga, võib pea kohal
asuv konsool väga kuumaks
minna, kuna see on katuse lähedal.
Seega sellistes tingimustes
parkimisel:
– Ärge jätke prille, plastkaartide jne

ülakonsooli. Kuumus võib
moonutada plastikklaase või -
raame.

– Ärge asetage kergestisüttivaid
esemeid, näiteks välgumihklit,
ülakonsooli. Kuumus võib
põhjustada tulekahju.

MÄRKUS
• Kaane sulgemisel ärge rakendage

kaane suhtes liigset jõudu. See
võib kaane ja paigaldatud esemed
lõhkuda.

• Paigaldades prillid ülakonsooli
võivad klaasid kahjustuda.

(1)

NÄIDE
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Pakiruumi taskud

Ostukonks

65T70160

Ostukotti või muud sobivad esemed saate
riputada konksu külge.
Riidekonksud ei ole ette nähtud suurte ja
raskete esemete riputamiseks.

Pakivõrgu konksud (mõnel mudelil)

65T70170

Nende konksude külge saate kinnitada
valikulise võrgu.
Need konksud ei ole ette nähtud suurte ja
raskete esemete riputamiseks.

Pakiruum kate (mõnel 
mudelil)

61MM0B109

Pagasiruumi paigutatud pagasi või muud
esemed saab pakiruumi kattega varjata.

MÄRKUS
Konksu kaitsmiseks ärge riputage
esemeid, mis on raskemad kui
järgmine kaal.
Ostukonks: 2 kg

NÄIDE

MÄRKUS
Konksude kaitsmiseks ärge riputage
suuri ega raskeid esemeid.

NÄIDE

HOIATUS
Ärge asetage esemeid pakiruumi
kattele, isegi kui need on väikesed ja
kerged. Kattel olevad esemed võivad
avarii korral tekitada vigastusi või
takistada juhi tahavaadet.

NÄIDE
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Pakiruumi paneel 
(mõnel mudelil)

61MM0B035

Teie autol on varustatud pakiruumis asuva
paneeliga. Saate sinna paigutada pagasit
või muid esemeid. Pika pagasi saate
paigutada ka pakiiruumist paneeli
eemaldamisega.

61MM0B036

Pakiruumi paneeli saab avada, nagu
joonisel näidatud.NÄIDE

HOIATUS
• Pakiruumi kattest (mõnel mudelil)

kõrgemad  esemed võivad
takistada juhi tahatvaadet ja
põhjustada õnnetuse. Need
esemed võivad samuti saada viga
või kahjustada tagaluuki.
Ärge vedaga esemeid, mis ulatuvad
pakiruumist kaugemale.

• Pakiruumis ei ole konstruktsioone,
mis sobiks inimeste vedamiseks.
Ärge laske lastel sellistes kohtades
sõita. Vastasel juhul tekib ootamatu
pidurdamise tõttu õnnetuste oht
jne, ärge laske lapsel pakiruumis
mängida, isegi kui auto seisab.

HOIATUS
Pakiruumi ettevaatamatul
kasutamisel võite viga saada.
Olge pakiruumi paneel eemaldamisel
või paigaldamisel ettevaatlikult.

MÄRKUS
Kui pakiruumi paneel on sõidu ajal
avatud, võib see viga saada.
Ärge hoidke paneeli sõidu ajal
avatuna.

NÄIDE
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Katusekaared või 
katuseraami  ankrud (mõnel 
mudelil)

Katusekaared

65T70180

Katuseraami ankrud

65T70190

SUZUKI edasimüüjalt või kvalifitseeritud töökojalt saadaval
oleva katuseraami kinnitamiseks võite kasutada
katusekaari  või katuseraami ankruid. Kui kasutate
katuseraami, järgige selles peatükis toodud juhiseid ja
ettevaatusabinõusid, mis on koos katuseraamiga.
• Veenduge, et katuseraam on kindlalt paigaldatud.
• Erinevat tüüpi esemete (nt suusad, jalgrattad jne)

õigeks paigaldamiseks kasutage sobivaid
lisaseadmeid, mis on saadaval SUZUKI esindaja
või kvalifitseeritud asjatundja juures. Veenduge, et
paigaldate lisaseadmed korralikult ja kindlalt
vastavalt antud juhistele. Ärge paigaldage
esemeid otse katusepaneelile. Koorem võib
katusepaneeli kahjustada.

• Katuseraami ja koorma brutokaal ei tohi ületada
laadimismahtu.
–  Katusekaared: 75 kg
–  Katuseraami ankrud: 50 kg
Samuti ärge laske auto kogukaalul (täislastiga
sõiduk, sealhulgas juht, reisijad, koorem, katuse

koorem ja tiisli kaal) ületada käesoleva
käsiraamatu jaotises „TEHNILISED ANDMED”
loetletud auto brutokaalu (GVWR).

• Paigaldage ja kinnitage korralikult korralikult
vastavalt antud juhistele katuseraami külge.
Paigaldage kõige raskemad esemed alla ja
jaotage koorem  võimalikult ühtlaselt.

• Ärge vedage nii suuri esemeid, et need ripuvad üle
kaitseraudade või auto külgede või blokeerivad vaadet.

• Fikseerige pikkade esemete (nt puitpaneelid,
lainelauad jne) esi- ja tagaotsad nii auto esi- kui ka
tagaossa. Kaitske auto värvitud pindu kinnitusköite
põhjustatud kulumise eest.

• Kontrollige perioodiliselt, et katuseraam oleks
kindlalt paigaldatud ja kahjustusteta.

• Katuseraami ankrutega auto puhul veenduge, et
ankrud on suletud korkidega, kui neid ei kasutata.

NÄIDE

HOIATUS
• Järsud manöövrid või koorma

nõuetekohaselt kinnitamata jätmisel võib
koorem minema lennata ja teisi tabada,
põhjustades vigastusi või varalist kahju. 

• Paigaldage koorem kindlalt ja vältige järske
manöövreid, nagu näiteks äkiline
paigaltvõtmine, järsud pöörded,  ja äkiline
pidurdamine. Kontrollige regulaarselt, et
koorem oleks kindlalt kinnitatud.

• Suured, mahukad, pikad või lamedad
esemed võivad mõjutada auto
aerodünaamikat või jääda tuule kätte ning
vähendada auto juhitavust, mille
tulemuseks on õnnetus ja vigastus. Sõitke
seda tüüpi koormaga ettevaatlikult ja
ohutult vähendatud kiirusega.
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Kliimaseade
Kliimaseadmeid on kolme tüüpi:
• Küttesüsteem
• Manuaalne kliimaseade
• Automaatne kliimaseade

(kliimaautomaatika)

Ventilatsiooniava

65T70200

1. Esiklaasi sulatuse ventilatsiooniava
2. Külgklaasi sulatuse ventilatsiooniava
3. Külje ventilatsiooniava
4. Keskmine ventilatsiooniava
5. Põranda ventilatsiooniava

* Mõnel mudelil

1

2

3

5 5

44

1

2

3

5* 5*
NÄIDE
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Külje ventilatsiooniava

61MM0B046

Õhuvoo suunamiseks liigutage nuppu (1)
vertikaal- või horisontaalsuunas.
Ventilatsiooniava avamiseks või
sulgemiseks liigutage ketast (2).

(1) (2)

SULGEMI

AVAMINE

Keskmine ventilatsiooniava

65T70210

Õhuvoo suunamiseks liigutage nuppu (1) vertikaal- või horisontaalsuunas.

HOIATUS
Pikemaajaline kuuma õhu kasutamine võib põhjustada põletusi. Kõik autos
olijad, eriti lapsed, vanurid, erivajadustega tundliku nahaga ja magavad sõitjad
peavad hoidma ventilatsiooniavadest teatud kaugusesse ning hoiduma
pikemaajalisest kuuma õhuga kokkupuutest.

(1) (1)
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Manuaalne kliimaseade

Lülitite kirjeldus

61MM0A018

Temperatuuri regulaator (1)
Temperatuuri valimiseks selektorit
keerates.

Ventilaatori kiiruse regulaator (2)
Puhuri sisselülitamiseks ja selle kiiruse
reguleerimiseks.

Õhuvoo valikulüliti (3)

61MM0A019

Järgnevate režiimide valimiseks:
Ventilatsioon (a)

65T70220

Valitud temperatuuriga õhk juhitakse
keskmiste ja külgmiste ventilatsiooniavade
kaudu salongi.

Salongi üla- ja allosa (b)

65T70230

Valitud temperatuuriga õhk juhitakse salongi
läbi põrandale suunatud ventilatsiooniavade,
samal ajal kui keskmistest ja külgmistest
ventilatsiooniavadest tuleb veidi jahedamat
õhku. Kui aga temperatuuri regulaatoriga (1)
valitakse kõige madalam või kõige kõrgem
temperatuur, siis on põrandale suunatud
ventilatsiooniavade kaudu salongi juhitava õhu
temperatuur sama kui keskmistest ja
külgmistest ventilatsiooniavadest.
Küte (c)

65T70240

Valitud temperatuuriga õhk juhitakse
salongi läbi külgmiste ja põrandale
suunatud ventilatsiooniavade, lisaks tuleb
õhku esiklaasi ja veidi ka külgakende
soojendusavadest.

A/C

0

1
2

3

4

(1) (4) (5) (3)

(2)

(a)

(b)

(e)

(d)

(c)
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Kütmine ja klaasisoojendi (d)

65T70250

Valitud temperatuuriga õhk juhitakse
salongi läbi külgmiste ja põrandale
suunatud ventilatsiooniavade ning
esiklaasi ja külgakende soojendusavade.
Sulatamine (e)

65T70260

Valitud temperatuuriga õhk juhitakse
salongi läbi külgmiste ja esiklaasi ja
külgakende soojendusavade.

83RM090

MÄRKUS:
Märgistus “USE WITH” (A)
Esi- ja külgakende kiireks udust
puhastamiseks seadke õhuvoo regulaator
(3) „KÜTE ja SULATUS“ või „SULATUS“
asendisse ja õhurežiimi lüliti (4) „VÄRSKE
ÕHU“ asendisse. Selles asendis
puhastatakse akna kiiremini kui
„TSIRKULATSIOONIÕHU“ asendis.

Õhurežiimi valikulüliti (4)

61MM0A020

Järgnevate režiimide valimiseks:

Värske õhk (f)
Selle režiimi valimisel lülitub värske õhu
varustus välja ja toimub salongiõhu ringlus.
Tsirkulatsiooniõhk (g)
Selle režiimi valmimisel süttib märgutuli,
välisõhuvarustus lülitub välja ja toimub
salongiõhu ringlus. See režiim sobib
tolmuse või saastunud õhuga keskkonnas
(nt tunnelis) või juhul, kui on vajalik salongi
kiiresti jahutada.

Lülitile vajutamisel toimub ümberlülitamine
„FRESH AIR“ ja „RECIRCULATED AIR“
vahel.

MÄRKUS:
„RECIRCULATED AIR“ pikemaajalisel
kasutamise õhk salongis saastub ja aknad
muutuvad uduseks. Seetõttu peaksite aeg-
ajalt valima „FRESH AIR“.

（A）
(f) (g)
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Õhukonditsioneeri lüliti (5)
Õhukonditsioneeri sisselülitamiseks
seadke ventilaatori kiiruse lüliti
väljalülitatust erinevasse asendisse ja
vajutage „A/C“. “A/C” lülitil lülitub
konditsioneeri töötamisel sisse märgutuli.
„A/C“ väljalülitamiseks vajutage uuesti
lülitile.
Õhukonditsioneeri kasutamisel võivad
mootoripöörded kergelt muutuda. See on
normaalne, kuna süsteem on
konstureeritud temperatuuri hoidmiseks
sisse ja välja lülituma. 
Kompressori vähesem töötamine annab
paremad tulemused.

Süsteemi kasutamine

Loomulik ventilatsioon
Valige „VENTILATION“ ja „VÄRSKE ÕHK“,
seejärel valige temperatuuri regulaatoriga
sobiv temperatuur ja keerake ventilaatori
kiiruse regulaator asendisse „OFF“.
Värske õhk siseneb sõidu ajal
ventilatsioonisüsteemi kaudu autosse.
Sundventilatsioon
Keerake ventilaatori kiiruse regulaator mis
tahes asendisse v.a „OFF“, ülejäänud
regulaatorite asendid on samad kui
loomuliku ventilatsiooni puhul.
Tavaline kütmine (kasutades värsket
õhku)
Valige “HEAT” ja “FRESH AIR”, seejärel
valige temperatuuri regulaatoriga sobiv
temperatuur ja keerake ventilaatori kiiruse
regulaator asendisse „OFF“. Mida suurem
on ventilaatori kiirus, seda kiiremini
salongiõhk soojeneb.
Kiirkütmine (kasutades
tsirkulatsiooniõhku)
Põhiseaded on samad, nagu tavaküttel,
väljaarvatud, et peate valima
“RECIRCULATED AIR”. Selle kütteviisi
pikemaajalisel kasutamise õhk salongis
saastub ja aknad muutuvad uduseks. See
meetod on ainult kiirkütteks ja valige
esimesel võimalusel tavaküte.

Pea jahedas, jalad soojas
Valige “BI-LEVEL” ja “FRESH AIR”,
seejärel valige temperatuuri regulaatoriga
sobiv temperatuur ja keerake ventilaatori
kiiruse regulaator asendisse „OFF“.
Keskmistest ja külgmistest
ventilatsiooniavadest tuleb nüüd
jahedamat õhku kui põrandale suunatud
ventilatsiooniavadest, välja arvatud juhul,
kui temperatuuri regulaatoriga on valitud
kõige madalam või kõrgem tempetatuur.
Tavajahutus
Valige “VENTILATION”, seejärel valige
temperatuuri regulaatoriga sobiv
temperatuur ja keerake ventilaatori kiiruse
regulaator asendisse „A/C“. Mida suurem
on ventilaatori kiirus, seda kiiremini
salongiõhk jahtub.
Võite lülitada õhurežiimi “FRESH AIR” või
“RECIRCULATED AIR” vahel ümber.
“RECIRCULATED AIR” valimine
suurendab jahutuse kiirust.
Kiirjahutus (kasutades
tsirkulatsiooniõhku)
Põhiseaded on samad, nagu
tavajahutusel, väljaarvatud, et peate
valima “RECIRCULATED AIR”.
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MÄRKUS:
• „RECIRCULATED AIR“ pikemaajalisel

kasutamise õhk salongis saastub ja
aknad muutuvad uduseks. Seetõttu
peaksite aeg-ajalt valima „FRESH AIR“.

• Auto suletud akendega pikemaks ajaks
päikese kätte jätmisel jahutab süsteem
auto kiiremini, kui avate natukeseks
ajaks aknad, kasutades “FRESH AIR”
asendit ja ventilaatori kõrgeimat kiirust.

Niiskuse eemaldamine
Valige õhuvoog, temperatuuri
regulaatoriga sobiv temperatuur ja keerake
ventilaatori kiiruse regulaator sobivasse
asendisse. Valige samuti “FRESH AIR” ja
lülitage „A/C“ lüliti sisse.

MÄRKUS:
Kuna õhukonditsioneer kuivatab õhku,
aitab selle sisselülitamine hoida aknad
puhtamad isegi siis, kui kütterežiimina
kasutatakse “DEFROST” ja “HEAT &
DEFROST” funktsioone.

65T70270

MÄRKUS:
Maksimaalne sulatamine:
• Valige “DEFROST” ja “FRESH AIR”,
• Seadke ventilaator HIGH asendisse,
• määrake kõrgeim temperatuur,
• lülitage sisse „A/C“ .
• Keerake külgakende ventilatsiooniavad

külgakende suunas.

Hooldus
Kui te õhukonditsioneeri pikemat aega ei
kasuta (nt talvel), ei pruugi see
sisselülitamisel kõige paremini toimida.
Optimaalse töötamise ja vastupidavuse
tagamiseks peab seda perioodiliselt
kasutama. Lülitage õhukonditsioneer
vähemalt kord kuus üheks minutiks
mootori tühikäigul sisse. See tsirkuleerib
jahutusainet ja õli ning aitab kaitste
sisemisi osasid.
Kui teie kliimaseadmel on õhufiltrid,
vahetage ja puhastage need vastavalt
peatüki „KONTROLLIMINE JA HOOLDUS“
osas „Hooldusgraafik“ juhistele. 

(Ainult R-1234uf jahutusainega
mudelid) 
MÄRKUS:
• Teie auto kasutab kliimaseadme

jahutusainet HFO-1234yf, mida tavaliselt
nimetatakse  R-1234yf. R-1234yf
vahetatakse autorakendustes R-134a
vastu. Teised jahutusained on saadaval,
aga teie autos peab kasutama ainult  R-
1234yf jahutusainet.

(Singapuris)
• Parandusteks ja osade vahetamiseks:

laske oma autot parandada SUZUKI
esindaja või kvalifitseeritud asjatundja
juures, kus on R-1234yf kliimaseadme
jaoks R-1234yf.

NÄIDE
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MÄRKUS:
Venemaa mudelite puhul vaadake
peatükis „LISA“ osa „Venemaal“.

MÄRKUS
Vale jahutusaine võib teie
kliimaseadet kahjustada. Kasutage
ainult R-1234yf jahutusainet. Ärge R-
1234yf jahutusainet millegagi segage
või asendage.
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Manuaalne kliimaseade 
(kliimaautomaatika)

Lülitite kirjeldus

61MM0A021

OFF AUTO

A/C

MODE

DUAL

FRONT
REAR

(1)

(9) (6)

(11)

(4)

(2)

(5) (10)

(3)(8)

(7)

NÄIDE

(1) Vasakpoolse rooliga autod: 
Juhi temperatuuriregulaator
Parempoolse rooliga autod: 
Kaassõitja temperatuuriregulaator

(2) Vasakpoolse rooliga autod:
Kaassõitja temperatuuriregulaator
Parempoolse rooliga autod: 
Juhi temperatuuriregulaator

(3) “DUAL” lüliti
(4) Ventilaatori kiiruse regulaator
(5) Õhurežiimi valikulüliti
(6) “MODE” lüliti
(7) Sulatuse lüliti
(8) Õhukonditsioneeri lüliti
(9) “AUTO” lüliti

(10) “OFF” lüliti
(11) Ekraan
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Temperatuuri regulaator (1)/(2)

61MM0A022

Pöörake temperatuuriregulaator (1)/(2)
soovitud asendisse. Ekraan (11) näitab
valitud temperatuuri.
MÄRKUS:
Kui keerate (1)/ temperatuuriregulaatorit
(1) kuni ekraanile ilmub ,,Hl“ või ,,LO“,
hakkab kliimaseade salongi täisvõimsusel
kütma või jahutama. Kui ekraanil on ,,Hl“
või ,,LO“, võib ventilatsiooniavadest
väljuva õhuvoolu temperatuur järsult
muutuda, kuid see on täiesti normaalne.

„DUAL“ lüliti (3)
Iga „DUAL“ (3) lülitile vajutades, lülitub
temperatuuriregulaatori režiim järgmise
vahel: 
Individuaalne juhtimisrežiim (märgutuli

põleb):
Juht ja kaassõitja saavad temperatuuri
reguleerida oma
temperatuuriregulaatorist sõltumatult.

Kombineeritud juhtimisrežiim (märgutuli ei
põle):
Kui temperatuuri reguleeritakse juhi
temperatuuriregulaatori (1) või (2) abil,
toimub sama reguleerimine
automaatselt ka kaassõitja poolel.

MÄRKUS:
Kui kaassõitja temperatuuriregulaator (1)
või (2) on kombineeritud juhtimisrežiimile
lülitatud, määratakse  automaatselt
individuaalne juhtimisrežiim.

MÄRKUS:
Temperatuuriühiku muutmisel muutub
automaatselt ka soojenduse ja
kliimaseadme temperatuuriühik. Lisateavet
vaadake osas „MÄRGUPLOKK“ lõiku
„Infoekraan“.

Ventilaatori kiiruse regulaator (4)

61MM0A023

Õhvoog on kiirem, kui vajutate
parempoolset lülitit, ja madalam, kui
vajutate vasakut lülitit.
Kui vajutate automaatrežiimi lülitit „AUTO“
(9), muudab kliimaseade ventilaatori kiirust
valitud temperatuuri saavutamiseks ja
säilitamiseks automaatselt.

(1) / (2)

AUTO M

(4)

(9)
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Õhurežiimi valikulüliti (5)

61MM0A024

Õhuvoo valikulülitile (5) vajutades saab
vahetada ümber järgnevate funktsioonide
vahel.
Kui vajutate automaatrežiimi lülitit „AUTO“
(9), muudab see õhurežiimi valitud
temperatuuri saavutamiseks ja
säilitamiseks automaatselt.

TSIRKULATSIOONIÕHK (a)
Selle režiimi valmimisel lülitub värske õhu
varustus välja ja toimub salongiõhu ringlus.
See režiim sobib tolmuse või saastunud
õhuga keskkonnas (nt tunnelis) või juhul,
kui on vajalik salongi kiiresti jahutada.

VÄRSKE ÕHK (b)
Selle režiimi valimisel siseneb autosse
värske õhk.

MÄRKUS:
„RECIRCULATED AIR“ pikemaajalisel
kasutamise õhk salongis saastub ja aknad
muutuvad uduseks. Seetõttu peaksite aeg-
ajalt valima „FRESH AIR“.

„MODE“ lüliti (6)

61MM0A025

„MODE“ lülitile (6) vajutades saab
vahetada ümber järgnevate funktsioonide
vahel. Näidikul kuvatakse valitud režiim.
Kui vajutate automaatrežiimi lülitit „AUTO“
(9), muudab see õhurežiimi valitud
temperatuuri saavutamiseks ja
säilitamiseks automaatselt.

Ventilatsioon (c)

65T70220

Valitud temperatuuriga õhk juhitakse
keskmiste ja külgmiste ventilatsiooniavade
kaudu salongi.
Salongi üla- ja allosa (d)

65T70230

Valitud temperatuuriga õhk juhitakse
põranda, keskmiste ja külgmiste ja
tagumiste ventilatsiooniavade kaudu
salongi.

(5)

(a) (b)

MODE

(6)

(c)

(d)

(e)

( f )
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Küte (e)

65T70240

Valitud temperatuuriga õhk juhitakse
salongi läbi külgmiste ja põrandale
suunatud ventilatsiooniavade, lisaks tuleb
õhku esiklaasi ja veidi ka külgakende
soojendusavadest.

Kütmine ja klaasisoojendi (f)

65T70250

Valitud temperatuuriga õhk juhitakse
salongi läbi põranda ja tagumiste
ventilatsiooniavade ning esiklaasi ja
külgakende soojendusavade.

Klaasisoojendi lüliti (7)

61MM0A026

Soojendi sisselülitamiseks vajutage
klaasisoojendi (7) lülitit.

Klaasisoojendi

65T70260

Valitud temperatuuriga õhk juhitakse
salongi läbi külgmiste ja esiklaasi ja
külgakende soojendusavade.

MÄRKUS:
Kui vajutate sulatuslülitit (7), valitakse
automaatselt „FRESH AIR” režiim ja
kliimaseadme lüliti lülitub automaatselt
sisse (ekraanile ilmub „A/C”). Külma
ilmaga voolab õhk jääkülmana välja, kuid
kliimaseade ei lülitu sisse, kuigi A/C
indikaator ja sulatusnäidik on sisse
lülitatud.

Õhukonditsioneeri lüliti (8)

61MM0A027

Eeldusel, et ventilaator töötab, saate selle
lülitiga (8) sisse ja välja lülitada
õhukonditsioneeri. Õhukonditsioneeri
sisselülitamiseks vajutage
õhukonditsioneeri lülitit „A/C“ ja lülitil süttib
märgutuli. Õhukonditsioneeri
väljalülitamiseks vajutage uuesti
õhukonditsioneeri „A/C“ lülitit ja märgutuli
kustub.

L

FRONT

(7)

OFF AU

A/C

(8)
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Saate õhukonditsioneeri lülitiga (8)
õhukonditsioneeri vastavalt oma
eelistustele sisse ja välja lülitada. Lülitades
õhukonditsioneeri lülitiga välja, ei saa
kliimaseade muuta sisetemperatuuri
välistemperatuurist madalamaks.

Süsteemi kasutamine

Automaatrežiim

61MM0A028

Soovi korral saate panna kliimaseadme
tööle täisautomaatselt. Kliimaseadme
automaatrežiimile lülitamiseks järgige
alltoodud juhiseid.
1) Laske mootoril või hübriidajamil

töötada.
2) Vajutage „AUTO“ lülitile (9).
3) Valige temperatuuriregulaatoriga (1) või

(3) sobiv temperatuur.

Kliimaseade valib nüüd valitud
temperatuuri saavutamiseks ja hoidmiseks
automaatselt ise vajaliku õhuvoo režiimi,
ventilaatori kiiruse ja. Õhuvoo režiimi
ümberlülitust režiimile ,,Defrost"
automaatselt siiski ei toimu.
Kui “DUAL” lülitiga (3) on valitud
individuaalne juhtimisrežiim, võivad juhi ja
kaassõitja oma temperatuuriregulaatoritega
temperatuuri eraldi muuta. Eraldi
juhtimisrežiim valitakse automaatselt ka
siis, kui kaassõitja temperatuuriregulaatorit
(1) või (2) pööratakse.
Kliimaseadme väljalülitamiseks vajutage
„OFF“ lülitile (10).

MÄRKUS:
„AUTO“ vilkumisel on küttesüsteemis ja/või
kliimaseadmes probleem. Laske autot
SUZUKI volitatud edasimüüjal või
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida.

MÄRKUS:
• Enda jaoks kõige sobivama temperatuuri

leidmiseks valige näiteks kõigepealt
temperatuur 22C.

• Kui keerate (1)/ temperatuuriregulaatorit
(1) kuni ekraanile ilmub ,,Hl“ või ,,LO“,
hakkab kliimaseade salongi
täisvõimsusel kütma või jahutama.

• Vältimaks külma õhu puhumist külma
ilmaga või kuuma õhu puhumist palava
ilmaga, viivitab kliimaseade ventilaatori

sisselülitamisega seni, kuni on jõudnud
õhku piisavalt soojendada või jahutada.

• Kui auto oli palava ilmaga pargitud
otsese päikesepaiste kätte, siis saate
salongi jahutamist kiirendada, avades
mõneks momendiks aknad.

• Kuigi kliimaseade töötab
automaatrežiimil, saate selle
regulaatoreid ja lüliteid kasutada
ükshaaval ka käsitsi. Sel juhul hakkavad
kehtima teie poolt käsitsi tehtud valikud,
ülejaanud funktsioonid jätkavad aga
tööd automaatrežiimil.

• Kui esiklaas ja/või külgaknad on udused,
vajutage udu kõrvaldamiseks
klaasisoojenduse lülitit (7) või valige
“MODE” lülitit (6) vajutades “Heat &
defrost” .

• Kui soovite, et kliimaseade juhiks
ventilaatori kiiruse regulaatori (4),
õhurežiimi (5) ja “MODE” lüliti (6) tööd
automaatselt, vajutage „AUTO“ lülitile
(9).

OFF AUTO

(9)(10)
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65T70280

Olge ettevaatlik, et te ei kataks kinni
sisetemperatuuri andurit (12), mis asub
rooli ja kliimaseadme juhtpaneeli vahel,
ega päikesekiirguse andurit (13), mis asub
armatuurlaual keskel. Automaatne
kliimaseade kasutab neid andureid
salongitemperatuuri reguleerimiseks.

Käsitsi kasutamine
Automaatse kliimaseadme tööd saab
juhtida ka käsitsi. Tehke lihtsalt soovitud
valikud juhtpaneeli regulaatorite ja
lülititega ise.

65T70270

MÄRKUS:
Maksimaalne sulatamine:
• Sulatuse lülitile (7) vajutades hakkab

kliimaseade tööle ja automaatselt
valitakse “FRESH AIR” režiim.

• Seadke ventilaator HIGH asendisse,
• valige temperatuuriregulaatoriga “HI” ja
• Keerake külgakende ventilatsiooniavad

külgakende suunas.

Hooldus
Kui te õhukonditsioneeri pikemat aega ei
kasuta (nt talvel), ei pruugi see
sisselülitamisel kõige paremini toimida.
Optimaalse töötamise ja vastupidavuse
tagamiseks peab seda perioodiliselt
kasutama. Lülitage õhukonditsioneer
vähemalt kord kuus üheks minutiks
mootori tühikäigul sisse. See tsirkuleerib
jahutusainet ja õli ning aitab kaitste
sisemisi osasid.
Kui teie kliimaseadmel on õhufiltrid,
vahetage ja puhastage need vastavalt
peatüki „KONTROLLIMINE JA HOOLDUS“
osas „Hooldusgraafik“ juhistele.

(Ainult R-1234uf jahutusainega
mudelid) 
MÄRKUS:
• Teie auto kasutab kliimaseadme

jahutusainet HFO-1234yf, mida tavaliselt
nimetatakse  R-1234yf. R-1234yf
vahetatakse autorakendustes R-134a
vastu. Teised jahutusained on saadaval,
aga teie autos peab kasutama ainult  R-
1234yf jahutusainet.

(Singapuris)
MÄRKUS:
• Parandusteks ja osade vahetamiseks:

laske oma autot parandada SUZUKI
esindaja või kvalifitseeritud asjatundja
juures, kus on R-1234yf kliimaseadme
jaoks R-1234yf.

(12)

(13) NÄIDE

NÄIDE
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MÄRKUS:
Venemaa mudelite puhul vaadake
peatükis „LISA“ osa „Venemaal“.

Raadioantenn
Tüüp A

63J055

Tüüp B

61MM0A113

Katusele paigaldatud raadio antenn on
eemaldatav. Antenni eemaldamiseks
pöörake seda vastupäeva ja
paigaldamiseks päripäeva. Antenni
pöörake seda päripäeva.

MÄRKUS
Vale jahutusaine võib teie
kliimaseadet kahjustada. Kasutage
ainult R-1234yf jahutusainet. Ärge R-
1234yf jahutusainet millegagi segage
või asendage.

NÄIDE

NÄIDE

MÄRKUS
Raadio antenni kaitsmiseks:
• Eemaldage antenn enne autopesu

automaatpesulas.
• Eemaldage antenn alati, kui see

võib millegi vastu puutuda, näiteks
auto parkimisel madala laega
garaažis või juhul, kui paigaldate
autole katte.
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Raadiosagedust (RF) 
edastavate seadmete 
paigaldamine

MÄRKUS:
Enne, kui paigaldate oma autosse mõne
raadisagedust edastava seadme, vaadake
palun selles käsiraamatus osa
„Raadiosagedust (RF) edastava seadme
paigaldamine.

Helisüsteem

Ohutu liiklemise segamise 
vältimiseks kasutage helisüsteemi 
sobiva helitugevusega.
• Muusika või muu heli esitamisel, kui

mobiiltelefoni kasutatakse sõiduki sees
või läheduses, võib kõlaritest kostuda
müra. See ei tähenda riket.

• Navigatsiooni- ja audioseadmed ei
pruugi toimida õigesti, kui neid segavad
volitamata raadiolained.

• Navigatsiooni- või heliseadmete
omaduste kohta lisateabe saamiseks
tutvuge kasutusjuhendiga.

MÄRKUS
Mobiilsidevahendid, nagu
mobiiltelefonid, CB-raadiod või muud
juhtmevabad saatjad, võivad tekitada
teie auto käivitussüsteemi elektrilisi
häireid. Pidage nõu SUZUKI volitatud
esindaja või mõne teise
kvalifitseeritud asjatundjaga.

HOIATUS
Kui kasutate navigatsiooni- või
audioseadmeid, võivad need teid
häirida, mis võib tuua kaasa
õnnetuse.
Ärge sõidu ajal navigatsiooni- või
audioseadmeid kasutage. 

MÄRKUS
Seisva mootori või hübriidajamiga 
navigatsiooni- või audioseadmeid
pikka aega kasutades võib plii-happe
aku tühjaks saada.
Ärge kasutage navigatsiooni- ega
audioseadmeid pikka aega mootori
või hübriidajami seismisel.
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Helisüsteemi roolinupud

Helisüsteemi funktsioon saab roolilülititega
juhtida.
Helisüsteemi kauglülitid on saadaval
süütelüliti on ACC või ON režiimis.
• Heli- või navigatsioonisüsteemi

kasutamiseks tutvuge vastava täiendava
kasutusjuhendiga.

• Olenevalt heli- või
navigatsioonisüsteemist võib
tööprotseduur olla erinev.

65T70290

(1) Helitugevuse lüliti
(2) Vaigistuse lüliti
(3) “MODE” lüliti
(4) Valige lüliti
(5) Käed-vabad lüliti
(6) Hääletuvastud lüliti

Helitugevuse lüliti (1)
Selle lülitiga saate helitugevust
reguleerida.
• Helitugevuse suurendamiseks vajutage

„+” poolt.
• Helitugevuse vähendamiseks vajutage

„–” poolt.
• Kuni lüliti vabastamiseni helitugevus

suureneb või väheneb.

Vaigistuse lüliti (2)
Heli vaigistamiseks vajutage (2) lülitit.

„MODE“ lüliti (3)
Iga kord, kui vajutate seda lülitit, lülitatakse
helirežiimid, nagu raadio jne, järjekorras
sisse.
Sõltuvalt navigatsioonisüsteemist või
helisüsteemidest saate süsteemi sisse
lülitada, vajutades seda lülitit, isegi kui
seade ise on välja lülitatud.

Valikulüliti (4)
Iga kord, kui vajutate seda lülitit, saate
valida saatejaama või muusika vastavalt

oma eelistustele koos hetkel valitud
režiimiga.

Käed-vabad lüliti (5)
Seda lülitit saate kasutada seadmete
puhul, millel on käed-vabad funktsioon.
Funktsiooni kasutamiseks tuleb seade
seadistada. Üksikasju vaadake
lisajuhendist.

Hääletuvastuse lüliti (6)
Seda saab kasutada
hääletuvastusfunktsiooniga seadmega.
Funktsiooni kasutamiseks on vaja teha
seadmele vastav seadistus. 
Heli- või navigatsioonisüsteemi
kasutamiseks tutvuge vastava täiendava
kasutusjuhendiga.

(4)

(2)

(1)

(3)

(6)

(5)
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MÄRKUSED
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Auto koormus (Originaal 
haagisekonksuga autod)
Teie autol on kindel kandevõime. Auto
kandevõime on määratud täismassi
(GVWR) ja lubatud veljekoormisega
(PAW). Täismassi ja lubatud veljekoormust
(ees ja taga) saate vaadata peatükist
„TEHNILISED ANDMED“.
GVWR - Maksimaalne lubatud täismass
(kaasarvatud kõik sõitjad, lisavarustus,
pagas pluss haagisekonksu kaal).
PAW (taga ja ees)  - Maksimaalne lubatud
teljekoormuse ühele teljele.

Koormusega auto mass ja tegelikud
teljekoormused esi - ja tagateljele saab
määrata ainult auto massiga. Võrrelge neid
masse GVWR ja PAW-a. Kui auto
täismass ja teljekoormused neid väärtusi
ületavad, peate eemaldama koormuse
ettenähtud väärtuseni.

Haagise vedamine

60A185

Haagise vedamine võib halvendada auto
käsitlemist, vastupidavust ja kõtusekulu,
teie auto võib vedada haagist, mis ei ületa
allpool toodud pukseerimisvõimet.

Maksimaalne kandevõime haagise
vedamisel (Haagis, koorem ja tiisel)
Piduritega haagis:
• Piduritega haagis:
• 1500 kg (K14C mootor / K14D mootor) 
Piduriteta haagis: 
• Piduriteta haagis:
• 600 kg (K14C mootor / K14D mootor)

HOIATUS
Ärge kunagi autot üle koormake.
Auto täismass (auto massi, kõigi
sõitjate, lisatarvikute, pagasi ja
haagisekonksu kaal kokku) ei tohi
kunagi ületada lubatud GVWR-i.
Lisaks ärge kunagi jaotage koormust
selliselt, et esi- ja tagatelje koormus
ületab lubatud väärtuse.

HOIATUS
Jagage pagas alati ühtlaselt. Inimeste
vigastamise või auto kahjustamise
vältimiseks kinnitage pagas alati
kindlalt kohale. Paigaldage rasked
esemed pakiruumis põrandale ja
võimalikult ette. Ärge kunagi
paigaldage pagasit teljatugedest
kõrgemale.
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MÄRKUS:
Kui teie autol on parkimisandurid, siis
seadke süsteem infoekraanil
haagiserežiimi. Kui see režiim on
määratud, on tagumised nurga ja
keskmised andurid deaktiveeritud.
Lisateavet vaadake osas
„MÄRGUPLOKK“.

Haagisekonksud
Kasutage ainult haagisekonksu, mis on
mõeldud teie autole ja vastavaid kinnitusi.
Me soovitame kasutada SUZUKI  originaal
või samaväärset haagisekonksu komplekti.

Autodel, millel haakeseade blokeerib
mõne tule või numbriplaadi, järgige
järgnevat:
• Ärge kasutage haakeseadmeid, mida ei

saa kergesti eemaldada või
ümberpaigutada.

• Haakeseadmed, mida ei kasutata, peab
eemaldama või ümberpaigutama.

Julgestustross
Kasutage alati haagise kinnitamisel
julgestustrossi, et tiisel ei saaks haagise
vallapääsemisel teele kukkuda. Järgige
alati julgestustrossi tootja kasutusjuhiseid.
Jätke alati piisav lõtk pööramiseks, kuid
ärge laske sellel mööda maad lohiseda.

Haagise tuled
Järgige, et teie haagise tuled vastaksid
kohalikele eeskirjadele. Enne haagise
vedamist kontrollige alati, kas tuled
töötavad.

HOIATUS
Radariga pidurdustoega auto
pukseerimisel vajutage “Radar Brake
Support OFF” ja lülitage radariga
pidurdustugi välja. Ja ärge kasutage
haagise vedamisel dünaamilist
kiirusehoidjat. Vastasel juhul võib
süsteem sisselülitumisel avarii
põhjustada.

MÄRKUS
Haagise vedamine tekitab mootorile,
veermikule, käigukastile ja piduritele
lisapinge. Ärge vedage haagist
esimese 960 km jooksul.

MÄRKUS
Mootori või automaatkäigukasti
ülekuumenemise vältimiseks
automaatkäigukastiga autol või järsul
tõusul peatuge haagise vedamisel
aega-ajalt ohutus kohas.

HOIATUS
Ärge kunagi kasutage telje või
kaitseraua külge kinnitatavat
haagisekonksu.

HOIATUS
Ärge kunagi kinnitage julgestustrossi
auto kaitseraua külge. Kinnitage
ühendused korrektselt.

HOIATUS
Ärge kunagi ühendage haagise
tulesid otse oma auto
elektrisüsteemi. See võib
elektrisüsteemi kahjustada.
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Pidurid

Rehvid

Peeglid
Kontrollige, kas teie auto külgpeeglid
vastavad kohalikele nõuetele. Vajadusel
paigaldage nõuetele vastavad peeglid.

Auto/haagise koormus
Auto ja treileri korrektseks laadimiseks
peate te teadma haagise täismassi ja
haagisekonksu kaalu.
Haagisetäismass on haagise enda mass
koos konksu ja pagasi kaaluga. Seda
saate mõõta autokaalule sõites.
Konksu kaal on tagasisuunaline jõud
haagisekonksu kuulühendusele, kui
haagisel on koorem ja ühendus on
normaalsel pukseerimiskõrgusel. Seda
saab mõõta tavakaaluga.
Koormaga haagise (haagise täismass)
mass ei tohi kunagi ületada haagise
vedamise kandevõimet.
Jaotage oma haagise koorem selliselt, et
tiisli mass on umbes 10% haagise
täismassist, aga ei ületa auto
maksimaalset kandevõimet 75 kg ja ei ole
alla 25 kg või 4% (sõltuvalt kumb on
raskem). Peate kaaluma nii haagise, kui
tiisli massi enne haagise vedamist.

HOIATUS
Piduritega haagise puhul jälgige kõiki
haagise tootja juhiseid. Ärge kunagi
ühendage haagise pidurisüsteemi
oma auto pidurisüsteemiga ja ärge
kunagi ühendage elektritoidet otse
juhtmestikku.

HOIATUS
Haagise vedamisel on tähtis, et auto
ja haagise rehvid oleksid korrektse
rehvirõhuga. Auto rehvid peavad
olema rehvirõhu tabelis näidatud
rehvirõhuga. Kui tabelis on
äratoodud koormaga sõitmise
rehvirõhud, peab kasutama neid
rehvirõhkusid. Pumbake haagise
rehvid haagise tootja poolt
soovitatud rõhule.

HOIATUS
Vale kaalujaotus võib halvendada
auto juhitavust ja suurendada
haagise õõtsumist. Jaotage oma
haagise koorem selliselt, et tiisli
mass on umbes 10% haagise
täismassist, aga ei ületa auto
maksimaalset kandevõimet 75 kg ja
ei ole alla 25 kg või 4% (sõltuvalt
kumb on raskem). Jälgige, et koorem
oleks alati korralikult kinnitatud.
Vastasel juhul võite õnnetuse
põhjustada.

HOIATUS
Ärge kunagi haagist ega autot üle
koormake. Auto täismassi ei tohi
kunagi ületada. Auto täismass (auto
mass, kõigi sõitjate kaasarvatud
haagisekonks, pagas ja haagise
tiisel) ei tohi lunagi ületada auto
tehnilistes tingimustes toodud
väärtusi.
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MÄRKUS:
Ainult haagise vedamisel võib GVW-d
üleatada mitte rohkem kui 60 kg (K14C
mudel / K14D mudelI või 80 kg (K15C
mudel), kui liikluseeskirjad seda lubavad.

LisaHOIATUSed haagise vedamisel

HOIATUS
Ühendage haagise tuled ja
julgestustross alati korrektselt.

MÄRKUS
Kuna haagise vedamine tekitab teie
autole lisapinget, on vajalik tavalisest
sagedam hooldus. Järge rasketes
tingimustes sõitmise
hooldusnõudeid.

HOIATUS
Haagise vedamisel käitub teie auto
teisiti. Teie enda ja teiste ohutuse
huvides peate jälgima järgnevat:
• Harjutage eelnevalt pööramist,

peatumist ja tagurdamist. Ärge
vedage haagist tihedas liikluses
seni, kuni olete kindel, et suudate
autot ja haagist kindlalt kontrollida.

• Ärge kunagi sõitke kiiremini kui 80
km/h.

• Ärge kunagi sõitke kiirusel, kus
haagis hakkab õõtsuma.
Aeglustage, kui märkate
väiksematki õõtsumist.

• Kui tee on märg, libe või konarlik,
sõitke aeglasemalt kui kuival
siledal teel. Kiiresti sõites võite
auto üle kontrolli kaotada.

• Laske alati kellelgi tagurdamisel
end juhendada.

• Hoitke piisavat pidurdusmaad.
Pidurdusmaa suureneb haagise
vedamisel. Jätke iga 16 km/h kohta
vähemalt üks auto ja treileri pikkus
pikivahet. Jätke märjal või libedal
teel suurem pidurdusmaa.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Kui autol puuduvad ABS-pidurid,

pidurdage järk-järgult ja ärge laske
ratastel lukustuda.

• Aeglustage enne pööramist ja
hoidke pööramisel kiirus
ühtlasena. Pööramisel
kiirendamine või aeglustamine võib
avarii põhjustada. Pidage meeles,
et haagisega on pööramisraadius
suurem.

• Hoiduge järskudest kiirendustest
või aeglustamistest. Ärge tehke
kiireid manöövreid.

• Aeglustage risttuules ja olge
valmis mööduvate raskete
sõidukite poolt tekitud tuuleks.

• Olge autodest möödasõidul
ettevaatlik. Jätke alati oma
haagisele piisavalt ruumi
reavahetusel ja kasutage eelnevalt
suunatuld.

• Enne pikka ja järsku mäest
laskumist aeglustage ja lülitage
madalammale käigule. Laskumise
ajal madalama käigule lülitamine
on ohtlik.

(jätkub)
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HOIATUS
(jätkub)
• Hoiduge hoidmast jalga

piduripedaalil. See kuumendab
pidurid üle, mis omakorda
vähendab pidurite tõhusust.
Pidurdagi nii palju kui võimalik
mootoriga pidurdamist.

• Lisatud haagisemassi tõttu võib
teie auto sooja ilmaga või järsul
laskumisel mootor ülekuumeneda.
Pöörake tähelepanu oma mootori
temperatuurinäidikule.
Ülekuumenemise korral peatuge
tee kõrval ohutus kohas, Vaadake
peatükis „HÄDAOLUKORRAS“ osa
„Mootori ülekuumenemine“.

HOIATUS
Haagisega auto parkimisel järgige
alati järgnevat toimingut:
1) Rakendage tugevalt auto pidurid.
2) Laske teisel isikul paigaldada

tõkiskingad auto ja haagise
ratastele.

3) Vabastage aeglasel pidurid kuni
koormus langeb tõkiskingadele.

4) Rakendage seisupidur.
(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
5) Manuaalkäigukast  - lülitage

mootor välja, seejärel lülitage
sisse esimene või tagurdamiskäik. 
Automaatkäigukast või
automaatne käiguvahetus -
Lülitage P (Park) käigule ja
seisake mootor või hübriidajam.

Peale parkimist sõidu alustamisel:
1) Mootori käivitamiseks vajutage

sirudipedaal alla.
(Manuaalkäigukast)

2) Selleks lülitage käik sisse,
vabastage seisupidur ja alustage
aeglaselt sõitmist.

3) Peatuge, rakendage tugevalt
pidurid.

4) Laske teisel isikul eemaldada
tõkiskingad.
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Haagisekonksu paigalduspunktid 

61MM0B111

(1) Haagisekonksu maksimaalne
vertikaalkoormus 

(EL): 75 kg
Maksimaalne lubatud üleulatus „A“
895 mm

(2) Haagisekonksu kinnituspunktid.

“a” (2)
(2)

(2)
(2)

(1)
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MÄRKUSED
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HOIATUS
Olge autoga mingite tööde
läbiviimisel õnnetuste vältimiseks
eriti ettevaatlik. Siin on mõned
ettevaatusabinõud, mida peate eriti
hoolikalt järgima:
• Turvapatjade või turvavööde

eelpingutite kahjustuste või
ootamatu vallandumise vältimiseks
jälgige, 90 sekundit enne auto
elektritööde läbiviimist oleks enne
plii-happeaku lahtiühendatud ja
süüde „LOCK“ asendis või “LOCK”
(OFF) . Ärge puudutage turvapatju,
turvavöö eelpinguteid ega juhtmeid. 
Määratlemise lihtsustamiseks on
juhtmed mähitud kollasesse teipi või
kollases torus ja ühendused on
kollased.

• Ärge laske mootoril kinnistes
ruumides töötada.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Hoidke mootori töötamisel käed, riided,

tööriistad ja muud esemed
ventilaatorist või veorihmast eemal. Kui
ventilaator isegi ei tööta, võib see
ootamatult pöörata.

• Kui mootor on vaja mõne hooldustöö
ajaks tööle jätta, kontrollige, et
seisupidur oleks korralikult rakendatud
ja käigukang neutraalkäigul
(manuaalkäigukastiga mudelil) või
parkimisasendis P
(automaatkäigukastiga mudelil).

• Mootori käivitamisel või mootori
töötamise ajal ärge puutuge
süütejuhtmeid ega teisi süütesüsteemi
osi, sest võite saada elektrilöögi.

• Olge ettevaatlik, et te ei puutuks
kogemata vastu kuuma mootorit,
väljalaskekollektorit ega
väljalaskesüsteemi torusid, summutit,
radiaatorit ja veevoolikuid.

• Ärge laske süüdatud sigarettidel,
leekidel või sädemetel aku lähedale
sattuda. Akust eralduvad süttivad
gaasid.

• Ärge minge auto alla, kui see on
toetatud ainult auto varustusse
kuuluvale tungrauale.

• Olge ettevaatlik, et te ei põhjustaks
kogemata lühist aku positiivse ja
negatiivse pooluse vahel.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Hoidke kasutatud õli,

jahutusvedelikku ja muid vedelikke
lastele ning lemmikloomadele
kättesaamatus kohas. Kasutatud
vedelikud viige ohtlike jäätmete
kogumispunkti.

• Mootoriõli, pidurivedeliku ja
jahutusvedeliku valamisel ärge
neid maha loksutage. Nende
kinnitumine ümbritsevatele
osadele võib põhjustada tulekahju
või tõrkeid.
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Hooldusgraafik
Järgnevas tabelis on kirjas ajad, millal
peate läbi viima oma auto regulaarseid
hooldustöid. Selles tabelis on toodud
kilomeetrite, miilide ja kuude arv, mille järel
peate teatud osi ja süsteeme kontrollima,
reguleerima, õlitama või muul moel
hooldama. Peamiselt rasketes
sõidutingimustes sõitmisel  tuleb neid
intervalle lühendada (vaadake osa
,,Hooldus rasketes sõidutingimustes“).

HOIATUS
SUZUKI soovitab lasta tärniga (*)
tähistatud hooldustöid  teostada
SUZUKI volitatud esinduses või
mõne teise kvalifitseeritud asjatundja
juures. Kui teil on piisavalt kogemusi
ja oskusi, võite käesolevas peatükis
toodud juhiseid järgides tärniga
tähistamata hooldustööd ise ära teha.
Kui te ei ole kindel, kas ikka oskate
ise tarniga tähistamata hooldustöid
teha, laske hooldus läbi viia SUZUKI
volitatud esinduses.

MÄRKUS
Auto mis tahes osade vahetamisel on
soovitatav kasutada alati SUZUKI
originaalvaruosasid või nendega
samaväärseid osasid.
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Hooldusgraafik (EL riikides ja  Iisraelis)
 - K14C mootori mudeli ja K14D mootori mudeli ning K15C mootori mudeli puhul

V: Asendage või vahetage.
“K” : Kontrollige, puhastage, reguleerige, õlitage või vajadusel vahetage

MÄRKUS:
Järgnevas tabelis on kirjas regulaarsed hooldustööd kuni läbisõiduni 240 000 km. Kui auto läbisõit ületab 240 000 km, jätkake samade
hooldustööde läbiviimist samade intervallide alusel.

MÄRKUS:
• Klass 1: K14C mootor
• Klass 2: K14D mootor
• Klass 3: K15C mootor

MÄRKUS:
Venemaa mudelite puhul vaadake peatükis „LISA“ osa „Venemaal“.
Muude riikide mudelite perioodilise hoolduse ajakava kohta vt käesoleva osa „Hooldusgraafik“ (välja arvatud Euroopa riikides, Iisraelis ja
Venemaal)”.
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#1: Lisateavet leiate selles peatükis osas „Mootoriõli ja filter“.
#2:  Vahetate ACEA standardite või SUZUKI originaal mootoriõli mõne teise õli vastu või vastupidi. Täpsema teabe saamiseks vaadake peatüki

“ENNE SÕITMIST” lõiku “Õli vahetamise taotluse tuli”. 
#3: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“.

 Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super (Blue)
asendamiseks järgige SUZUKI LLC graafikut: Standard (Green) (Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 20 40 60 80 100 120
miili (x1000) 12,5 25 37,5 50 62,5 75

Kuud 12 24 36 48 60 72
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm [Klass 1] Pinguse kontrollimine, *reguleerimine, *vahetamine K K K V K K
[Klass 2, 3] pingutuse kontrollimine, rihma kontrollimine,
*vahetamine

K K K V K K

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter [Klass 1, 2] ACEA standardid või SUZUKI GENUINE OIL
(#1,2)

Vahetage, jälgides õlivahetuse märgutuled või vahetage teadet 
näidikuplokis. Kui märgutuli või teade ei sütti, vahetage iga 
20000 km või 12 kuu järel.
Vt. peatüki “NÄIDIKUPLOKK” lõiku “Õlivahetuse märgutuli” või 
“Infoekraan”.

[Klass 1, 2] Muu kui ACEA standardid või SUZUKI GENUINE
OIL (#1,2)

Vahetage, jälgides õlivahetuse märgutuled või vahetage teadet 
näidikuplokis. Kui märgutuli või teade ei sütti, vahetage iga 
15000 km või 12 kuu järel.
Vt. peatüki “NÄIDIKUPLOKK” lõiku “Õlivahetuse märgutuli” või 
“Infoekraan”.

[Klass 3] ACEA standardid või SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) V V V V V V
Lisateavet vaadake osas „MÄRGUPLOKK“.

[Klass 3] Muu kui ACEA standardid või SUZUKI GENUINE
OIL (#1,2)

Vahetage iga 15000 km või 12 kuu järel Lisateavet vaadake 
osas „MÄRGUPLOKK“.

 1-3. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#3) Ainult esimine kord: Vahetage iga 160000 km  või 96 kuu järel
 Alates teisest korrast: Vahetage iga 80000 km või 48 kuu järel

SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel
*1-4. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – K – K – K

SÜÜDE
2-1. Süüteküünlad [Klass 1, 2] Iriidiumpistik – – V – – V

[Klass 3] Iriidiumipistik Vahetage iga 100000 km või 84 kuu järel
KÜTUS

 3-1. Õhufiltri element Sillutatud
teedel 

Kontrollige iga 20000 km või 12 kuu järel

Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel
Tolmustes tingimustes Vt hooldusgraafikut rasketes tingimustes.

*3-2. Kütusevoolikud – K – K – K
*3-3. Kütusepaak – K – K – K
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#1:  Lisateavet leiate selles peatükis osas „Mootoriõli ja filter“.
#2: Vahetate ACEA standardite või SUZUKI originaal mootoriõli mõne teise õli vastu või vastupidi. Täpsema teabe saamiseks vaadake peatüki

“ENNE SÕITMIST” lõiku “Õli vahetamise taotluse tuli”. 
#3:  Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“.

 Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super (Blue)
asendamiseks järgige SUZUKI LLC graafikut: Standard (Green) (Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 140 160 180 200 220 240
miili (x1000) 87,5 100 112,5 125 137,5 150

Kuud 84 96 108 120 132 144
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm [Klass 1] Pinguse kontrollimine, *reguleerimine, *vahetamine K V K K K V
[Klass 2, 3] pingutuse kontrollimine, rihma kontrollimine,
*vahetamine

K V K K K V

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter [Klass 1, 2] ACEA standardid või SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) Vahetage, jälgides õlivahetuse märgutuled või vahetage teadet näidi-
kuplokis. Kui märgutuli või teade ei sütti, vahetage iga 20000 km või 12 
kuu järel.
Vt. peatüki “NÄIDIKUPLOKK” lõiku “Õlivahetuse märgutuli” või “Infoek-
raan”.

[Klass 1, 2] Muu kui ACEA standardid või SUZUKI GENUINE OIL
(#1,2)

Vahetage, jälgides õlivahetuse märgutuled või vahetage teadet näidi-
kuplokis. Kui märgutuli või teade ei sütti, vahetage iga 15000 km või 12 
kuu järel.
Vt. peatüki “NÄIDIKUPLOKK” lõiku “Õlivahetuse märgutuli” või “Infoek-
raan”.

[Klass 3] ACEA standardid või SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) V V V V V V
Lisateavet vaadake osas „MÄRGUPLOKK“.

[Klass 3] Muu kui ACEA standardid või SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) Vahetage iga 15000 km või 12 kuu järel Lisateavet vaadake osas „MÄR-
GUPLOKK“.

 1-3. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#3) Ainult esimine kord: Vahetage iga 160000 km  või 96 kuu järel
 Alates teisest korrast: Vahetage iga 80000 km või 48 kuu järel

SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel
*1-4. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – K – K – K

SÜÜDE
2-1. Süüteküünlad [Klass 1, 2] Iriidiumpistik – – V – – V

[Klass 3] Iriidiumipistik Vahetage iga 100000 km või 84 kuu järel
KÜTUS

 3-1. Õhufiltri element Sillutatud
teedel 

Kontrollige iga 20000 km või 12 kuu järel

Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel
Tolmustes tingimustes Vt hooldusgraafikut rasketes tingimustes.

*3-2. Kütusevoolikud – K – K – K
*3-3. Kütusepaak – K – K – K
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#4: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 20 40 60 80 100 120
miili (x1000) 12,5 25 37,5 50 62,5 75

Kuud 12 24 36 48 60 72
Karterituulutus

*4-1. PCV-klapp – – – K – –
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem – – – – – K

PIDURID
*5-1. Pidurikettad ja -klotsid K K K K K K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud – K – K – K
*5-3. Piduripedaal K K K K K K

*5-4. Pidurivedelik (#4) K V K V K V
5-5. Seisupiduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult

esimesed 20000 km)
K – – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Siduripedaal K K K K K K
*6-2. Sidurivedelik (#4) K V K V K V
6-3. Rehvid ja veljed K K K K K K

*6-4. Rattalaagrid – K – K – K
*6-5. Veotelje puksid/sõuvõllid (4WD) – K – K – K
*6-6. Vedrustus – K – K – K
*6-7. Roolisüsteem – K – K – K
*6-8. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” – K – K – K

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli – V – V – V
*6-9. Automaatne käiguvahetus Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” – K – K – K

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli – V – V – V
*6-10. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll – K – K – K
*6-11. Käigukasti õli (4WD) Kontrollige iga 40000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 160000 km või 120 kuu järel
*6-12. Tagadiferentsiaali õli Kontrollige iga 40000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 160000 km või 120 kuu järel
6-13. Kõik riivid, hinged ja lukud – K – K – K

*6-14. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil) – K V – K V

HOIATUS
Amortisaatorites on gaas kõrge rõhu all. Ärge eemaldage amortisaatorit iseseisvalt ega heitke seda tulle. Ärge hoidke seda soojendus-
ega kütteseadme läheduses. Amortisaatori hävitamisel tuleb gaas sellest ohutult välja lasta. Paluge abi SUZUKI esindusest.
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#4: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.
MÄRKUS:
4WD: Nelikavedu

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 140 160 180 200 220 240
miili (x1000) 87,5 100 112,5 125 137,5 150

Kuud 84 96 108 120 132 144
Karterituulutus

*4-1. PCV-klapp – K – – – K
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem – – – – – K

PIDURID
*5-1. Pidurikettad ja -klotsid K K K K K K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud – K – K – K
*5-3. Piduripedaal K K K K K K
*5-4. Pidurivedelik (#4) K V K V K V
5-5. Seisupiduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult

esimesed 20000 km)
– – – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Siduripedaal K K K K K K
*6-2. Sidurivedelik (#4) K V K V K V
6-3. Rehvid ja veljed K K K K K K

*6-4. Rattalaagrid – K – K – K
*6-5. Veotelje puksid/sõuvõllid (4WD) – K – K – K
*6-6. Vedrustus – K – K – K
*6-7. Roolisüsteem – K – K – K
*6-8. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” – K – K – K

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli – V – V – V
*6-9. Automaatne käiguvahetus Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” – K – K – K

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli – V – V – V
*6-10. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll – K – K – K
*6-11. Käigukasti õli (4WD) Kontrollige iga 40000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 160000 km või 120 kuu järel
*6-12. Tagadiferentsiaali õli Kontrollige iga 40000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 160000 km või 120 kuu järel
6-13. Kõik riivid, hinged ja lukud – K – K – K

*6-14. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil) – K V – K V
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Hooldus rasketes sõidutingimustes 
 (EL riikides ja Iisraelis)
 - K14C mootori mudeli ja K14D mootori mudeli ning K15C mootori mudeli puhul
Kui autot kasutatakse peamiselt allpool loetletud rasketes sõiduoludes, pidage kinni järgmisest hooldusgraafikust.
• Enamiku sõitude pikkus on alla 6 km.
• Enamiku sõitude pikkus on alla 16 km ja välistemperatuur on alla 0 •C
• Sõitmine ummistunud liikluses väikese kiirusega ja mootori pika tühikäigul töötamisega.
• Sõitmine pakasega ja/või soolatud teedel.
• Sõitmine raskesti läbitavatel ja/või poristel teedel.
• Sõitmine tolmustel teedel.
• Korduvad sõidud suure kiirusega või mootori kõrge pöörlemissagedusega.
• Haagisega sõit (kui on lubatud)
Seda kava tuleb järgida ka siis, kui autot kasutatakse politseis või äriotstarbel (kauba laialiveol, taksona jne).

MÄRKUS:
• Klass 1: K14C mootor
• Klass 2: K14D mootor
• Klass 3: K15C mootor

MÄRKUS:
Venemaa mudelite puhul vaadake peatükis „LISA“ osa „Venemaal“.
Muude riikide mudelite rasketes tingimustes hooldusgraafik  ajakava kohta vt käesoleva osa „Hooldusgraafik“ (välja arvatud Euroopa
riikides, Iisraelis ja Venemaal)”.
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#1: Lisateavet leiate selles peatükis osas „Mootoriõli ja filter“.
#2: Rasketes sõidutingimustes peate muutma õlivahetuse märgutule seadistust. Täpsema teabe saamiseks vaadake peatüki “ENNE

SÕITMIST” lõiku “Õli vahetamise taotluse tuli”.
#3: Vahetate ACEA standardite või SUZUKI originaal mootoriõli mõne teise õli vastu või vastupidi. Täpsema teabe saamiseks vaadake peatüki

“ENNE SÕITMIST” lõiku “Õli vahetamise taotluse tuli”.
#4: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“. 

Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super (Blue)
asendamiseks järgige SUZUKI LLC graafikut: Standard (Green) (Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
miili (x1000) 6,25 12,5 18,75 25 31,25 37,5

Kuud 6 12 18 24 30 36
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm [Klass 1] Pinguse kontrollimine, *reguleerimine, *vahetamine K K K V K K
[Klass 2,3] Pingutuse kontrollimine, rihma kontrollimine,
*vahetamine

K K K V K K

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter (# 1) [Klass 1,2] (#1) Vahetage iga 7500 km või 6 kuu järel
Vt.  “Õlivahetuse märgutuli” või “Infoekraan”.
Jaotises „NÄIDIKUPLOKK”.

[Klass 3] ACEA standardid või SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) V V V V V V
Lisateavet vaadake osas „MÄRGUPLOKK“.

[Klass 3] Muu kui ACEA standardid või SUZUKI GENUINE
OIL (# 1,2,3)

Asendage iga 7500 km või 6 kuu järel.vaadake peatüki “NÄIDI-
KUPLOKK” lõiku “Infoekraan”.

 1-3. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#4) Ainult esimine kord: Vahetage iga 160000 km  või 96 kuu järel
 Alates teisest korrast: Vahetage iga 80000 km või 48 kuu järel

SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel
*1-4. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – – – K – –

SÜÜDE
2-1. Süüteküünlad Iriidiumküünal Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel

KÜTUS
 3-1. Õhufiltri element*1 Kontrollige iga 2500 km järel.

Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
*3-2. Kütusevoolikud – – – K – –
*3-3. Kütusepaak – – – K – –

Karterituulutus
*4-1. PCV-klapp Kontrollige iga 80000 km või 48 kuu järel
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem – – – – – –
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#1: Lisateavet leiate selles peatükis osas „Mootoriõli ja filter“.
#2: Rasketes sõidutingimustes peate muutma õlivahetuse märgutule seadistust. Täpsema teabe saamiseks vaadake peatüki “ENNE

SÕITMIST” lõiku “Õli vahetamise taotluse tuli”.
#3: Vahetate ACEA standardite või SUZUKI originaal mootoriõli mõne teise õli vastu või vastupidi. Täpsema teabe saamiseks vaadake peatüki

“ENNE SÕITMIST” lõiku “Õli vahetamise taotluse tuli”.
#4: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“. 

Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super (Blue)
asendamiseks järgige SUZUKI LLC graafikut: Standard (Green) (Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
miili (x1000) 43,75 50 56,25 62,5 68,75 75

Kuud 42 48 54 60 66 72
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm [Klass 1] Pinguse kontrollimine, *reguleerimine, *vahetamine K V K K K V
[Klass 2,3] Pingutuse kontrollimine, rihma kontrollimine,
*vahetamine

K V K K K V

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter (# 1) [Klass 1,2] (#1) Vahetage iga 7500 km või 6 kuu järel
Vt.  “Õlivahetuse märgutuli” või “Infoekraan”.
Jaotises „NÄIDIKUPLOKK”.

[Klass 3] ACEA standardid või SUZUKI GENUINE OIL (#1,2) V V V V V V
Lisateavet vaadake osas „MÄRGUPLOKK“.

[Klass 3] Muu kui ACEA standardid või SUZUKI GENUINE
OIL (# 1,2,3)

Asendage iga 7500 km või 6 kuu järel.vaadake peatüki “NÄIDI-
KUPLOKK” lõiku “Infoekraan”.

 1-3. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#4) Ainult esimine kord: Vahetage iga 160000 km  või 96 kuu järel
 Alates teisest korrast: Vahetage iga 80000 km või 48 kuu järel

SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel
*1-4. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – K – – – K

SÜÜDE
2-1. Süüteküünlad Iriidiumküünal Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel

KÜTUS
 3-1. Õhufiltri element*1 Kontrollige iga 2500 km järel.

Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
*3-2. Kütusevoolikud – K – – – K
*3-3. Kütusepaak – K – – – K

Karterituulutus
*4-1. PCV-klapp Kontrollige iga 80000 km või 48 kuu järel
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem – – – – – K
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#5: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
miili (x1000) 6,25 12,5 18,75 25 31,25 37,5

Kuud 6 12 18 24 30 36
PIDURID

*5-1. Pidurikettad ja -klotsid – K – K – K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud – – – K – –
*5-3. Piduripedaal – K – K – K
*5-4. Pidurivedelik (#5) – K – V – K
5-5. Seisupiduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult

esimesed 20000 km)
– K – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Siduripedaal – K – K – K
*6-2. Sidurivedelik (#5) – K – V – K
6-3. Rehvid ja veljed – K – K – K

*6-4. Rattalaagrid – K – K – K
*6-5. Veotelje puksid – K – K – K
*6-6. Sõuvõllid (4WD) – K – K – K
*6-7. Vedrustus – – – K – –
*6-8. Roolisüsteem – – – K – –
*6-9. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” – K – K – K

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli – V – V – V
*6-10. Automaatne käiguvahetus Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” – K – K – K

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli – V – V – V
*6-11. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll – – – K – –
*6-12. Käigukasti õli (4WD) – K – K – K
*6-13. Tagadiferentsiaali õli – K – K – K
6-14. Kõik riivid, hinged ja lukud – – – K – –

*6-15. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil)*2 – K – K – V

HOIATUS
Amortisaatorites on gaas kõrge rõhu all. Ärge eemaldage amortisaatorit iseseisvalt ega heitke seda tulle. Ärge hoidke seda
soojendus- ega kütteseadme läheduses. Amortisaatori hävitamisel tuleb gaas sellest ohutult välja lasta. Paluge abi SUZUKI
esindusest.
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#5: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.
MÄRKUS:
4WD: Nelikavedu
MÄRKUS:
Järgnevas tabelis on kirjas regulaarsed hooldustööd kuni läbisõiduni 120 000 km.
Kui auto läbisõit ületab 120 000 km, jätkake samade hooldustööde läbiviimist samade intervallide alusel.
*1 Kontrollige sagedamini, kui autot kasutatakse tolmustes tingimustes.
*2 Puhastage sagedamini, kui õhuvoog kliimaseadmest suureneb.

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
miili (x1000) 43,75 50 56,25 62,5 68,75 75

Kuud 42 48 54 60 66 72
PIDURID

*5-1. Pidurikettad ja -klotsid – K – K – K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud – K – – – K
*5-3. Piduripedaal – K – K – K
*5-4. Pidurivedelik (#5) – V – K – V
5-5. Seisupiduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult

esimesed 20000 km)
– – – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Siduripedaal – K – K – K
*6-2. Sidurivedelik (#5) – V – K – V
6-3. Rehvid ja veljed – K – K – K

*6-4. Rattalaagrid – K – K – K
*6-5. Veotelje puksid – K – K – K
*6-6. Sõuvõllid (4WD) – K – K – K
*6-7. Vedrustus – K – – – K
*6-8. Roolisüsteem – K – – – K
*6-9. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” – V – K – K

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli – V – V – V
*6-10. Automaatne käiguvahetus Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” – V – K – K

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli – V – V – V
*6-11. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll – K – – – K
*6-12. Käigukasti õli (4WD) – V – K – K
*6-13. Tagadiferentsiaali õli – V – K – K
6-14. Kõik riivid, hinged ja lukud – K – – – K

*6-15. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil)*2 – K – K – V
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Hooldusgraafik (v.a. EL riikides, Iisraelis ja Venemaal)
 - K14C mootor ja K14D mootori mudel

V: Asendage või vahetage.
“K” : Kontrollige, puhastage, reguleerige, õlitage või vajadusel vahetage

MÄRKUS:
Järgnevas tabelis on kirjas regulaarsed hooldustööd kuni läbisõiduni 120 000 km. Kui auto läbisõit ületab 120 000 km, jätkake samade
hooldustööde läbiviimist samade intervallide alusel.

MÄRKUS:
• Klass 1: K14C mootor
• Klass 2: K14D mootor

Venemaa mudelite puhul vaadake peatükis „LISA“ osa „Venemaal“.



9-14

ÜLEVAATUS JA HOOLDUS

63TB3-01E

#1: Lisateavet leiate selles peatükis osas „Mootoriõli ja filter“
#2:  Vahetate ACEA standardite või SUZUKI originaal mootoriõli mõne teise õli vastu või vastupidi. Täpsema teabe saamiseks vaadake peatüki “ENNE SÕITMIST” lõiku

“Õli vahetamise taotluse tuli”. 
#3: Välja arvatud Euroopas, Iisraelis, Türgis, Valgevenes, Kasahstanis, Ukrainas, Venemaal, Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias, Guadeloupes, Martiniques,

Prantsuse Guajaanas, Austraalias, Uus-Meremaal, Uus-Kaledoonias, Singapuris, Hongkongis ja Macaus.
#4: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“.

Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super (Blue) asendamiseks järgige SUZUKI
LLC graafikut: Standard (Green)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
miili (x1000) 6 12 18 24 30 36

Kuud 12 24 36 48 60 72
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm [Klass 1] Pinguse kontrollimine, *reguleerimine, *vahetamine – – – K – –
[Klass 2] Pingutuse kontrollimine, rihma kontrollimine,
*vahetamine

K K K K K K

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter Auto, mis ei ole varustatud õli jälgimissüsteemiga (#1) V V V V V V
Õli jälgimissüsteemiga auto, mille puhul kasutatakse ACEA
standardeid või SUZUKI GENUINE ÕLI (#1,2)

Vahetage, jälgides õlivahetuse märgutuled või vahetage teadet näidikuplokis. Kui 
märgutuli või teade ei sütti, vahetage iga 20000 km või 12 kuu järel.
Vt. peatüki “NÄIDIKUPLOKK” lõiku “Õlivahetuse märgutuli” või “Infoekraan”.

Õli jälgimissüsteemiga auto, mille puhul kasutatakse ACEA standardeid
või SUZUKI GENUINE ÕLIST (#2) erinevat õli.

Vahetage, jälgides õlivahetuse märgutuled või vahetage teadet näidikuplokis. Kui 
märgutuli või teade ei sütti, vahetage iga 15000 km või 12 kuu järel.
Vt. peatüki “NÄIDIKUPLOKK” lõiku “Õlivahetuse märgutuli” või “Infoekraan”.

*1-3. Kütuse sissepritse (#3) – – K – – K
 1-4. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#4) Ainult esimine kord: Vahetage iga 150000 km  või 96 kuu järel

Alates teisest korrast: Vahetage iga 75000 km või 48 kuu järel
SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*1-5. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – – K – – K
SÜÜDE

2-1. Süüteküünlad pliivaba kütuse
kasutamisel

Iriidiumküünal – – – – – V

Süüteküünal pliiga kütuse kasutamisel järgige rasketes tingimustes kasutamise graafikut.
KÜTUS

 3-1. Õhufiltri element Sillutatud
teedel 

K K K V K K

Tolmustes tingimustes Vt hooldusgraafikut rasketes tingimustes.
*3-2. Kütusevoolikud – – K – – K
*3-3. Kütusefilter Vahetage iga 105000 km järel
*3-4. Kütusepaak – – – K – –

Karterituulutus
*4-1. PCV-klapp Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
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#1: Lisateavet leiate selles peatükis osas „Mootoriõli ja filter“
#2:  Vahetate ACEA standardite või SUZUKI originaal mootoriõli mõne teise õli vastu või vastupidi. Täpsema teabe saamiseks vaadake peatüki “ENNE SÕITMIST” lõiku “Õli

vahetamise taotluse tuli”. 
#3: Välja arvatud Euroopas, Iisraelis, Türgis, Valgevenes, Kasahstanis, Ukrainas, Venemaal, Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias, Guadeloupes, Martiniques, Prantsuse

Guajaanas, Austraalias, Uus-Meremaal, Uus-Kaledoonias, Singapuris, Hongkongis ja Macaus.
#4: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“.

Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super (Blue) asendamiseks järgige SUZUKI LLC
graafikut: Standard (Green)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
miili (x1000) 42 48 54 60 66 72

Kuud 84 96 108 120 132 144
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm [Klass 1] Pinguse kontrollimine, *reguleerimine, *vahetamine – V – – – K
[Klass 2] Pingutuse kontrollimine, rihma kontrollimine, *vahetamine K V K K K K

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter Auto, mis ei ole varustatud õli jälgimissüsteemiga (#1) V V V V V V
Õli jälgimissüsteemiga auto, mille puhul kasutatakse ACEA
standardeid või SUZUKI GENUINE ÕLI (#1,2)

Vahetage, jälgides õlivahetuse märgutuled või vahetage teadet näidikuplokis. 
Kui märgutuli või teade ei sütti, vahetage iga 20000 km või 12 kuu järel.
Vt. peatüki “NÄIDIKUPLOKK” lõiku “Õlivahetuse märgutuli” või “Infoekraan”.

Õli jälgimissüsteemiga auto, mille puhul kasutatakse ACEA
standardeid või SUZUKI GENUINE ÕLIST (#2) erinevat õli.

Vahetage, jälgides õlivahetuse märgutuled või vahetage teadet näidikuplokis. 
Kui märgutuli või teade ei sütti, vahetage iga 15000 km või 12 kuu järel.
Vt. peatüki “NÄIDIKUPLOKK” lõiku “Õlivahetuse märgutuli” või “Infoekraan”.

*1-3. Kütuse sissepritse (#3) – – K – – K
 1-4. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#4) Ainult esimine kord: Vahetage iga 150000 km  või 96 kuu järel

Alates teisest korrast: Vahetage iga 75000 km või 48 kuu järel
SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*1-5. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – – K – – K
SÜÜDE

2-1. Süüteküünlad pliivaba kütuse
kasutamisel

Iriidiumküünal – – – – – V

Süüteküünal pliiga kütuse kasutamisel järgige rasketes tingimustes kasutamise graafikut.
KÜTUS

 3-1. Õhufiltri element Sillutatud
teedel 

K V K K K V

Tolmustes tingimustes Vt hooldusgraafikut rasketes tingimustes.
*3-2. Kütusevoolikud – – K – – K
*3-3. Kütusefilter Vahetage iga 105000 km järel
*3-4. Kütusepaak – K – – – K

Karterituulutus
*4-1. PCV-klapp Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
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#5: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.
#6: Mehhiko mudelite rehvid/veljed (sealhulgas rehvide pöörlemine) : Kontrollige iga 10000 km või 12 kuu tagant.
#7: Mehhiko mudelite rattalaagrid : Kontrollige iga 10000 km  või 12 kuu järel.
#8: Veotelje saapad/propellervõllid (4WD) Mehhiko mudelitele : Kontrollige iga 10000 km või 12 kuu järel.
#9: Mehhiko mudelite vedrustus (sealhulgas rehvide pöörlemine) : Kontrollige iga 10000 km või 12 kuu tagant.
#10:Mehhiko mudelite roolisüsteem : Kontrollige iga 10000 km  või 12 kuu järel.

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
miili (x1000) 6 12 18 24 30 36

Kuud 12 24 36 48 60 72
PIDURID

*5-1. Pidurikettad ja -klotsid K K K K K K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*5-3. Piduripedaal K K K K K K
*5-4. Pidurivedelik (#5) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
5-5. Piduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult esi-

mesed 10000 km)
K – – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Piduripedaal K K K K K K
*6-2. Sidurivedelik (#5) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-3. Rehvid ja veljed (#6) K K K K K K

*6-4. Rattalaagrid (#7) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-5. Veotelje puksid/sõuvõllid (4WD) (#8) Kontrollige iga 40000 km või 36 kuu järel
*6-6. Vedrustus (#9) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-7. Roolisüsteem (#10) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-8. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli Ainult esimine kord: Kontrollige iga 10000 km või 12 kuu järel.
Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*6-9. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-10. Käigukasti õli (4WD) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 150000 km või 120 kuu järel
*6-11. Tagadiferentsiaali õli Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 150000 km või 120 kuu järel
6-12. Kõik riivid, hinged ja lukud – – K – – K

*6-13. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil) Esimese komplekti hooldus: Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel.
Vahetage iga 40000 km  või 36 kuu järel

Alates teisest korrast: Korrake “esimese komplekti hooldust” iga 40000 km (25000 
miili) või 36 kuu järel.
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HOIATUS
Amortisaatorites on gaas kõrge rõhu all. Ärge eemaldage amortisaatorit iseseisvalt ega heitke seda tulle. Ärge hoidke seda
soojendus- ega kütteseadme läheduses. Amortisaatori hävitamisel tuleb gaas sellest ohutult välja lasta. Paluge abi SUZUKI
esindusest.
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#5: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.
#6: Mehhiko mudelite rehvid/veljed (sealhulgas rehvide pöörlemine) : Kontrollige iga 10000 km või 12 kuu tagant.
#7: Mehhiko mudelite rattalaagrid : Kontrollige iga 10000 km  või 12 kuu järel.
#8: Veotelje saapad/propellervõllid (4WD) Mehhiko mudelitele : Kontrollige iga 10000 km või 12 kuu järel.
#9: Mehhiko mudelite vedrustus (sealhulgas rehvide pöörlemine) : Kontrollige iga 10000 km või 12 kuu tagant.
#10:Mehhiko mudelite roolisüsteem : Kontrollige iga 10000 km  või 12 kuu järel.

MÄRKUS:
4WD: Nelikavedu

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
miili (x1000) 42 48 54 60 66 72

Kuud 84 96 108 120 132 144
PIDURID

*5-1. Pidurikettad ja -klotsid K K K K K K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*5-3. Piduripedaal K K K K K K
*5-4. Pidurivedelik (#5) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
5-5. Piduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult esi-

mesed 10000 km)
– – – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Piduripedaal K K K K K K
*6-2. Sidurivedelik (#5) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-3. Rehvid ja veljed (#6) K K K K K K

*6-4. Rattalaagrid (#7) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-5. Veotelje puksid/sõuvõllid (4WD) (#8) Kontrollige iga 40000 km või 36 kuu järel
*6-6. Vedrustus (#9) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-7. Roolisüsteem (#10) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-8. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli Ainult esimine kord: Kontrollige iga 10000 km või 12 kuu järel.
Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*6-9. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-10. Käigukasti õli (4WD) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 150000 km või 120 kuu järel
*6-11. Tagadiferentsiaali õli Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 150000 km või 120 kuu järel
6-12. Kõik riivid, hinged ja lukud – – K – – K

*6-13. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil) Esimese komplekti hooldus: Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel.
Vahetage iga 40000 km  või 36 kuu järel

Alates teisest korrast: Korrake “esimese komplekti hooldust” iga 40000 km 
(25000 miili) või 36 kuu järel.
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Hooldusgraafik rasketes sõidutingimustes
  (v.a. EL riikides, Iisraelis ja Venemaal)
 - K14C mootor ja K14D mootori mudel
Kui autot kasutatakse peamiselt allpool loetletud rasketes sõiduoludes, pidage kinni järgmisest hooldusgraafikust.
• Enamiku sõitude pikkus on alla 6 km.
• Enamiku sõitude pikkus on alla 16 km ja välistemperatuur on alla 0 •C
• Sõitmine ummistunud liikluses väikese kiirusega ja mootori pika tühikäigul töötamisega.
• Sõitmine pakasega ja/või soolatud teedel.
• Sõitmine raskesti läbitavatel ja/või poristel teedel.
• Sõitmine tolmustel teedel.
• Korduvad sõidud suure kiirusega või mootori kõrge pöörlemissagedusega.
• Haagisega sõit (kui on lubatud)
Seda kava tuleb järgida ka siis, kui autot kasutatakse politseis või äriotstarbel (kauba laialiveol, taksona jne).

MÄRKUS:
• Klass 1: K14C mootor
• Klass 2: K14D mootor

MÄRKUS:
Venemaa mudelite puhul vaadake peatükis „LISA“ osa „Venemaal“.
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#1: Lisateavet leiate selles peatükis osas „Mootoriõli ja filter“
#2: Rasketes sõidutingimustes peate muutma õlivahetuse märgutule seadistust. Täpsema teabe saamiseks vaadake peatüki “ENNE

SÕITMIST” lõiku “Õli vahetamise taotluse tuli”.
#3: Välja arvatud Euroopas, Iisraelis, Türgis, Valgevenes, Kasahstanis, Ukrainas, Venemaal, Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias,

Guadeloupes, Martiniques, Prantsuse Guajaanas, Austraalias, Uus-Meremaal, Uus-Kaledoonias, Singapuris, Hongkongis ja Macaus.
#4: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“.

Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super (Blue)
asendamiseks järgige SUZUKI LLC graafikut: Standard (Green)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 5 10 15 20 25 30
miili (x1000) 3 6 9 12 15 18

Kuud 6 12 18 24 30 36
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm [Klass 1] Pinguse kontrollimine, *reguleerimine, *vahetamine – – K – – K
[Klass 2] Pingutuse kontrollimine, rihma kontrollimine, *vahe-
tamine

K K K K K K

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter Auto, mis ei ole varustatud õli jälgimissüsteemiga (#1) V V V V V V
Auto, mis on varustatud õli jälgimissüsteemiga (#1,2) Vahetage iga 7500 km või 6 kuu järel

Vt.  “Õlivahetuse märgutuli” või “Infoekraan”.
Jaotises „NÄIDIKUPLOKK”.

*1-3. Kütuse sissepritse (#3) – – – – – K
 1-4. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#4) Ainult esimine kord: Vahetage iga 150000 km  või 96 kuu järel

 Alates teisest korrast: Vahetage iga 75000 km või 48 kuu järel
SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*1-5. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – – – – – K
SÜÜDE

2-1. Süüteküünlad Iriidiumküünal – – – – – V
KÜTUS

 3-1. Õhufiltri element*1 Kontrollige iga 2500 km järel.
Vahetage iga 30000 km  või 36 kuu järel

*3-2. Kütusevoolikud – – – – – K
*3-3. Kütusefilter Vahetage iga 105000 km järel
*3-4. Kütusepaak Kontrollige iga 40000 km või 48 kuu järel

Karterituulutus
*4-1. PCV-klapp Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
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#1: Lisateavet leiate selles peatükis osas „Mootoriõli ja filter“
#2: Rasketes sõidutingimustes peate muutma õlivahetuse märgutule seadistust. Täpsema teabe saamiseks vaadake peatüki “ENNE

SÕITMIST” lõiku “Õli vahetamise taotluse tuli”.
#3: Välja arvatud Euroopas, Iisraelis, Türgis, Valgevenes, Kasahstanis, Ukrainas, Venemaal, Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias,

Guadeloupes, Martiniques, Prantsuse Guajaanas, Austraalias, Uus-Meremaal, Uus-Kaledoonias, Singapuris, Hongkongis ja Macaus.
#4: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“.

Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super (Blue)
asendamiseks järgige SUZUKI LLC graafikut: Standard (Green)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 35 40 45 50 55 60
miili (x1000) 21 24 27 30 33 36

Kuud 42 48 54 60 66 72
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm [Klass 1] Pinguse kontrollimine, *reguleerimine, *vahetamine – – V – – K
[Klass 2] Pingutuse kontrollimine, rihma kontrollimine, *vahe-
tamine

K V K K K K

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter Auto, mis ei ole varustatud õli jälgimissüsteemiga (#1) V V V V V V
Auto, mis on varustatud õli jälgimissüsteemiga (#1,2) Vahetage iga 7500 km või 6 kuu järel

Vt.  “Õlivahetuse märgutuli” või “Infoekraan”.
Jaotises „NÄIDIKUPLOKK”.

*1-3. Kütuse sissepritse (#3) – – – – – K
 1-4. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#4) Ainult esimine kord: Vahetage iga 150000 km  või 96 kuu järel

 Alates teisest korrast: Vahetage iga 75000 km või 48 kuu järel
SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*1-5. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – – – – – K
SÜÜDE

2-1. Süüteküünlad Iriidiumküünal – – – – – V
KÜTUS

 3-1. Õhufiltri element*1 Kontrollige iga 2500 km järel.
Vahetage iga 30000 km  või 36 kuu järel

*3-2. Kütusevoolikud – – – – – K
*3-3. Kütusefilter Vahetage iga 105000 km järel
*3-4. Kütusepaak Kontrollige iga 40000 km või 48 kuu järel

Karterituulutus
*4-1. PCV-klapp Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel



9-22

ÜLEVAATUS JA HOOLDUS

63TB3-01E

#5: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.
#6: Mehhiko mudelite rehvid/veljed (sealhulgas rehvide pöörlemine) : Kontrollige iga 5000 km või 6 kuu tagant.
#7: Mehhiko mudelite rattalaagrid : Kontrollige iga 5000 km  või 6 kuu järel.
#8: Veotelje saapad/propellervõllid (4WD) Mehhiko mudelitele : Kontrollige iga 5000 km või 6 kuu järel.
#9: Mehhiko mudelite vedrustus (sealhulgas rehvide pöörlemine) : Kontrollige iga 5000 km või 6 kuu tagant.
#10:Mehhiko mudelite roolisüsteem : Kontrollige iga 5000 km  või 6 kuu järel.

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 5 10 15 20 25 30
miili (x1000) 3 6 9 12 15 18

Kuud 6 12 18 24 30 36
PIDURID

*5-1. Pidurikettad ja -klotsid – K – K – K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*5-3. Piduripedaal – K – K – K
*5-4. Pidurivedelik (#5) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
5-5. Piduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult esi-

mesed 10000 km)
– K – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Piduripedaal – K – K – K
*6-2. Sidurivedelik (#5) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-3. Rehvid ja veljed (#6) – K – K – K

*6-4. Rattalaagrid (#7) – – K – – K
*6-5. Veotelje puksid/sõuvõllid (4WD) (#8) Kontrollige iga 15000 km või 12 kuu järel
*6-6. Vedrustus (#9) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-7. Roolisüsteem (#10) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-8. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 60000 km või 48 kuu järel
“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel

*6-9. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-10. Käigukasti õli (4WD) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
*6-11. Tagadiferentsiaali õli Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-12. Kõik riivid, hinged ja lukud – – – – – K

*6-13. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil)*2 Esimese komplekti hooldus: Kontrollige iga 15000 km või 12 kuu järel.
Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel.
Vahetage iga 40000 km  või 36 kuu järel

Alates teisest korrast: Korrake “esimese komplekti hooldust” iga 40000 km 
(25000 miili) või 36 kuu järel.
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HOIATUS
Amortisaatorites on gaas kõrge rõhu all. Ärge eemaldage amortisaatorit iseseisvalt ega heitke seda tulle. Ärge hoidke seda
soojendus- ega kütteseadme läheduses. Amortisaatori hävitamisel tuleb gaas sellest ohutult välja lasta. Paluge abi SUZUKI
esindusest.
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#5: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.
#6: Mehhiko mudelite rehvid/veljed (sealhulgas rehvide pöörlemine) : Kontrollige iga 5000 km või 6 kuu tagant.
#7: Mehhiko mudelite rattalaagrid : Kontrollige iga 5000 km  või 6 kuu järel.
#8: Veotelje saapad/propellervõllid (4WD) Mehhiko mudelitele : Kontrollige iga 5000 km või 6 kuu järel.
#9: Mehhiko mudelite vedrustus (sealhulgas rehvide pöörlemine) : Kontrollige iga 5000 km või 6 kuu tagant.
#10:Mehhiko mudelite roolisüsteem

: Kontrollige iga 5000 km või 6 kuu järel.

MÄRKUS:
4WD: Nelikavedu

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 35 40 45 50 55 60
miili (x1000) 21 24 27 30 33 36

Kuud 42 48 54 60 66 72
PIDURID

*5-1. Pidurikettad ja -klotsid – K – K – K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*5-3. Piduripedaal – K – K – K
*5-4. Pidurivedelik (#5) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
5-5. Piduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult esi-

mesed 10000 km)
– – – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Piduripedaal – K – K – K
*6-2. Sidurivedelik (#5) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-3. Rehvid ja veljed (#6) – K – K – K

*6-4. Rattalaagrid (#7) – – K – – K
*6-5. Veotelje puksid/sõuvõllid (4WD) (#8) Kontrollige iga 15000 km või 12 kuu järel
*6-6. Vedrustus (#9) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-7. Roolisüsteem (#10) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-8. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 60000 km või 48 kuu järel
“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel

*6-9. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-10. Käigukasti õli (4WD) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
*6-11. Tagadiferentsiaali õli Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-12. Kõik riivid, hinged ja lukud – – – – – K

*6-13. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil)*2 Esimese komplekti hooldus: Kontrollige iga 15000 km või 12 kuu järel.
Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel.
Vahetage iga 40000 km  või 36 kuu järel

Alates teisest korrast: Korrake “esimese komplekti hooldust” iga 40000 km 
(25000 miili) või 36 kuu järel.
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MÄRKUS:
Järgnevas tabelis on kirjas regulaarsed hooldustööd kuni läbisõiduni 90 000 km.
Kui auto läbisõit ületab 90 000 km, jätkake samade hooldustööde läbiviimist samade intervallide alusel.
*1 Kontrollige sagedamini, kui autot kasutatakse tolmustes tingimustes.
*2 Puhastage sagedamini, kui õhuvoog kliimaseadmest suureneb.
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Veorihm

Kontrollige, et veorihm oleks korrektne.
Lõdva rihma puhul või tagajärjeks olla aku
ebapiisav laadimine, mootori
ülekuumenemine, halb roolimine,
kliimaseadme efektiivsuse vähenemine
ning veorihmade kiire kulumine.
Veorihmade läbipaine (kui vajutate rihma
pöidlaga rihmarataste vahelise osa
keskkohas) peab vastama alltoodud
väärtustele, nagu on näidatud juuresoleval
joonisel.
Veorihmad tuleb üle kontrollida ka
võimalike vigastuste õigeaegseks
avastamiseks.
Kui veorihmad on vaja uutega asendada
või neid peab reguleerima, laske seda teha
volitatud SUZUKI esinduses või
kvalifitseeritud asjatundja juures.

K14C mootori mudeli jaoks

54P020701

Veorihma läbipaine  (100 N (10 kg))
(a) Uus:
     5,4 - 6,8 mm
     Reguleerimine:
     7,1 - 8,0 mm
(B) Uus:
      3,7 - 4,7 mm
      Reguleerimine:
      4,9 - 5,6 mm

K14D mootor ja K15C mootori mudel
Kuna on vaja eriprotseduure, materjale ja
tööriistu, on soovitatav usaldada see töö
volitatud SUZUKI edasimüüjale või
kvalifitseeritud töökojale.HOIATUS

Hoidke mootori töötamisel käed,
riided, tööriistad ja muud esemed
ventilaatorist või veorihmast eemal.

(1) Ees (2) Taga
(3) Generaator (4) Veepump
(5) Kliimaseadme kompressor
(6) Pingutusrull

(3)

(b)

(4)

(1)(2)

(a)

(5)(6)
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Mootoriõli ja õlifilter

Määratud mootoriõli

K14C mootori mudeli jaoks

54P120705

(1) Eelistatud

Kontrollige, et kasutatav mootoriõli kuuluks
mõnda järgnevalt loetletud
kvaliteediklassidest:
• ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
• API SL, SM, SN, SP
• ILSAC GF-6
Sobiv oli viskoossus valige vastavalt
ülaltoodud graafikule.
SAE 5W-30 (1) on parim valik - kulub
vähem kütust ning mootor käivitub hästi ka
külma ilmaga.

MÄRKUS:
• Vahetuse ajastus sõltub kasutatavast

mootoriõlist. Vaadake sobivad
hooldusgraafikust.

• Euroopa riikides:
 Soovitame kasutada ECSTAR
tootemargi õli. ECSTAR on spetsiaalselt
SUZUKILE loodud toode ja sobib kõige
paremini auto jõudluseks ning pakub
head sõidukogemust.
Välja arvatud Euroopa riikides:
Soovitame kasutada SUZUKI
originaalõli. Selle ostmiseks pöörduge
SUZUKI volitatud edasimüüja poole.

K14D mootori mudeli jaoks

83RM70010

(1) Eelistatud

Kontrollige, et kasutatav mootoriõli kuuluks
mõnda järgnevalt loetletud
kvaliteediklassidest:
• ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
• API SL, SM, SN, SP
• ILSAC GF-6
Sobiv oli viskoossus valige vastavalt
ülaltoodud graafikule.

SAE 0W-20 (1) on parim valik - kulub
vähem kütust ning mootor käivitub hästi ka
külma ilmaga.

MÄRKUS:
• Vahetuse ajastus sõltub kasutatavast

mootoriõlist. Vaadake sobivad
hooldusgraafikust.

• Euroopa riikides:
 Soovitame kasutada ECSTAR
tootemargi õli. ECSTAR on spetsiaalselt
SUZUKILE loodud toode ja sobib kõige
paremini auto jõudluseks ning pakub
head sõidukogemust.
Välja arvatud Euroopa riikides:
Soovitame kasutada SUZUKI
originaalõli. Selle ostmiseks pöörduge
SUZUKI volitatud edasimüüja poole.

C
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K15C mootori mudeli jaoks

78RB07002

(1) Eelistatud

Kontrollige, et kasutatav mootoriõli kuuluks
mõnda järgnevalt loetletud
kvaliteediklassidest:
• ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
• API SL, SM, SN, SP
• ILSAC GF-6
Sobiv oli viskoossus valige vastavalt
ülaltoodud graafikule.

SAE 0W-16 (1) on parim valik - kulub
vähem kütust ning mootor käivitub hästi ka
külma ilmaga.

MÄRKUS:
• Vahetuse ajastus sõltub kasutatavast

mootoriõlist. Vaadake sobivad
hooldusgraafikust.

• Soovitame kasutada ECSTAR
tootemargi õli. ECSTAR on spetsiaalselt
SUZUKILE loodud toode ja sobib kõige
paremini auto jõudluseks ning pakub
head sõidukogemust.

Õlitaseme kontrollimine

80G064

52D084

0W-16

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104
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(1)

5W-30

0W-20

NÄIDE Ülemine
Alumine
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Korraliku õlitamise tagamiseks tuleb hoida
mootori õlitase ettenähtud vahemikus.
Õlitaseme kontrollimise ajal peab auto
seisma tasasel pinnal. Kui auto seisab
kallakul, võib õlitaseme näit olla ebatäpne.
Õlitaset tuleb kontrollida kas enne mootori
käivitamist või vähemalt 5 minutit pärast
mootori seiskamist.

Tõmmake oli mõõtevarras välja, pühkige
puhta riidelapiga õlist puhtaks ning lükake
tagasi lõpuni sisse. Seejarel tõmmake
mõõtevarras uuesti välja ning kontrollige
õlitaset. Õlitase peab jaama vardale
märgitud ülemise ja alumise tähise vahele.

1) Kui GPF HOIATUStuli süttib, sõitke
GPF õigeks regenereerimiseks kiirusel
vähemalt 50 km/h (31 mph) üle 25
minuti. Lisateavet leiate peatüki
„SÕITMINE“ osast „Kõtuseosakeste
filter (GPF)“.

2) Kui õlivahetuse tmärgutuli vilgub,
vahetage mootoriõli ja õlifilter ning
lähtestage õli jälgimissüsteem. Seetõttu
pöörduge õli jälgimissüsteemi
lähtestamiseks SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökoja poole.

Kui mootoriõli tase ületab õlimõõtevarda
MAX taseme, konsulteerige SUZUKI
edasimüüjaga või kvalifitseeritud
töökojaga.

Mootoriõli lisamine

74SB20801

Eemaldage oli täiteava kork ja valage õli
ettevaatlikult läbi täiteava juurde, et õlitase
kerkiks mõõtevarda ülemise tähiseni. Ärge
lisage liiga palju mootoriõli. Nii nagu
ebapiisav õlikogus, võib ka ületäitmine
mootorit kahjustada. Pärast õli lisamist
käivitage mootor ja laske sellel umbes üks
minut tühikäigul töötada. Seisake mootor,
oodake umbes 5 minutit ja kontrollige
õlitaset veel kord.

MÄRKUS
Kui õlitase on alumise tähise lähedal,
lisage piisavalt oli, et õlitase kerkiks
ülemise tähiseni.

SulgemineAvamine

NÄIDE
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Õli ja filtri vahetamine
Laske vana õli välja, kui mootor on veel
soe.

61MM0B061

1) Eemaldage poldid ja kruvid, seejärel
mootor põhjakate.

74SB20802

2) Eemaldage täiteavalt kork.
3) Asetage väljavooluava alla sobiv anum.
4) Eemaldage mutrivõtme abil

äravooluava kork ja laske õlil välja
voolata

60G306

Äravooluava korgi pingutusmoment
 35 Nm (3.6 kg-m)

NÄIDE

HOIATUS
Mootoriõli võib olla kuum ja teie
sõrmi äravooluava korgi avamisel
põletada. Oodake, kuni äravooluava
kork on jõudnud paljaste kätega
puudutamiseks piisavalt jahtuda

Avamine Sulgemi-
ne

NÄIDE

HOIATUS
Uus ja kasutatud õli võib olla ohtlik.
Mootoriõli allaneelamisel võivad
lapsed või lemmikloomad saada
tõsise mürgituse. Hoidke uut ja
kasutatud mootoriõli ning kasutatud
õlifiltreid lastele ja lemmikloomadele
kättesaamatus kohas.
Korduv ja pikaajaline kokkupuude
kasutatud mootoriõliga võib tekitada
nahavähki.
Lühiajaline kokkupuude kasutatud
mootoriõliga võib tekitada
nahaärritusi.

(jätkub)

NÄIDE
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5) Pange tihend ja kork äravooluavale
tagasi. Keerake kork mutrivõtmega
ettenähtud pingutusmomendini kinni.

MÄRKUS:
(Õlivahetuse märgutulega mudelite puhul) 
• Peale õli vahetamist peab õlivahetuse

jälgimissüsteemi lähtestama. Seetõttu
pöörduge õli jälgimissüsteemi
lähtestamiseks SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud töökoja poole. Kui soovite
ise süsteemi lähtestada, vaadake
peatükis osa „NÄIDIKUPLOKK“ lõiku
„Infoekraan“.

• Lisateavet õlivahetuse märgutule kohta
leiate jaotisest “NÄIDIKUPLOKK” lõigust
„Õlivahetuse märgutuli“.

Õlifiltri vahetamine
1) Keerake õlifiltrit spetsiaalse

filtrivõtmega vastupäeva ja eemaldage.
2) Enne uue filtri paigaldamist puhastage

paigalduskoht mootoril puhta lapiga
ära.

3) Määrige uue õlifiltri kummitihendile
veidi mootoriõli.

4) Keerake uus filter käsitsi kohale, kuni
filtri tihend puutub paigalduspinna vastu.

54G092

(1) Lahti keeramine
(2) Kinni keeramine

Kinnikeeramine (vaade otse filtri peale)

54G093

(1) Õlifilter
(2) 3/4 pööret

HOIATUS
(jätkub)
Mootoriõli vahetamisel kandke
pikkade varrukatega pluusi ja
kummikindaid, et kaitsta end
kokkupuute eest kasutatud
mootoriõliga. Kui õli satub siiski
nahale, peske see sooja vee ja
seebiga korralikult maha.
Peske kõik õlised riided ja lapid
sobiva pesuvahendiga puhtaks
Kasutatud õli ja filtrid visake ära
vastavalt jäätmekäitluse eeskirjadele.

MÄRKUS
Õlifiltri õige tugevusega kinni
keeramiseks on väga tähtis täpselt
kindlaks määrata see asend, milles
toimub filtri tihendi esmane
kokkupuude paigalduspinnaga.
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5) Keerake filter paigalduspinnaga
kokkupuutumise punktist
kindlaksmääratud pöördepikkuse võrra
(või ettenähtud pingutusmomendini)
filtrivõtmega kinni.
Õlifiltri pingutusmoment
3/4 pööret 
 14 Nm (1.4 kg-m)

Mootori õliga täitmine ja õlilekete 
kontrollimine
1) Valage uus oli täiteava kaudu

mootorisse ja keerake õli taiteava kork
kinni. 
Ligikaudne vajalik õlikogus on toodud
peatüki ,,TEHNILISED ANDMED“ osas
,,Kogused".

2) Käivitage mootor ja jälgige hoolikalt
lekkeid õlifiltrist ja väljalaskekorgist.
Laske mootoril vähemalt 5 minutit
erinevatel kiirustel töötada.

3) Seejärel seisake mootor ja oodake
umbes 5 minutit. Kontrollige õlitaset ja
lisage vajadusel. Kontrollige uuesti
õlileket.

Jahutusvedelik

Jahutusvedeliku valimine

Mootori parima töövõime ja vastupidavuse
huvides on soovitatav kasutada SUZUKI
originaal jahutusvedelikku või mõnd muud
sellega võrdväärset mootori jahutusvedelikku.
MÄRKUS:
Kui kasutate vahetamisel muud
jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super
(Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa.
Super (Blue) asendamiseks järgige SUZUKI
LLC graafikut: Standard (Green) Tähtajalise
hoolduse kohta vaadake lisateavet peatükist
„KONTROLLIMINE JA HOOLDUS“.
Seda tüüpi jahutusvedelik on teie
jahutussüsteemile parim, kuna see:
• See aitab hoida mootori õiget

temperatuuri.
• Tagab parima kaitse külmumise ja

ülekuumenemise vastu.
• Tagab parima korrosioonikaitse.

MÄRKUS
Õlilekete vältimiseks kontrollige, et
filter oleks korralikult kinni keeratud,
kuid ärge pingutage seda üle.

MÄRKUS
• Kui vahetate õlifiltrit, soovitame

asendada vana filtri SUZUKI uue
originaalfiltriga. Kui kasutate mõnd
muud järelturul pakutavat filtrit,
kontrollige, et see oleks sama
kvaliteetne ning järgige
paigaldamisel filtri tootja juhiseid.

• Õlilekked õlifiltri ümbruses või oli
äravooluava korgi juures viitavad
halvasti paigaldatud filtrile või
katkisele tihendile. Kui avastate
lekke või kahtlete, kas filter on
piisavalt tugevalt kinni keeratud,
laske auto oma SUZUKI
teeninduses või kvalifitseeritud
asjatundja juures üle kontrollida.

MÄRKUS
SUZUKI LLC: Super (Blue) jahutusvedelik
on juba õiges vahekorras lahjendatud.
Ärge seda enam täiendavalt destilleeritud
veega lahjendage. Vasta-sel juhul tekib
jahutusvedeliku külmumise ja/või
ülekuumenemise oht.
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Ebasobiva jahutusvedeliku kasutamine
võib jahutussüsteemi kahjustada. SUZUKI
esindaja või kvalifitseeritud asjatundja võib
aidata teid õige jahutusvedeliku valimisel.

Jahutusvedeliku taseme 
kontrollimine
Kontrollige jahutusvedeliku taset
jahutusvedeliku paagis, mitte radiaatoris.
Kontrollimise ajal peab auto mootor olema
külm ning jahutusvedeliku tase peab
jääma tähiste FULL (täis) ja LOW (madal)
vahele.

Jahutusvedeliku lisamine

MÄRKUS
Jahutussusteemi kahjustamise
vältimiseks:
• Kasutage alati kõrgekvaliteedilist

etüleenglükoolipõhist ilma
silikaatlisanditeta
jahutusvedelikku, mis on õiges
vahekorras lahjendatud
destilleeritud veega.

• Jahutusvedeliku ja destilleeritud
vee õige mahuvahekord on 50:50
ning mitte mingil juhul ei tohi
jahutusvedeliku kontsentratsioon
ületada suhet 70:30. Selle piirmäära
ületamisel võib mootor hakata üle
kuumenema.

• Ärge kasutage lahjendamata
jahutusvedelikku ega puhast vett
(välja „SUZUKI Super (Blue)).

• Ärge lisage lahusele täiendavaid
korrosioonitõrjeaineid ega muid
lisandeid. Need ei pruugi teie auto
jahutussüsteemi jaoks sobida.

• Ärge segage erinevaid
jahutusvedelikke. See võib
kiirendada tihendite kulumist ja/või
tõsist ülekuumenemist või
kahjustada mootorit/
automaatkäigukasti.

HOIATUS
Jahutusvedeliku allaneelamine on
tervisele kahjulik või surmavalt
ohtlik. Jahutusvedeliku udu või
aurude sissehingamine või
jahutusvedeliku silma sattumine võib
põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Ärge antifriisi ega jahutusvedelikku

jooge. Allaneelamisel ärge kutsuge
esile oksendamist. Võtke ühendust
mürgistuskeskusega või arstiga.

• Hoiduge jahutusvedeliku udu või
kuuma auru sissehingamast.
Sissehingamisel minge värske õhu
kätte.

• Jahutusvedeliku silma sattumisel
loputage veega ja pöörduge arsti
poole.

• Peske peale jahutusvedeliku
käitlemist põhjalikult käed.

• Hoidke jahutusvedeli eemal lastest
ja lemmikloomadest.

MÄRKUS
SUZUKI LLC: Super (Blue)
jahutusvedelik
on juba õiges vahekorras
lahjendatud. Ärge seda enam
täiendavalt destilleeritud veega
lahjendage. Vasta-sel juhul tekib
jahutusvedeliku külmumise ja/või
ülekuumenemise oht.

MÄRKUS
SUZUKI LLC: Standard (Green)
jahutusvedelil
• Kasutatav jahutusvedeliku segu

peab sisaldama 50% antifriisi.
• Kui teie piirkonnas on oodata

välistemperatuuri langemist kuni
temperatuurini -35 •C või alla selle,
kasutage kõrgema, kuni 60-
protsendilise kontsentratsiooniga
lahust, lähtudes antifriisi pakendil
toodud juhistest.



9-34

ÜLEVAATUS JA HOOLDUS

63TB3-01E

K14C mootori mudeli jaoks

83RM031

K15C mootori mudeli jaoks

74SB20701

Kui jahutusvedeliku tase jääb tähisest
LOW (madal) allapoole, lisage
jahutusvedelikku. Eemaldage paagi kork ja

valage jahutusvedelikku juurde, kuni selle
tase kerkib tähiseni FULL (täis). Ärge
lisage jahutusvedelikku kunagi üle FULL-
taseme.

K14D mootori mudeli jaoks

83RM70020

Kui jahutusvedeliku tase jääb tähisest
LOW (madal) allapoole, lisage
jahutusvedelikku. Kui mootor on jahtunud,
eemaldage degaseerimispaagi kork,
keerates seda aeglaselt vastupäeva, et
rõhk välja lasta. Ja valage
jahutusvedelikku juurde, kuni selle tase
kerkib tähiseni FULL (täis). Ärge lisage
jahutusvedelikku kunagi üle FULL
märgistuse.

FULL
LOW

FULL

LOW

MÄRKUS
Kui panete jahutusvedeliku paagile
korgi tagasi peale, jälgige, et korgil ja
paagil olevad tähised oleksid
kohakuti. Vastasel juhul võib
jahutusvedelik hakata korgi vahelt
lekkima.

FULL
LOW

HOIATUS
Ärge eemaldage paisupaagi (või
degaseerimise paagi) korki, kui
jahutusvedeliku temperatuur on väga
kõrge. See on ohtlik, kuna põletav
jahutusvedelik ja aur võivad
korgiavast välja pursata. Enne korgi
eemaldamist oodake, kuni
jahutusvedeliku temperatuur on
langenud.
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Jahutusvedeliku vahetamine
Kuna esilaterna suunamine nõuab
eriprotseduure, laske jahutusvedelikku
vahetada volitatud SUZUKI esinduses või
kvalifitseeritud asjatundja juures.

Õhufilter
Kui õhufilter on tolmust ummistunud, on
takistus õhu sissevõtul suurem ning selle
tulemusena hakkab mootori võimsus
langema ja kütusekulu suurenema.
K14C mootori mudeli jaoks

83RM032

1) Tõstke mootori kate otse üles.

54P020702

2) Vabastage külgklambrid ja eemaldage
element õhupuhasti korpusest. Kui see
tundub määrdunud, puhastage või
asendage see.

3) Kinnitage klambrid korrektselt.
4) Pange mootori kate tagasi oma kohale.
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K14D mootori mudeli jaoks

83RM70030

1) Lõdvendage polt (1) ja tõmmake toru
(2).

83RM70040

2) Vabastage külgklambrid ja eemaldage
element õhupuhasti korpusest. Kui see
tundub määrdunud, puhastage või
asendage see. Olge ettevaatlik ja ärge
voolikut (4) lahti ühendage.

3) Paigaldage õhupuhasti korpus tagasi ja
kinnitage külgklambrid kindlalt.

4) Sisestage toru (2). Pingutage polt (1).

K15C mootori mudeli jaoks

74SB20706

1) Vabastage külg- ja keskklambrid ja
eemaldage element õhupuhasti
korpusest. Kui see tundub määrdunud,
puhastage või asendage see.

2) Kinnitage klambrid korrektselt

(1)

(2)

(4)

(3)
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Süüteküünlad

Suuteküünalde kontroll ja 
vahetamine

K14D mootori mudeli jaoks
Kuna on vaja eriprotseduure, materjale ja
tööriistu, on soovitatav usaldada see töö
volitatud SUZUKI edasimüüjale või
kvalifitseeritud töökojale.

K14C mootor ja K15C mootori mudel
Süüteküünaldele ligipääsemiseks:
1) Tõstke õhupuhasti korpus üles.

K14C mootori mudeli jaoks

83RM033

• Tõstke mootori kate otse üles,
lõdvendage polt (1) ja tõmmake
õhupuhasti väljundvoolik (2) välja,
tõmmake õhupuhasti
sisselaskevoolik (3) välja, eemaldage
poldid (4) ja tõstke õhupuhasti korpus
(5) üles.

K15C mootori mudeli jaoks

65T90180

• Lõdvendage polt (1) ja tõmmake
õhupuhasti väljundvoolik (2) välja,
tõmmake õhupuhasti
sisselaskevoolik (3) välja, eemaldage
poldid (4) ja tõstke õhupuhasti korpus
(5) üles.

(1)(2)

(3)

(4)

(5)

NÄIDE

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

NÄIDE
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83RM017

2) Vajadusel avage ühendus (6),
vajutades vabastushoovale.

3) Eemaldage poldid.
4) Tõmmake süüteküünal otse välja.

MÄRKUS:
Süüteküünalde paigaldamisel  kontrollige,
et kõik juhtmed, ühendused, õhufiltri
korpuse kummitihend ja seibid oleks oma
kohale tagasi pandud.

78K179 60G160

(6)

NÄIDE

MÄRKUS
• Süüteküünalde väljatõmbamisel

ärge tõmmake neid juhtmest.
Juhtmest tõmbamine võib juhet
kahjustada.

• Kui hooldate iriidium- või
plaatinaelektroodidega
süüteküünlaid (peenikese
keskelektroodiga küünlaid), ärge
puudutage keskelektroodi, kuna
see võib kergesti vigastuda.

NÄIDE

Õige Vale

MÄRKUS
• Süüteküünalde paigaldamisel

keerake need käsitsi paika, et
vältida keermete kahjustamist.
Pingutage momentvõtmega
pingutusmomendini 128 Nm. Ärge
laske mustusel läbi eemaldatud
süüteküünalde avade mootorisse
pääseda.

• Ärge kasutage kunagi vale
keermemõõduga süüteküünlaid.

Lahti 

Kinni 
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54G106

Küünla sädevahe ,,a".
K14C mootor:
ILZKR7D8
0,7 - 0,8 mm
K15C mootor:
ILZKR6Q11
1,0 - -1,1 mm

Käigukasti õli

Manuaalkäigukasti õli / 
automaatkäigukasti õli / transfer õli 
(4WD) / taga diferentsiaalõli (4WD)
Ülekandemehhanismidesse õli lisamisel
kasutage õige viskoossusega ja õiget tüüpi
õli vastavalt alltoodud graafikutele.
Sobiv viskoossus ja klass, nagu on
näidatud allolevas tabelis.

Soovitame tungivalt kasutada:
“SUZUKI GEAR OIL 75W”
manuaalkäigukasti õli või autokäigukasti
õli jaoks.

Manuaalkäigukasti õli 
Automaatkäigukasti õli 

54P120706

Soovitame tungivalt kasutada:
“SUZUKI GEAR OIL 75W-85” ülekandeõli
(4WD) ja tagumise diferentsiaalõli (4WD)
jaoks.

Käigukasti õli (4WD)
Tagadiferentsiaali õli

71LMT0701

MÄRKUS
Süüteküünlade vahetamisel kasutage
vaid teie autole ettenähtud marki ja
tüüpi süüteküünlaid. Ettenähtud
süüteküünalde kohta leiate teavet
käesoleva käsiraamatu peatükist
,,TEHNILISED ANDMED". Kui soovite
kasutada mõne teise kaubamärgi
süüteküünlaid, konsulteerige SUZUKI
esindaja või mõne teise
kvalifitseeritud asjatundjaga.

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

75W

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

75W-85
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Käigukasti õlitaseme kontrollimine

6-käiguline manuaalkäigukast /
Automaatne käiguvahetus

54P120701a

(1) Õli täiteava ja õlitaseme kontrollava
kork

Käigukast (4WD)

83RM70051

(2) Õli täiteava ja õlitaseme kontrollava kork 

Tagadiferentsiaali õli (4WD)

83RM70061

(3) Õli täiteava ja õlitaseme kontrollava kork

Õlitaseme kontrollimiseks toimige
järgnevalt:
1) Parkige auto tasasele pinnale ja

rakendage seisupidur. Seejärel seisake
mootor.

2) Eemaldage õli täiteava ja õlitaseme
kontrollava kork.

Manuaalkäigukastiga
3) Kui õli voolab korgiavast välja, on

õlitase õige. Paigaldage kork tagasi.
Kui õli ei voola korgiavast välja, lisage
õli korgiava kaudu juurde seni, kuni
veidi õli hakkab ava servast üle ajama.

Käigukasti ja tagadiferentsiaali õlitaseme
kontroll:
3) Kontrollige ava sisemust sõrmega. Kui

õlitase ulatub korgiava alumise servani,
siis on õlitase õige. Paigaldage kork
tagasi.

4) Kui õlitase on madalam, lisage õli
täiteava kaudu nii palju, et õlitase
kerkiks ava alumise servani ja
paigaldage seejärel kork.

Õli täiteava ja õlitaseme kontrollava
korgi pingutusmoment

Manuaalkäigukast / 
Automaatne käiguvahetus (1):
27 Nm 
Jaotuskast (2):
27 Nm

Tagadiferentsiaali õli (3):
23 Nm 

(1)

NÄIDE (2)

NÄIDE

(3)

NÄIDE
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Käigukasti õli vahetamine
Kuna on vaja eriprotseduure, materjale ja
tööriistu, on soovitatav usaldada see töö
volitatud SUZUKI edasimüüjale või
kvalifitseeritud töökojale.

Sidur

Siduripedaal

54G274

Siduripedaali lõtk "d":
Maks. : 10 mm

Mõõtke siduripedaali lõtku, liigutades
siduripedaali käega ja mõõtes selle
liikumisulatust, kuni tunnete kerget
takistust. Siduri lõtk peab jääma
ettenähtud vahemikku. Kui lõtk on
ülaltoodust suurem või väiksem või kui
siduritirimist tunnetatakse pedaaliga
täielikult alla vajutatud asendis, laske
siduril kontrollida volitatud SUZUKI
esindaja või kvalifitseeritud kvalifitseeritud
asjatundja juures.

Sidurivedelik 

61MM0B067

Kontrollige siduri vedeliku taset, vaadates
seda
mootoriruumi paagis.
Vedelikutase peab jääma tähiste MAX ja
MIN vahele
 Kontrollige aeg-ajalt siduripedaali
sujuvat tööd.
Sidurivedelik kasutab pidurivedelikku ja on
saadaval pidurivedeliku paagist. 
Lisateavet sidurivedeliku kohta, vaadake
selles peatükis "Pidurid".

HOIATUS
Parast autoga sõitmist on oli
ülekandemehhanismid väga kuumas.
Põletuste vältimiseks oodake enne
õlitaseme kontrollimist seni, kuni oli
täiteava ja õlitaseme kontrollava kork
on jõudnud paljaste kätega
puudutamiseks piisavalt jahtuda.

MÄRKUS
Korgi pingutamisel kasutage õli
lekkimise vältimiseks järgmist
tihendussegu või samaväärset
ühenduskeeret.
SUZUKI Bond No. „1217G”

NÄIDE
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Pidurid

Pidurivedelik

61MM0B067

Kontrollige pidurivedeliku taset
mootoriruumis asuvas pidurivedeliku
paagis. Vedelikutase peab jääma tähiste
MAX ja MIN vahele 

MÄRKUS
Sidurivedelikku varustatakse
pidurivedeliku anumast. Kui
sidurivedeliku tase on vähenenud või
„MIN“ joone lähedale, on võimalik
siduri- või pidurivedeliku leke või
siduri ebanormaalne kulumine.
Laske autot SUZUKI volitatud
edasimüüjal või kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida.

HOIATUS
• Alltoodud juhiste eiramisel võite

saada tõsiseid tervisekahjustusi
või kahjustada auto
pidurisusteemi.
– Kui pidurivedeliku tase langeb

paagis allapoole
kindlaksmääratud taset, süttib
näidikuplokis pidurisüsteemi
HOIATUStuli (mootor peab
töötama ja käsipidur olema
täielikult vabastatud). Sel juhul
laske pidurisüsteem SUZUKI
esinduses koheselt üle
kontrollida.

– Kiire vedelikukadu näitab leket
pidurisüsteemis. Sellisel juhul
pöörduge viivitamatult SUZUKI
edasimüüja või kvalifitseeritud
asjatundja poole pidurisüsteemi
kontrollimiseks.

– Kasutage ainult SAE J1704 or
DOT4 pidurivedelikku. Ärge
kasutage korduvkasutatavat
pidurivedelikku, samuti ärge
kasutage vanades või lahtistes
nõudes hoitud vedelikku.
Pidurivedeliku paaki ei tohi
mingil juhul sattuda mingeid
võõrkehi, mustust ega teist tüüpi
vedelikke.

(jätkub)
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MÄRKUS:
• Ketaspidurite korral on vedelikutaseme

järk- järguline alanemine piduriklotside
kulumise tõttu täiesti normaalne.

• Pidurivedelik on väga vettimav ja suure
veekogusega pidurivedelikvõib tekitada
veeluku või pidurisüsteemi rikke.
Vahetage pidurivedelikku vastavalt
hooldusgraafikule.

Piduripedaal
Kontrollige, kas piduripedaal peatub
tavalisel kõrgusel, kui seda vajutate. Kui ei,
laske süsteemi SUZUKI esinduses
kontrollida. Kui teil on piduripedaali õige
kõrguse osas kahtlusi, kontrollige seda
järgnevalt:

54G108

Pedaalilt matini minimaalne
vahemaa a: 
Vasakpoolne rool: 49 mm
Parempoolne rool: 59 mm

HOIATUS
(jätkub)
• Pidurivedelik on nahale või silma

sattudes kahjulik kahjulik ja
allaneelamise korral surmavalt
mürgine. Allaneelamisel ärge
kutsuge esile oksendamist. Võtke
ühendust mürgistuskeskusega või
arstiga. Pidurivedeliku silma
sattumisel loputage veega ja
pöörduge arsti poole. Peske peale
pidurivedeliku käitlemist
põhjalikult käed. Pidurivedelik võib
olla loomadele mürgine. Hoidke
eemal laste ja loomade
kättesaadavusest.

MÄRKUS
• Kui vedelikutase on MIN tähise

lähedal, võivad piduriklotsid
kiiremini kuluda ja pidurivedelik
lekkima hakata. Sellisel juhul
pöörduge SUZUKI edasimüüja või
kvalifitseeritud asjatundja poole
pidurisüsteemi kontrollimiseks.

• Pidurivedelik võib värvitud pindu
kahjustada. Olge pidurivedeliku
lisamisel väga ettevaatlik.
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Pange mootor tööle ja mõõtke ära pedaali
ja põranda vaheline kaugus, kui pedaali
vajutatakse jõuga umbes 30 kg.
Minimaalne nõutav kaugus on toodud
ülalpool. Kuna teie auto pidurisüsteem on
iseseadistuv, ei ole piduripedaali vaja
reguleerida. 
Kui pedaali ja põranda vaheline kaugus on
ettenähtust väiksem, laske oma autot
SUZUKI esindaja või kvalifitseeritud
asjatundja juures kontrollida.

MÄRKUS:
Kui mõõdate piduripedaali ja põranda
vahelist kaugust, ärge arvestage mõõdu
sisse põrandamati paksust.

60G104S

Seisupidur

54G109

Seisupiduri hammastiku ettenähtud
vahemik ,,b“: 
4.-9.
Jõud, millega seisupiduri hooba
tõmmatakse (1):
200 N (20 kg)

Kontrollige, kas käsipidur on õigesti
reguleeritud. Selleks tõmmake seisupiduri
hoob aeglaselt lõpuni üles ja lugege üle,
mitu hammastiku klõpsatust kostab.
Seisupiduri hoob peab peatuma
hammastiku ettenähtud vahemikus ning
tagarattad peavad olema kindlalt kohale
fikseeritud. Kui seisupidur ei ole korralikult
reguleeritud või pidurid jäävad pärast
seisupiduri täielikku vabastamist peale,
laske seisupidur SUZUKI teeninduses üle
kontrollida ja/või seda reguleerida.

HOIATUS
Kui piduriklotside hõõrdkate on
kulunud ja saavutanud minimaalse
paksuse, kostab pidurdamise ajal
müra.
Sel juhul laske autot SUZUKI
volitatud edasimüüjal või
kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.
Selle seisundiga edasi sõitmine võib
põhjustada õnnetuse.

HOIATUS
Kui teie auto pidurisüsteemis esineb
mõni allpool kirjeldatud
probleemidest, laske oma auto
otsekohe SUZUKI teeninduses või
volitatud asjatundjal kontrollida.
• Pidurdusjõud on märgatavalt

vähenenud.
• Ebaühtlane pidurdamine (pidurid ei

tööta kõikidel ratastel võrdse jõuga
• Pedaal vajub liiga alla.
• Pidurid jäävad peale.

NÄIDE
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Pidurikettad

Kui kõige rohkem kulunud osa
siseläbimõõt või mõõdetud paksus on
ülaltoodud väärtusest väiksem, tuleb
kulunud kettad uutega asendada.
Mõõtmiseks tuleb iga ratta pidur lahti võtta
ning mõõteriistana kasutada mikromeetrit.
Mõõtmine tuleb läbi viia vastavalt hoolduse
käsiraamatus või autode hooldust ja
remonti käsitleval veebilehel antud
juhistele.

Rool

68LM708

Rooliloks „c“: 
0 - 30 mm

Rooliloksu kontrollimiseks selleks keerake
rooli kergelt vasakult paremale ja mõõtke
ära rooli liikumisulatus punktini, kus
tunnete kerget takistust. Rooliloks peab
jääma ettenähtud vahemikku. 
Kontrollige suurel platsil aegalaselt sõites
ning rooli lõpuni paremale ja vasakule
keerates kas rooli saab kergelt ja sujuvalt
keerata. Kui rooliloks on ettenähtud
piirväärtusest suurem või kui avastate
mõne muu probleemi, peate laskma
roolisüsteemi SUZUKI teeninduses
kontrollida.

Rehvid

65T50010

Nii esi- kui tagarehvid näitajad on näidatud
rehvide infotabelis (1). Nii esi- kui
tagarehvid peavad olema pumbatud
ettenähtud rõhuni.
Pange tähele, et väärtus ei kehti
kompaktse varurehvi kohta (mõnel
mudelil).

MÄRKUS:
Rehvirõhu, õhutemperatuuri ja rehvi
temperatuuri muutumisel muutub ka
rehvirõhk. Vähendamaks võimalust, et
madala rehvirõhu HOIATUStuli (mõnel
mudelil) süttib temperatuuri või õhurohu
normaalse muutumise tagajärjel, on väga
tähtis kontrollida ja korrigeerida
rehvirõhkusid külmade rehvidega. Rehvide
puhul, mis tunduvad pärast sõitmist olevat

Pidurite 
asukoht Minimaalne paksus

Esiratastele 20,0 mm

Tagarattad 8,0 mm

“c”

(1)

NÄIDE
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ettenähtud rõhuga, kui rehvid on soojad,
võib rehvide jahtumise korral rõhk olla
ettenähtust madalam. Samamoodi võib
rehvirõhk langeda allapoole õiget väärtust,
kui rehvid pumbatakse täis soojas
garaažis, kuid sõitma minnakse väga
madalatel temperatuuridel. Kui korrigeerite
rehvirõhku garaažis, kus temperatuur on
välistemperatuurist märgatavalt kõrgem,
lisage soovitatud külma rehvi rõhule 1 kPa
iga 0,8 •C temperatuurierinevuse kohta.

Rehvide kontrollimine
Kontrollige oma auto rehve vähemalt kord
kuus või enne pikemat sõitu järgnevalt:
1) Mõõtke manomeetriga rehvirõhku

kõikides rehvides. Korrigeerige seda
vajaduse korral. Ärge unustage
kontrollida ka varuratta rehvirõhku.

54G136

(1) Kulumisindikaator
(2) Kulumisindikaatori asukoha tähis

2) Kontrollige, et turvisemustri sügavus
oleks suurem kui 1,6 mm. Selle
kontrollimise lihtsustamiseks on
rehviturvise soontes spetsiaalsed
turvise kulumisindikaatorid. Kui
indikaatorid turvise pinnal nähtavale
ilmuvad, on alles jäänud turvisemustri
sügavus 1,6 mm või väiksem ning rehv
tuleb asendada uuega.

3) Kontrollige kulumist, pragunemist ja
kahjustusi. Pragunendu või kahjustatud
rehvid tuleb asendada uutega. Kui
rehvidel on ebatavalised kulumisjäljed,
laske neid SUZUKI esindused või
kvalifitseeritud asjatundja juures
kontrollida.

HOIATUS
• Kontrollige rõhku rehvides siis, kui

rehvid on külmad, vastasel juhul
võib mõõtmistulemus olla
ebatäpne.

• Rehvid kontrollige aeg-ajalt
rehvirõhku, kuni saavutate õige
rõhu.

• Ärge kunagi laske rehve liiga täis
pumbata või üle pumbata. 
Alarõhk mõjub halvasti auto
juhitavusele ja võib põhjustada
velje libisemist rehvirandil, mille
tulemusel võib velg või rehv viga
saada ning juhtuda avarii. 
Ületäitmine võib põhjustada rehvi
purunemise, mille tagajärjel võivad
sõitjad viga saada Ületäitmine võib
mõjuda halvasti ka auto
juhitavusele ja põhjustada avarii.

NÄIDE
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4) Kontrollige rattamutrite kinnitust.
5) Kontrollige, et rehviseintes või turvises

ei oleks naelu, kivikesi ega muid
võõrkehi.

HOIATUS
Äärekivi vastu ja üle kivide sõitmine
kahjustab rehve ja mõjub halvasti
rataste joondusele. Laske SUZUKI
esindaja või kvalifitseeritud
asjatundja juuest rehve ja rataste
joondust regulaarselt kontrollida.

HOIATUS
• Teie autole on tehases paigaldatud

rehvid, mis on kõik sama tüüpi ja
suurusega. See on auto hea
juhitavuse ja sõiduomaduste
tagamiseks väga tähtis Ärge võtke
kunagi samaaegselt kasutusele
erinevat tüüpi või suurusega rehve.
Jälgige, et kasutatavate rehvide
suurus ja tüüp oleks sama, nagu on
SUZUKI poolt teie autole heaks
kiidetud standard- või
lisavarustusse kuuluvatel rehvidel.

• Kui asendate oma auto
originaalvarustusse kuulunud
veljed ja rehvid järelturul
pakutavate rehvide ja velgedega,
võivad need teatud
kombinatsioonides mõjuda
halvasti auto juhitavusele ning
sõiduomadustele.

• Seepärast kasutage vaid selliseid
velgede ja Rehvid kombinatsioone,
mis on SUZUKI poolt teie auto
standardi või lisavarustusena
heaks kiidetud.

MÄRKUS
Originaalrehvide asendamine teise
suurusega rehvidega võib
põhjustada spidomeetri või läbisõidu
ebatäpsust. Enne originaalist
erinevate rehvide ostmist pidage nõu
SUZUKI esindajaga.

MÄRKUS
Nelikveo mudelite (4WD) puhul võib
rehvi asendamine teises mõõdus või
eri marki rehvide samaaegne
kasutamine kahjustada veermikku.
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Rehvide ümberpaigutamine

4 rehvi ümberpaigutamine

54G114

Rehviturviste kulumise ühtlustamiseks ja
rehvide kasutusea pikendamiseks on
soovitatav rehvide asukohti omavahel
vahetada, nagu joonisel näidatud. Rehvid
peaks ümber paigutama iga 10 000 km
läbimise järel. Pärast rehvide
ümberpaigutamist reguleerige esi- ja
tagarehvide rõhud normikohaseks.

Kompaktne varurehv (mõnel 
mudelil)

54G115

(1) Kulumisindikaator
(2) Kulumisindikaatori asukoha tähis

Teie auto on varustatud kompaktse
varurehviga. Kompaktne varuratas on mõeldud
ruumi säästmiseks teie hoiukohas ja selle
kergem kaal muudab tühja rehvi korral
paigaldamise lihtsamaks. See on ette nähtud
ainult hädaolukorras ajutiseks kasutamiseks,
kuni tavapärase rehvi saab parandada või
asendada. Kompaktse varuratta rehvirõhku
tuleb kontrollida vähemalt kord kuus. Kasutage
kvaliteetset tasku tüüpi rehvirõhumõõturit ja
seadke see tasemele 420 kPa (60 psi). Samal
ajal kontrollige, kas rehv on kindlalt hoiustatud.
Kui ei ole, siis pinguldage seda.

Pange tähele, et ühel autol ei tohi korraga
kasutada kahte või enamat kompaktset
varurehvi.

HOIATUS
Kompaktne varurehv ja ratas on mõeldud
ainult hädaolukorras ajutiseks
kasutamiseks. Selle varuratta pidev
kasutamine võib põhjustada rehvide
purunemist ja kontrolli kadumist. Selle
varu kasutamisel järgige alati järgmisi
ettevaatusabinõusid.
• Ajutise varurattaga käitub teie auto

teisiti.
• Ärge sõitke kiiremini kui 80 km/h.
• Asendage varuratas võimalikult kiiresti

standardse rehvi ja veljega.
• Varuratta kasutamine vähendab

kliirensit maapinnast.
• Selle varu soovitatav õhurõhk on 420

kPa (60 psi).
• Ärge kasutage varuraataga rehvikette.

Kui peate kasutama rehvikette,
paigutage rattad ümber nii, et esiteljel
oleksid paigaldatud standardrehvid ja -
rattad.

• Kompaktsel varurattal on palju lühem
turvise kestus kui teie auto
tavarehvidel. Vahetage rehv niipea, kui
ilmub turvise kulumisindikaator.

• Kompaktse tagavararatta vahetamisel
kasutage sama suuruse ja
konstruktsiooniga vahetusrehvi.

(jätkub)
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Aku
See auto on varustatud järgmiste akudega.
• Plii-happe aku (kõik mudelid): 

Seda kasutatakse auto toiteallikana.
• Liitium-ioon aku (ainult mudelid, mis on

varustatud ENG A-STOP süsteem):
Seda kasutatakse auto elektriliste
komponentide elektritoiteallikana.

53SB20205

(1) Pliihappe aku
(2) Liitium-ioon aku
(3) DCDC konverter

Aku õigeks käsitsemiseks lugege hoolikalt
juhiseid järgmistes peatükkides: „Plii-
happe aku“ ja „Liitiumioon aku“.
• Plii-happe aku ja liitiumioonaku tühjeneb

järk-järgult. Aku tühjenemise vältimiseks
sõitke autoga üks kord kuus vähemalt 30
minutit, et akut laadida.

Plii-happe akuHOIATUS
(jätkub)
• Ärge kasutage rehvide

ümberpaigaldamisel väikses
mõõdus ajutist varuratast. Kui
esirehv läbi torgatakse, asendage
esiratas tagarattaga ja paigaldage
kompaktne varurehv eemaldatud
tagarataste asemele.

(2)

(3)(1)

HOIATUS
• Akud eraldavad kergesti süttivat

vesinikgaasi. Plahvatuse
vältimiseks hoidke leek ja sädemed
alati akust eemal. Ärge aku
läheduses kunagi suitsetage.

• Aku kontrollimisel või hooldamisel
ühendage aku miinusklemmi
kaabel lahti. Ärge laske
metallesemetel kunagi puutuda
samaaegselt aku klemmide ja
autokere vastu - nii võib tekkida
lühis.

• Kui peate auto käivitamisel
kasutama käivitusabi, järgige
iseenda, auto ja aku kahjustamise
vältimiseks kindlasti kõiki peatükis
,,HÄDAOLUKORRAS“ toodud
kaablitega käivitamise juhiseid.

• Akust välja pritsinud väävelhappe
lahus võib kahjustada nägemist
ning tekitada nahapõletusi. Kandke
korralikke kaitseprille ja -kindaid.
Kui väävelhappe lahust satub
nahale või silma, peske see
otsekohe rohke puhta veega maha
ja pöörduge arsti poole. Hoidke
akud lastele kättesaadamatus
kohas.
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52KM160

Teie autol aku, mis vajab harvaesinevat
hooldust. Te ei pea kunagi vett lisama.
Kontrollige aku, aku klemmide ja kinnituse
korrosiooni perioodiliselt. Eemaldage
rooste, kasutades jäikade harja ning
ammoniaagi või söögisooda vesilahust.
Pärast seda loputage rooste
eemalduskohad puhta veega üle.
Kui te ei kavatse autoga vähemalt kuu
aega või veelgi kauem sõita, ühendage
aku tühjenemise vältimiseks miinusklemmi
kaabel lahti.

Aku vahetamine

51KM039

Aku eemaldamiseks:
1) Ühendage lahti negatiivne kaabel (1).
2) Ühendage lahti positiivne kaabel (2).
3) Eemaldage kinnituspolt (3) ja

eemaldage kronstein (4).
4) Eemaldage aku.

Aku paigaldamiseks:
1) Paigaldage aku eemaldamisel

vastupidises järjestuses.
2) Keerake kronsteini polt ja aku kaablid

korralikult kinni.

MÄRKUS
Kui teie sõiduk on varustatud ENG A-
STOP süsteemiga, kasutab see eriti
suure kasuteguriga ENG A-STOP
süsteemi jaoks pliihapet, järgige
järgmisi ettevaatusabinõusid. Nende
ettevaatusabinõude eiraminevõib
põhjustada süsteemi häireid või
lühendada aku tööiga.
• Aku vahetamisel kasutage ainult

määratud tüüpi akut. (Ärge
kasutage teist tüüpi akut.)

• Ärge kasutage akuklemmidega
elektrilisi lisaseadmeid.

NÄIDE
(1)

(2)

(3)

(4)

NÄIDE
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MÄRKUS:
• Pärast aku lahtiühendamist taastatakse

mõningate auto funktsioonide
algseisund ja/või mõned funktsioonid
deaktiveeritakse.
Need funktsioonid vajavad pärast aku
tagasi paigaldamist uuesti seadistamist.

• Ärge ühendage akuklemme lahti
vähemalt ühe minuti jooksul pärast
süütelüliti väljalülitamist või vajutage
süütelülitit, et muuta süüde LOCK (OFF).

• K14D mootori mudeli jaoks:
10 sekundi jooksul pärast pliihappe aku
ühendamist ärge lülitage süütelülitit ON
või vajutage mootori lülitit, et ON režiim.
Kui süütelüliti on ON lülitatud või kui
mootori lülitit vajutatakse ON režiimi
valimiseks 10 sekundi jooksul, hakkab
ENG A-STOP OFF-märgutuli vilkuma ja
süsteem ei pruugi korralikult töötada. Sel
juhul valide LOCK asend või vajutage
mootori lülitit, et LOCK (OFF) režiim,
oodake rohkem kui 90 sekundit ja
seejärel lülitage süütelüliti ON asendisse
või vajutage mootori lülitit ON režiimi.
Kui ENG A-STOP OFF märgutuli ei põle
isegi siis, kui eespool nimetatud
protseduur on läbi viidud, laske autot
kontrollida volitatud SUZUKI esindaja või
kvalifitseeritud asjatundja juures.

(Aku silt)

51KM042

(5) Läbikriipsutatud prügikasti sümbol.
(6) Plii keemiline sümbol Pb

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol (5)
näitab, et kasutatud aku peab eraldama
olmeprügist.
Plii keemiline sümbol Pb (6) tähendab, et
aku sisaldab üle 0,004% pliid.

Jälgige, et eemaldate kasutatud aku
kasutuselt õigel viisil, millega aitate kaasa
keskonna ja inimtervise hoidmisele.
Materjalide ümbertöötlemine aitab kaasa
loodusressursside säilitamisele. Patareide
kasutamiselt kõrvaldamise kohta saate
küsida SUZUKI esindajalt või
kvalifitseeritud töökojast.

HOIATUS
Akud sisaldavad mürgiseid aineid,
seal- hulgas väävelhapet ja pliid.
Need kujutavad endast potentsiaalset
ohtu keskkonnale ja inimeste
tervisele. Kasutatud aku peab
vastavalt kehtivatele
jäämekäitlusreeglitele kasutuselt
kõrvaldama ja neid ei tohi visata
olmeprügi hulka. Olge ettevaatlik, et
te ei ajaks akut ümber, kui eemaldate
selle autost. Vastasel juhul võib
väävelhape akust välja voolata ja teid
tõsiselt vigastada.

MÄRKUS
• Pärast mootori seiskamist töötavad

juhtplokk ja mõned süsteemid veel
teatud aja. Seetõttu enne oodake
enne aku eemaldamisega peale
mootori seiskamist vähemalt (OFF)
üks minut.

• K14D mootori mudeli jaoks:
Ärge ühendage akuklemme lahti
vähemalt 3 minuti jooksul pärast
süütelüliti väljalülitamist või
vajutage süütelülitit, et muuta
süüde LOCK (OFF). Kui aku klemm
on 3 minuti jooksul lahti
ühendatud, võib SHVS süsteem
viga saada.

Pb

(5)

(6)
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Liitiumioon aku (mõnel mudelil)

See aku on paigaldatud ainult mudelitesse,
mis on varustatud ENG A-STOP
süsteemiga ja asub esiistme  all.
• Liitiumioon aku on hooldusvaba. Aku

tühjenemise vältimiseks sõitke autoga
üks kord kuus vähemalt 30 minutit, et
akut laadida.

• Liitiumioonaku vahetamisel või
kõrvaldamisel pöörduge volitatud
SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole.

Kaitsmed
Teie autol on kolme tüüpi kaitsmeid:

65T90011

Peakaitse (1)
Peakaitse võtab voolu otse akust.
Esmased kaitsmed (2)
Need kaitsmed asuvad peakaitsme ja
üksikkaitsmete vahel ning on mõeldud
erinevate elektritarbijate gruppidele.
Üksikkaitsmed (3)
Need kaitsmed on mõeldud üksikutele
vooluringidele.

Kaitsme eemaldamiseks kasutage
spetsiaalseid kaitsmetange, mis on hoiul
kaitsmekarbis

63J095

HOIATUS
Kuna liitiumioonaku vale käsitsemine
võib põhjustada tulekahju või
elektrilöögi või kahjustada akut,
järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.
• Ärge seda eemaldage või lahti

monteerige.
• Ärge laske sel märjaks saada

(näiteks veega).
• Ärge seda lööge.
• Ärge kallutage ega asetage sellele

ühtegi objekti.
• Ärge akuklemme või

elektriseadmeis eemaldage. 

(1) (2)

(3)
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Mootoriruumis asuvad kaitsmed
Peakaitsmekarp

61MM0B068

Releekarp

54P000706

Alamkaitsmete karp nr.1

65T90190

Alamkaitsmete karp nr.2

65T90200

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (20)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)
(26)

(33)
(34)
(35)

(27)
(28)
(29)

(36)

(30)

(37)
(31)
(32)

(38)
(39)
(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(47) (48)

(45)

(46) (50) (51)(49) (52) (53)

(56)

(55)

(54)

PEAKAITSE / GRUPIKAITSE

(1)
50 A FL7*1*2

100 
A FL7*3*4

(2)
50 A FL6*1*2

60 A FL6*3*4

(3) 100 A FL5
(4) 80 A FL4
(5) 100 A FL3

(6)
60 A FL2*1

120 A FL2*2*3*4

(7)
100 A FL1*1

175 A FL1*3*4

– Tühi*2

(8)
30 A Varu*3*4

– Tühi*1*2

(9)
30 A Radiaatori ventilaator 2*1

50 A Süütelüliti2* 2

– Tühi*3*4

(10) 20 A Esiudutuli

(11)
20 A Esituli 2*1*2

20 A Õhukompressor*3*4
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(12)
20 A Esituli 3*1*2

10A WTR pump*3*4

(13)
25 A ESP juhtmoodul*1

15 A T/M*2

– Tühi*3*4

(14)
20 A Esituli *1*2

15 A Aku ventilaator*3*4

(15) 30 A Tagurdamistuli

(16)
30 A DCDC 2 (AT IDL)*1

10A Kontroller*2

– Tühi*3*4

(17) 40 A Süütelüliti

(18)
40 A ESP® mootor*1*2

– Tühi*3*4

(19) 30 A Starteri mootor
(20) – Tühi

(21)
40 A FI*1*2

– Tühi*3*4

(22) 30 A Radiaatori ventilaator

(23)
40 A VAC pump*3*4

– Tühi*1*2

(24)
30 A T/M pump*3*4

– Tühi*1*2

(25)
20 A FI*3*4

– Tühi*1*2

(26)
30 A FI kaabel*1

20 A VVT*2

10A HEV*3*4

(27)
20 A Kütusepump*1*2

– Tühi*3*4

(28)
10A Õhukompressor*1*2

10A T/M*3*4

(29)
15 A T/M2*1

25 A ESP juhtmoodul*2

7,5 A T/M2*3*4

(30) 30 A Puhuri ventilaator
(31) – Tühi
(32) – Tühi
(33) 7,5 A Käivitussignaal
(34) 10A Esituli (vasak)
(35) 10A Kaugutuli  (vasak)

(36)
10A FI*1*2

– Tühi*3*4

(37)
20 A INJ DRV*1*2

– Tühi*3*4

(38)
10A FI 2*1*2

– Tühi*3*4

(39) 10A Esituli (parem)
(40) 10A Kaugutuli  (parem)

(41)
50 A Ühenduskarp* 3* 4

– Tühi*1*2

(42)
50 A Süütelüliti 2*3*4

– Tühi*1*2

(43) 80 A P/S*3*4

(44) 7,5 A VAC signaal 2*3*4

(45) 7,5 A VAC signaal*3*4

(46) 10A HEV 2*3*4

(47) 10A Näidik 2*3*4

(48) 20 A Esituli *3*4

(49) 20 A Esituli 2*3*4

(50) 20 A Esituli 3*3*4

(51) 25 A ABS 2*3*4

(52) 40 A ABS*3*4

(53) 40 A Varu*3*4

(54) 30 A Sub HTR 2*4

(55) 30 A Sub HTR 3*4

(56) 30 A Sub HTR*4
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*1: K14C mootor
*2: K14D mootor
*3: K15C mootori mudel (parempoolse

rooliga auto)
*4: K15C mootori mudel (vasakpoolse

rooliga auto)

Peakaitse, grupikaitsmed ja mõned
üksikkaitsmed asuvad mootoriruumis. Kui
peakaitse põleb läbi, siis ei tööta ükski elektrit
tarbiv süsteem. Kui grupikaitse põleb läbi, siis
ei tööta ükski vastava grupi elektrit tarbiv
süsteem. Kaitsmete vahetamisel valige sama
tüüpi ja sama nimivoolu väärtusega SUZUKI
originaalkaitsmeid
Kaitsme eemaldamiseks kasutage
spetsiaalseid kaitsmetange, mis on hoiul
kaitsmekarbis Kaitsmete nimivoolud
(amprites) on kirjas kaitsmekarbi kaanel.

60G111

MÄRKUS:
Kontrollige, et kaitsmekarbis oleksid alati
olemas varukaitsmed.

Kaitsmed armatuurlaua all

65T90020

61MM0B071

MÄRKUS:
Kaitsmetele ligipääsuks eemaldage kruvid
ja eemaldage kate (1).

HOIATUS
Kui peakaitse või grupikaitse põleb
läbi, laske oma autot SUZUKI
esiindajal või kvalifitseeritud
asjatundja juures  kontrollida.
Kasutage vahetamisel alati SUZUKI
originaalkaitsmeid. Ärge paigaldage
korraliku kaitsme asemel kunagi
traati - isegi mitte ajutise
asendusena.

NÄIDE

LÄBIPÕLENUD

OK

NÄIDE

(1)
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68LM701

*1: K14C mootor
*2: K14D mootor
*3: K15C mootor 

81A283

GRUPIKAITSE
(1) 30 A Rihm

(2) 20 A Akende avamistaimer

(3) 15 A Roolilukk

(4) 20 A Tagaklaasisoojendi

(5) 20 A Katuseluuk

(6) 10A DRL

(7) 10A Peeglisoojendi

(8) 7,5 A Käivitussignaal

(9) 15 A Pistikupesa2

(10) 30 A Elektrilised klaasitõstukid

(11) 10A Ohutuled

(1)

(12)
(10)

(13)

(36)

(2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9)

(11) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

(30) (31) (32) (33) (34) (35)

(12) 7,5 A BCM (kere juhtmoodul)

(13) 15 A Süütepool

(14) 10A ABS juhtmoodul

(15) 15 A Pistikupesa

(16) 10A A-STOP kontroller

(17) 15 A Signaal

(18) 10A Pidurituli

(19) 10A Turvapadi

(20) 10A Tagurdamistuli

(21) 15 A Klaasipuhasti/-pesur

(22) 30 A Esiklaasipuhasti 

(23) 10A Salongi valgusti

(24) 15 A 4WD

(25) 7,5 A Udutuli

(26) – Tühi

(27) 7,5 A Süüde-1 signaal

(28) 15 A Raadio 2

(29)
10A Pistikupesa3*1*2

10A Salongvalgustus 2* 3

(30) 15 A Raadio

(31) 10A Tagatuli

(32) 20 A D/L

(33) 7,5 A Kiirusehoidja

(34) 10A Näidik

(35) 7,5 A Süüde-2 signaal

(36) 20 A Istmesoojendi

BLOWNOK
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Esitulede suunamine
Kuna vajalikud on eriprotseduurid,
soovitame teil viia oma sõiduk SUZUKI
esindusse või kvalifitseeritud töökotta
esitulede joondamiseks.

Pirnide vahetamineHOIATUS
Asendage läbipõlenud kaitse alati
samasuguse voolutugevusega
sulavkaitsmega. Ärge kasutage läbi
põlenud kaitsme asendamiseks
kunagi mingit muud vahendit, nagu
nt alumiiniumfooliumi või traati. Kui
vahetate kaitsme uue vastu ning uus
kaitse põleb samuti peatselt läbi, võib
olla tegemist elektrisüsteemi tõsise
rikkega. Laske autot SUZUKI
volitatud  edasimüüjal või
kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.

HOIATUS
• Kohe pärast tulede väljalülitamist

võivad lambid olla väga kuumad.
Võite neid puudutades oma sõrmi
põletada. Puudutage pirni alles siis,
kui see on piisavalt jahtunud.

• Esitulede halogeenlambid on
täidetud rohu all oleva gaasiga.
Maha kukkumisel või löögi
saamisel väivad need lõhkeda ja
teid vigastada. Seepärast käsitsege
halogeenlampe eriti ettevaatlikult.

• Kandke vigastuste vältimiseks
lampide vahetamisel kaitsekindaid
ja pikkade käistega pluusi.

MÄRKUS
• Kui halogeenlambile on jäänud

naharasu, võib lamp põlemise ajal
üle kuumeneda ning lõhkeda.
Seeparast ärge puudutage
halogeenlampe palja käega, vaid
kasutage selleks puhast riidelappi.

• Kui lambid vajavad vahetamist,
tuleks lasta auto elektrisüsteem
oma SUZUKI teeninduses üle
kontrollida. 
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MÄRKUS:
Klaasi, näiteks esitulede või tagumiste
kombineeritud tulede sisepind võib olla
pilvine või kondenseerumine võib tekkida
sõitmisel vihmasel päeval või auto
pesemisel. See on ajutine nähtus, mida
põhjustab temperatuuri erinevusi tulede
sees ja väljas. (See on sama nähtus nagu
aknad on vihmasel päeval.) 
Samuti tundub mõnikord, et vesi satub
lambi klaasi servale langevate veepiiskade
tõttu. See on ajutine nähtus, mida
põhjustab temperatuuri erinevusi tulede
sees ja väljas. Eespool nimetatud
nähtused ei ole auto talitlushäired. 
Kui aga vesi on valgustesse kuhjunud või
suur veepiisk kleepub läätse sisepinnale,
laske autot SUZUKI esindaja juures või
kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. 

Mitte-eemaldatavad tuled
Kuna tuled ei ole demonteeritavad, ei saa
pirni vahetada. Kui mõni pirn on defektne,
asendage sihtkomplekt. Laske pirnid teha
volitatud SUZUKI esinduses või
kvalifitseeritud asjatundja juures.
• Esituli
• Taga-/pidurituli
• Külgmise suunatule / ohutuli poritiival

(mõnel mudelil) või külgpeeglitel (mõnel
mudelil))

• Gabariidituli
• Päevatuli
• Numbrimärgi tuli (LED) 

(mõnel mudelil)
• Lisastopptuli
• Esiudutuli (LED) (mõnel mudelil)

LED-esituled

LED-esituled vajavad spetsiaalseid
toiminguid, seetõttu viige auto tulede
vahetamiseks SUZUKI esindaja või
kvalifitseeritud asjatundja juurde.

Külje suunatuli (mõnel mudelil)

64J195

Kuna tuli on sisseehitatud tüüpi, tuleb terve
koost välja vahetada. Eemaldage koost,
lükates seda vasakule.
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Esisuunatuli / 
Esiudutuli (mõnel mudelil)

LED-esitule (mõnel mudelil) pirnide
vahetamiseks viige auto SUZUKI
esindusse.

1) Käivitage mootor. Udutule pirni
vahetamise lihtsustamiseks keerake
rooli vahetatavale tulele vastassuunas.
Lülitage mootor või hübriidajam välja.

65T90031

2) Eemaldage klambrid (1).

65T90040

3) Eemaldage klambrid (2), kangutades
neid lameda kruvikeerajaga lahti, nagu
joonisel näidatud.

65T90050

4) Avage rattakoopas asuva katte serv.

80JM071

5) Avage ühendus, vajutades
vabastushoovale. 

65T90060

(3) Esisuunatuli
(4) Esiudutuli

(1)

NÄIDE

(2)

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE

(3)

(4)

NÄIDE
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6) Keerake pirni pesa vastupäeva ja
eemaldage see.

65T90160

(5) Eemaldamine
(6) Paigaldamine

7) Esisuunatule pirni (3) hoidikust
eemaldamiseks vajutage pirni
sissepoole ja keerake seda
vastupäeva. Uue pirni paigaldamiseks
lükake see sisse ja keerake päripäeva.

Tagumine kombineeritud tuli

65T90070

1) Eemaldage poldid (1) ja tõmmake
lambipesa (2) sirgelt välja.

65T90080

2) Esisuunatule või gabariiditule pirni pesa
eemaldamiseks (4) keerake pesa
vastupäeva ja tõmmake see välja.

(3)

(5)

(6)

NÄIDE

(1)

(2)

(1)
NÄIDE

(3)

(4)

NÄIDE
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65T90090

(5) Eemaldamine
(6) Paigaldamine

3) Tagasuunatule pirni (3) hoidikust
eemaldamiseks vajutage pirni
sissepoole ja keerake seda
vastupäeva. Uue pirni paigaldamiseks
lükake see sisse ja keerake päripäeva.

65T90100

MÄRKUS:
Tule korpuse uuesti paigaldamisel
veenduge, et klambrid on korralikult
kinnitatud.

Numbrituli (mõnel mudelil)

Pirnitüüpi mudelid

65T90110

1) Keerake katet (1) vastupäeva ja
eemaldage see.

(4)

(3)

(5)

(6)

NÄIDE NÄIDE

(1)
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2) Pirni (2) paigaldamiseks tõmmake pirn
lihtsalt välja ja vajutage tagasi.

Tagaudutuli (mõnel mudelil)

65T90120

1) Eemaldage klambrid (1), kangutades
neid lameda kruvikeerajaga lahti, nagu
joonisel näidatud.

65T90130

2) Pöörake tagumist kaitserauda (2)
käsitsi, nagu joonisel näidatud.

65T90140

3) Eemaldage mutrid (3) ja seejärel lükake
tagumise udutule korpus tahapoole.

(2)

(1)NÄIDE

(2)

NÄIDE

(3)NÄIDE
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65T90150

4) Keerake pirni pesa vastupäeva ja
tõmmake välja.

65T90170

(5) Eemaldamine
(6) Paigaldage

5) Tagasuunatule pirni (4) hoidikust
eemaldamiseks vajutage pirni
sissepoole ja keerake seda
vastupäeva. Uue pirni paigaldamiseks
lükake see sisse ja keerake päripäeva.

Laevalgusti
Valgusti klaasi eemaldamiseks kangutage 
see pehme riidega kaetud lamedaotsalise 
kruvikeeraja abil tule korpuselt, nagu 
joonisel näidatud. Paigaldamiseks 
vajutage see lihtsalt tagasi.
Eesmine (ülakonsoolita)

61MM0A207

NÄIDE

(4)

(5)

(6)

NÄIDE
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Eesmine (ülakonsooliga)

61MM0A129

Keskmine (ilma katuseluugita)

60G115

Keskmine (katuseluugiga)

61MM0A130

Pakiruum (mõnel mudelil)

61MM0B072

Kindalaeka valgusti (mõnel mudelil)
Kuna vajalikud on eriprotseduurid,
soovitame teil viia oma sõiduk SUZUKI
esindusse või kvalifitseeritud töökotta
esitulede joondamiseks.

61MM0B095

1) Vajutage kindalaegast mõlemal küljel
sissepoole, et see lahti ühendada. 

OPEN

PUSH
TILT

CLOSE

NÄIDE
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61MM0B096

2) Kindakasti eemaldamiseks vajutage
kinnitit (1) vasakule.

61MM0B097

3) Klindalaeka pirni (2) paigaldamiseks
tõmmake pirn lihtsalt välja ja vajutage
tagasi.

Klaasipuhastite harjad

54G129

Kui klaasipuhastite harjad muutuvad
rabedaks, lähevad siit-sealt katki või ei
pühi enam korralikult (jätavad klaasi
triibuliseks), asendage need uutega.
Klaasipuhastite harjade vahetamiseks
toimige järgnevalt.

MÄRKUS:
Mõned klaasipuhastid võivad sõltuvalt auto
varustustasemest allpool kirjeldatust
erineda. Sellisel juhul küsige õige
paigaldusmeetodi kohta nõu oma SUZUK
esindusest.

Esiklaasi puhastid:

61MM0A208

1) Tõstke klaasipuhasti hoob esiklaasilt
üles.

MÄRKUS:
Mõlema eesmise klaasipuhasti varre
ülestõstmisel tõmmake esmalt juhipoolse
klaasipuhasti vars üles.
Klaasipuhasti varte tagasipanemisel
langetage esmalt kaassõitja külje
klaasipuhasti vars.
Vastasel juhul võivad klaasipuhasti varred
üksteist häirida.

(1)

NÄIDE

(2)

NÄIDE

MÄRKUS
Klaasi kriimustamise või vigastamise
vältimiseks ärge laske
klaasipuhastite hoobadel
puhastiharjade vahetamise käigus
suure hooga vastu klaasi langeda.

NÄIDE
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2) Avage lukustus (1), lükake
klaasipuhasti raami ja eemaldage see
varrelt (2), nagu näidatud.

61MM0A211

3) Vabastage hari lukust nagu joonisel
näidatud ja eemaldage hari nagu
joonisel näidatud.

71LMT0708

(3) Tugevdusribid

4) Kui uute puhastiharjade komplekti ei
kuulu metallist tugevdusribisid (3),
eemaldage need vanadelt harjadelt ja
paigaldage uutele.

61MM0B098

(1)

(2)

NÄIDE

NÄIDE

(3)

(3)

NÄIDE

(3)

(3)

NÄIDE
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(A) Üles
(B) Alla

MÄRKUS:
Kui paigaldate metallist hoidikuid (3),
veenduge, et metallhoidikute suund on
näidatud ülaltoodud joonistel.

61MM0A213

(4) Lukustusots

5) Paigaldage uus klaasipuhasti hari
eemaldamisele vastupidises
järjekorras, jälgides, et fikseeritav ots
jääks klaasipuhasti hoova poole. 
Kontrollige, et hari oleks korralikult
kinnitatud. Lukustage harja ots.

6) Paigaldage klaasipuhasti raam hoova
külge tagasi, kontrollides, et raam
kinnitus klambris korralikult kohale
fikseeruks.

MÄRKUS:
Paigaldage klaasipuhasti hari nii, et
lukustusotsaga külg on juhipoolne.
Klaasipuhasti töötamise ajal võib hari tööle
hakata.

Tagaklaasi puhastid:

80G146

1) Tõstke klaasipuhasti hoob esiklaasilt
üles.

2) Eemaldage klaasipuhasti raam varrelt,
nagu näidatud.

3) Libistage hari välja, nagu näidatud.

(3)

(A)

(B)

NÄIDE
(4)

(4)

NÄIDE
NÄIDE
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MÄRKUS:
Ärge painutage klaasipuhasti harja raami
rohkem kui vaja. Kui sa seda teed, võib see
katki minna.

54G135

(1) Tugevdusribid

4) Kui uute puhastiharjade komplekti ei
kuulu metallist tugevdusribisid ,
eemaldage need vanadelt harjadelt ja
paigaldage uutele.

5) Paigaldage uus klaasipuhasti hoova
külge, tegutsedes eemaldamisele
vastupidises järjekorras. 
Kontrollige, et hari oleks korralikult
kinnitatud.

6) Paigaldage hari eemaldamisele
vastupidises järjestuses.

Klaasipesuvedelik

80JM078

66J116

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE
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Klaasipesuvedeliku kogus:
2,5 L

Kontrollige, et paagis oleks pesuvedelik,
vaadates  vedeliku tasememõõdikut, mis
on kinnitatud pesuvedeliku paagi korgi
külge. Kui vedeliku paak on peaaegu tühi,
täitke see uuesti. Kasutage hea
kvaliteediga klaasipesuvedelikku,
lahjendades seda vajadusel veega.

Kliimaseade
Kui te õhukonditsioneeri pikemat aega ei
kasuta (nt talvel), ei pruugi see
sisselülitamisel kõige paremini toimida.
Optimaalse töötamise ja vastupidavuse
tagamiseks peab seda perioodiliselt
kasutama. Lülitage õhukonditsioneer
vähemalt kord kuus üheks minutiks
mootori tühikäigul sisse. See tsirkuleerib
jahutusainet ja õli ning aitab kaitste
sisemisi osasid.

Kliimaseadme filtri vahetamine
Kuna vajalikud on eriprotseduurid,
soovitame teil viia oma sõiduk SUZUKI
esindusse või kvalifitseeritud töökotta
esitulede joondamiseks.

1) Kliimaseadme filtri avamiseks
eemaldage kindalaegas. Vt juhiseid
evalgusti vahetamise kohta selles
jaotises.

61MM0A131

2) Eemaldage kate (1) ja tõmmake
kliimaseadme filter välja (2).

MÄRKUS:
Uue filtri paigaldamisel kontrollige, et UP
märgistus (3) jääks ülespoole.

HOIATUS
Ärge kasutage pesuvedeliku anumas
mootori jahutusvedelikku. See võib
nähtavust tugevalt halvendada ja
samas ka teie auto värvkatet rikkuda.

MÄRKUS
Tühja paagiga kasutamine võib
pesuri mootorit kahjustada.

(1)
(2)

(3)
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Veoautoga pukseerimine 
Kui tekib vajadus auto pukseerimiseks,
helistage kogemustega
pukseerimisfirmasse. Pukseerimiseks
vajalikke juhiseid võite küsida ka
edasimüüjalt.

Kaksikveo (2WD) 
automaatkäigukast
Automaatülekandega autosid ei saa ühelgi
järgnevatest visiides pukseerida.
1) Eest, kui esirattad on tõstetud ja

tagarattad maas. Enne pukseerimist
veenduge, et seisupidur on vabastatud.

2) Tagant, kui tagarattad on tõstetud ja
esirataste all on ratasplatvorm.

Kaksikveo (2WD) manuaalkäigukast
Manuaalkäigukastiga autosid ei saa ühelgi
järgnevatel visiidel pukseerida.
1) Eest, kui esirattad on tõstetud ja

tagarattad maas. Enne pukseerimist
veenduge, et seisupidur on vabastatud.

2) Tagant, kui tagarattad on tõstetud ja
esirattad maas, tingimusel et
roolisüsteem ja veermik on töökorras.
Enne pukseerimist veenduge, et sisse
on lülitatud  neutraalne käik, rooli on
lukustamata (võtmeta
käivitussüsteemita auto - süütevõti
peab olema ACC asendis) (võtmeta
käivitussüsteemiga sõiduk - süüde on
ACC), ja rooli on kinnitatud
pukseerimisseadga.

HOIATUS
Radariga pidurdustoega auto
pukseerimisel vajutage “Dual sensor
brake support OFF” ja lülitage
radariga pidurdustugi välja. Vastasel
juhul võib süsteem sisselülitumisel
avarii põhjustada.

MÄRKUS
Järgige pukseerimisel järgevaid
juhiseid.
• Auto pukseerimisel kaitsmiseks

kasutage õigeid seadmeid ja
pukseerimisviise.

• Kere konksu kasutades võite
pukseerida oma autot sillutisel
lühikest vahemaad madalal
kiirusel.

MÄRKUS
2WD mudeli pukseerimine
esiratastega maapinnal võib
põhjustada automaatkäigukasti
kahjustumist.

MÄRKUS
Roolisammas ei ole piisavalt tugev, et
vastu pidada pukseerimisel
esiratastelt edasikanduvatele
põrutustele ja löökidele. Avage rool
alati enne pukseerimist lukust.
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Nelikvedu (4WD)
Teie autot tuleb pukseerida ühel järgmistel
viisil:
1) Kõigi nelja rattaga lamedatel platvormil.
2) Esi- või tagarattad on tõstetud ja

vastasrataste all on ratasplatvorm.

Puksiirkonks 
SUZUKI ei soovita kasutada puksiirkonksu
auto pukseerimiseks. Puksiirkonks on
algselt mõeldud teie sõiduki
pukseerimiseks  hädaolukordades.
Kui teie sõidukit on vaja hädaolukordades
pukseerida.

Ees

65T10010

Puksiirkonks (1) on auto esiküljel
kasutamiseks ainult hädaolukorras.

MÄRKUS:
Soovitame katte kinnitada teibiga, et
vältida pukseerimise ajal kahjustusi.

MÄRKUS
4WD automaatkäigukastiga mudeli
pukseerimine nelja rattaga maapinnal
võib põhjustada automaatkäigukasti
ja/või 4WD sõsteemi kahjustumist.

HOIATUS
Järgige puksiirkonksu kasutamisel
järgevaid juhiseid. Konks või auto
kere võib purunedes inimvigastusi ja
varalist kahju tekitada.
• Ärge kasutage puksiirkonksu teise

auto pukseerimiseks.
• Hoiduge tõmbamast autot väga

lumistes, mudastes või liivastes
tingimustes, äkilise kohalt
võtmisega või järskude
manöövritega, mis võib põhjustada
konksule liigset pinget.

Sel juhul soovitame võtta ühendust
professionaale teenindusega.

MÄRKUS
Ärge kasutage liigset jõudu, sest see
võib katterihma kahjustada.

(1)

NÄIDE
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Klaasipuhastite konksu (1) paigaldamiseks
toimige järgnevalt.

61MM0B039

1) Tõstke üles pakiruumis olev
puksiirkonks (1), tungraua vänt (A) ja
rattavõti (B).

65T10022

2) Lükake üles alumine kate (C)
tungrauaga konksu (A) otsas, mis on
kaetud pehme lapiga, et tekitada
vahemik, nagu joonisel näidatud.

65T10110

3) Asetage sõrmed alumise katte (C)
vahele, et need eemaldada.

65T10030

4) Eemaldage ülemine kate (D), nagu
joonisel näidatud.

(1)

(A)

(B)

NÄIDE

(A)

(C)

NÄIDE

(C)

NÄIDE

(D)

NÄIDE
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65T10040

5) Paigaldage puksiirkonks (1) käega.

MÄRKUS:
Soovitame katte kinnitada teibiga, et
vältida pukseerimise ajal kahjustusi.

65T10050

6) Puksiirkonksu (1) pingutamiseks
keerake seda  rattavõtmega (B)
päripäeva, kuni konks (1) on kindlalt
paigaldatud.

Puksiirkonksu (1) eemaldamiseks toimige
vastupidises järjestuses.

Taga

65T10061

Puksiirkonks (2) on auto esiküljel
kasutamiseks ainult hädaolukorras.

(1)

NÄIDE

MÄRKUS
Auto kaitsmiseks vältimiseks ärge
kunagi kasutage puksiirkonksu (1)
haagisel/ rongil ja laeval
transportimisel kinnitamiseks.

(1) (B)

NÄIDE
(2)

NÄIDE
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Muud konksud

65T10070

Konks (4) on mõeldud ainult haagisel/
rongil/laeval transportimiseks. Konks (3)
on mõeldud ainult llaeval transportimiseks.

Köie abil pukseerimine 
1) Kinnitage pukseerimiskonks

horisontaalselt, nii et kinnituskülg oleks
vedava ja veetava auto puhul
võimaluse korral sama.

2) Laske mootoril või hübriidajamil
töötada.

• Kui te ei saa mootorit või hübriidajamit
käivitada, vajutage süüte muutmiseks
süütelülitit, et muuta süüde asendisse,
mis ei ole LOCK (OFF).

• Pöörake roolirt vasakule ja paremale,
et kontrollida, kas roolilukk on
vabastatud.

• SUZUKI OHUTUSTOEGA sõidukite
puhul, kui süüde on ON asendis,
vajutage topeltkaameraga
pidurdamistugi välja.

HOIATUS
Ärge kasutage pukseerimiseks
konkse (3) ja raami avasid (4).
Konksud ja avad võivivad auto kere
võib purunedes inimvigastusi ja
varalist kahju tekitada. 

(3)

(4)

NÄIDE

HOIATUS
Kui sõidate ilma töötava mootori või
hübriidajamita, võib see põhjustada
õnnetuse.
Kui teie autot pukseeritakse köie abil,
järgige järgmisi juhiseid.
• Ärge vajutage süüterežiimi LOCK

(OFF) reziimi. Vastasel juhul rool
lukustub ja seda ei saa pöörata.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Ärge vajutage süüterežiimi LOCK

(OFF) reziimi. Vastasel juhul rool
lukustub ja seda ei saa pöörata.

• Vajutage piduripedaal tavalisest
kindlamalt alla, sest
pidurivõimendus ei tööta.

• Kasutage rooli suurema jõuga,
kuna roolivõimendi ei tööta.
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3) Lülitage käigukang N asendisse.

MÄRKUS:
• Kui käigukangi ei saa lülitada N-

asendisse, ei ole köie abil pukseerimine
võimalik. Konsulteerige SUZUKI
edasimüüjaga või professionaalse
teenindusega.

• Kui te ei saa käiguvahetushooba "P"-
asendist muusse asendisse lülitada, kui
mootor töötab (hübriidajam töötab) ja
piduripedaal on alla vajutatud, kuna plii-
happe aku on tühi, katkestage
käigulukusüsteem, vt jaotis „AUTO
KASUTAMINE” osale
„Käigulukusüsteem”.

4) Pukseerimise ajal veenduge, et
pukseerimisköis ei oleks lõtv.
Kokkupõrke vältimiseks sõitke autoga
ettevaatlikult, kontrollides seessõitva
auto piduritulesid.

• Järgmise auto juhi hoiatamiseks
lülitage sisse veetava sõiduki
ohutuled.

Ratta vahetamiseks vajalikud 
tööriistad

61MM0B100

(1) Tungraud (mõnel mudelil)
(2) Rattavõti
(3) Tungraua vänt

Ratta vahetamiseks vajalikud tööriistad on
hoiul pakiruumis.
Vaadake nende täpset hoiukohta peatüki
,ILLUSTREERITUD AINELOEND“ osast
,,Pakiruum“.

MÄRKUS
Kui te ei saa roolilukku vabastada, ei
saa te rooli kasutada ja see võib
põhjustada õnnetuse.
Kui te ei saa roolilukku plii-happe aku
tühjenemise tõttu vabastada, ärge
pukseerige autot köie abil.

HOIATUS
Kui vajutate piduripedaali pidevalt
pikal või järsul allamäge kallakul,
võivad pidurid üle kuumeneda ja
ebatõhusaks muutuda.
Kui allamäge on pikk või järsk kalle,
ärge pukseerige köie abil. Tellige
puksiirauto.

MÄRKUS
• Kui puksiirkonksule või -köiele

rakendub äkilise paigaltvõtmise tõttu
tugeva löök jne, võib puksiirkonks või
sõiduki kere viga saada.
Kui autot on vaja pukseerida, siis ärge
võtke äkitselt paigalt.
Ärge äkitselt kiirenege.

• Kui autot on vältimatult vaja
pukseerida köie abil, pukseerige autot
sillutatud teedel. Ärge ületage kiirust
30 km/h  ja ärge vedage autota üle 30
km, et kaitsta käigukasti.

NÄIDE

(3)

(2)

(1)
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80J048

Varurehvi eemaldamiseks (mõnel mudelil)
keerake polti (1) vastupäeva ja eemaldage
see.

Tungraua kasutamine

75F062

1) Parkige auto tugevale ja tasasele pinnale.
2) Rakendage seisupidur ja lükake käigukang

automaatkäigukasti puhul
parkimisasendisse P, manuaalkäigukasti
puhul asendisse R (tagurdamiskäik).

3) Kui auto asub üldkasutatava sõidutee
ääres, lülitage sisse ohutuled.

4) Fikseerige tõkiskingade abil nii eest kui
tagant paigale diagonaalselt vahetatava
ratta vastas paiknev ratas.

5) Asetage varuratas vahetatava ratta
juurde auto külje alla nii, nagu joonisel
näidatud.

54G253

HOIATUS
Pärast rehvide vahetamise
tööriistade kasutamist pange need
kindlalt hoiule või õnnetuse korral
võivad need põhjustada vigastusi.

HOIATUS
Tungrauda tohib kasutada ainult
rataste vahetamiseks. Enne tungraua
kasutamist on oluline lugeda selles
peatükis tõstejuhiseid.

(1)

HOIATUS
• Auto tundrauaga ülestõstmiseks

lülitage automaatkäigukastiga sisse
parkimiskäik P ja manuaalkäigukastiga
sisse tagurdamiskäik R.

• Autot ei tohi tungrauaga tõsta, kui
käigukang on neutraalses asendis N
(vabakäigul). Vastasel juhul võib auto
tungraualt maha libiseda ja juhtuda
õnnetus. 
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63J100

63J101

6) Paigaldage tungraud joonisel näidatud
nurga all ja tõstke tungraud üles,
keerates tungraua vänta päripäeva,
kuni tungraua soon sobitub auto
tõstepunktiga. 

7) Jätkake tungrauaga auto aeglast ja
sujuvat tõstmist, kuni rehv kerkib maast
üles. Ärge tõstke autot kõrgemale, kui
rehvi vahetamiseks tegelikult vaja.

HOIATUS
Kui tungraud tuleb ära, võite auto alla
kinni jääda ja tõsiselt viga saada.
Samuti võib auto liikuma hakata ja
see võib lõppeda õnnetusega. Auto
tungraua tõstmisel jälgige järgmisi
punkte.
• Tõstke autot kõval tasasel pinnal.
• Kasutage tungrauda ainult rehvide

vahetamiseks või remontimiseks.
• Kasutage ainult selle auto

tungrauda ja ärge kasutage teise
auto tungrauda. Samuti ärge
kasutage selle sõiduki tungrauda
teise auto jaoks. 

• Paigaldage tungraud määratud
asendisse. Kui paigaldate mitte
selleks ettenähtud kohale, võib
tungraud ära tulla ja auto võib viga
saada.

• Ärge tõstke autot tungrauaga
rohkem kui vaja.

• Auto tungrauaga tõstmisel ärge
minge auto alla, ärge käivitage
mootorit (hübriidajamit) ega
raputage autot.

• Auto tõstmisel ärge pange
tungraua peale ega alla ühtegi eset.

• Ärge tõstke korraga mitut rehvi,
kasutades mitut tungrauda.
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Auto garaaži tungrauaga tõstmine
• Auto tõstmiseks garaaži tungrauaga

kasutage üht järgnevatel joonistel
näidatud tõstepunktidest.

• Toetage üles tõstetud auto joonisel
näidatud punktides alati täiendavalt ka
tugijalgadele (selleks mõeldud tugijalad
ja pukid on saadaval autotarvete
kauplustes).

Garaaži tungraua eesmine tõstepunkt

(1)
65T10081

Garaaži tungraua tagumine tõstepunkt

(2)
65T10061

Kinnituspuki rakenduspunkt (3) 
või kahepostiga tõsteseade

61MM0B103

HOIATUS
Kuna auto võib viga saada või võib
juhtuda õnnetus, järgige järgmisi
punkte.
• Jälgige joonisel näidatud punkte.
• Tõstetava auto hoidmiseks kasutage

jäika raami.
• Tungrauaga ainult esi- või tagakülje

tõstmiseks paigaldage maas oleva
ratta ette ja taha tõkisking (müügil
olev toode).

(1)

NÄIDE

(2)

NÄIDE

(3) (3)

NÄIDE
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MÄRKUS:
Lisateavet saate SUZUKI volitatud
edasimüüjalt või kvalifitseeritud
asjatundjalt.

Ratta vahetamine

Ratta vahetamiseks toimige järgnevalt:
1) Võtke välja tungraud (mõnel mudelil),

tööriistad ja varuratas.
2) Keerake rattapoldid lahti, aga ärge neid

eemaldage.
3) Tõstke auto tungrauaga üles (järgige

selle peatüki alguses toodud
tungrauaga tõstmise juhiseid).

4) Eemaldage rattamutrid ja ratas.

61MM0A209

5) Enne uue ratta paigaldamist puhastage
ratta paigalduspind (1), rattarumm (2),
keermed ja rattamutrid (4) puhta
riidelapiga porist ja mustusest.
Puhastage rummu ettevaatlikult. See
võib olla sõitmisest kuum.

6) Paigaldage uus ratas ja paigaldage
rattapoldid, paigaldades need koonilise
osaga ratta poole. Pingutage kõik
rattapoldid käsitsi kuni ratas istub
rummul kindlalt.

MÄRKUS
Ärge kunagi paigutage garaaži
tungrauda väljalasketorule, spoilerite
alla (mõnel mudelil), mootorikatte alla
või tagumises torsioontaladele.

HOIATUS
• Auto tundrauaga ülestõstmiseks

lülitage automaatkäigukastiga
sisse parkimiskäik P ja
manuaalkäigukastiga sisse
tagurdamiskäik R.

• Autot ei tohi tungrauaga tõsta, kui
käigukang on neutraalses asendis
N (vabakäigul). Vastasel juhul võib
auto tungraualt maha libiseda ja
juhtuda õnnetus. 

HOIATUS
Kohe pärast autoga sõitmist võivad
rattad, rattamutrid ja pidurite ümbrus
olla väga kuumad. Nende alade
puudutamine võib põhjustada
põletusi. Ärge puudutage neid kohti
kohe pärast sõitmist.

(2)

(4)

(1)

(3)
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Rattapoldi pingutusmoment
100 Nm 

7) Laske tungraud alla ja pingutage kõik
poldid rattavõtmega risti mustriga nagu
joonisel näidatud.

52RM603

8) Pange varurehv tagasi pakiruumi
vastupidises järjekorras ja pingutage
polt (5) päripäeva, nagu näidatud
ülaltoodud joonisel.

Rattakate (mõnel mudelil)

60G309

(1) või (2) lameda otsaga tööriist

Teie sõidukil on kaks tööriista, rattavõti ja
tungraua vänt, millest üks on lameda otsaga
Kasutage lameda otsaga tööriista, et
eemaldada kogu rattakate, nagu eespool
näidatud.

54G117

Katte paigaldamisel veenduge, et see
oleks paigaldatud nii, et see ei kataks ega
rikuks õhuklappi.

HOIATUS
Kasutage originaal rattapolte ja
pingutage need ettenähtud
pingutusmomendini võimalikult
kiiresti peale ratta vahetamist. Valed
või valesti pingutatud rattapoldid
võivad tulla lahti või ära kukkuda,
tuues kaasa õnnetuse. Kui teil
rattavõti puudub, laske rattapoldid
pingutada SUZUKI esinduses.

MÄRKUS
Veenduge, et varurehv oleks kindlalt
põrandale kinnitatud. Lõdvalt
kinnitatud rehv võib sõidu ajal
põhjustada müra ja kahjustada värvi
auto kerel.

(5)

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE
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Rehviparanduskomplekt 
(mõnel mudelil)
Rehviparanduskomplekt on hoiul
pakiruumis.
Vaadake nende täpset hoiukohta peatüki
,ILLUSTREERITUD AINELOEND“ osast
,,Pakiruum“.

TÄHELEPANU
Rehviparandiuskomplekti ei saa
kasutada järgmistel juhtudel.
Konsulteerige SUZUKI edasimüüjaga,
kvalifitseeritud töökoja või teeäärse
abiteenistusega.
• Lõige või torge on rehvi turvises

rohkem kui umbes 4 mm.
• Lõige rehvi külgseinas.
• Rehvikahjustused, mis on

põhjustatud  märkimisväärselt
vähenenud rehvirõhu või isegi tüha
rehviga sõitmisest.

• Rehvi jäikusribi on velje väliskülje
suhtes täiesti paigast ära.

• Külg on kahjustatud.
Rehvi turvise väikesi torkeid, mille on
põhjustanud nael või kruvi, saab
rehviparanduskomplektiga.
Ärge eemaldage rehvist naelu ega
kruvisid hädaolukorras.

Rehviparanduskomplekt

61MM0A090

(1) Kompressor
(2) Hermeetikupudel
(3) Kiirusepiirangu kleebis 

(õhukompressoriga)
(4) Õhuvoolik
(5) Toitepistik

HOIATUS
Rehviparanduskomplekti juhiste
eiramine võib suurendada auto üle
kontrolli kaotamise ja õnnetuste
ohtu.
Lugege selles lõigus toodud juhised
hoolikalt läbi ja järgige neid.

(1)
(4)

(5)

(3)

(2)
(3)

NÄIDE
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Rehviparanduskomplekti 
väljavõtmine

83SH10040

1) Pakiruumi paneeli saab avada, nagu
joonisel näidatud.

65T10090

2) Võtke rehviparanduskomplekt (1)
pakiruumist välja.

HOIATUS
Tühja rehvi hermeetik on
allaneelamisel või nahale või silma
sattumisel kahjulik. Allaneelamisel
ärge kutsuge esile oksendamist.
Andke rohkelt vett (võimaluse korral
aktiivsöega segu) ja pöörduge
koheselt arsti poole. Silma sattumisel
loputage veega ja pöörduge arsti
poole. Peske peale pidurivedeliku
käitlemist põhjalikult käed.
Pidurivedelik võib olla loomadele
mürgine. Hoidke eemal lastest ja
loomadest.

MÄRKUS
Veenduge, et vahetate hermeetiku
enne pudeli sildil näidatud
kõlblikkusaja lõppu välja. Seda saate
osta SUZUKI volitatud esindusest.

(1)
(1)
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Rehviparanduskomplekti 
kasutamine
1) Parkige auto tugevale ja tasasele

pinnale. Rakendage seisupidur ja
lükake käigukang automaatkäigukasti
puhul parkimisasendisse P,
manuaalkäigukasti puhul asendisse R
(tagurdamiskäik). 
Kui auto asub üldkasutatava sõidutee
ääres, lülitage sisse ohutuled. 
Fikseerige tõkiskingade abil nii eest kui
tagant paigale diagonaalselt
parandatava ratta vastas paiknev ratas.

2) Võtke hermeetikupudel ja kompressor
välja. 

3) Eemaldage kompressori ülaosas kork,
mis katab hermeetiku pudeli pesa,
seejärel keerake pudel pessa.

4) Eemaldage rehviventiililt kork. 
5) Ühendage kompressori täitevoolik otse

rehvi ventiiliga.
6) Ühendage kompressori toitepistik

lisaseadmete pesaga. Manuaalse
ületeljelise sõiduki puhul nihutage "R"
(tagasikäik) asendisse "N" (neutraalne).
Laske mootoril või hübriidajamil
töötada. Lülitage kompressor sisse.
Täitke rehv vajaliku rõhuni.

61MM0A091

(1) Rehvi klapp
(2) Õhuvoolik
(3) Kompressor
(4) Toitepistik

Kui vajalikku õhurõhku ei ole võimalik
saavutada 5 minuti jooksul, liigutage autot
paar meetrit edasi-tagasi, et hermeetik
kogu rehvile peale määrida. Seejärel
pumbake rehv uuesti täis.
Kui vajalikku rehvirõhku ei ole veel
võimalik saavutada, võib rehv tõsiselt
kahjustada saada. Sel juhul ei saa

rehviparanduskomplekt vajalikku tihendust
tagada. Konsulteerige SUZUKI
edasimüüjaga, kvalifitseeritud töökoja või
teeäärse abiteenistusega.

MÄRKUS:
Ülerõhu korral laske õhk välja,
lõdvendades täitevooliku kruvi.

7) Kinnitage kiiruspiirangu silt
õhukompressorilt juhi vaatevälja.

8) Tehke lühike sõit kohe pärast vajaliku
rehvirõhu saavutamist. Ärge sõitke
kiiremini kui 80 km/h.

9) Sõitke ettevaatlikult lähimasse SUZUKI
esindusse, kvalifitseeritud töökotta või
rehviparandustöökotta.

10)Pärast 10 km läbimist kontrollige
rehvirõhku kompressori manomeetri
abil. Kui rehvirõhk on näidatud rohkem
kui 2,2 bari on rehv parandatud. Kui
aga rehvirõhk on alla vajaliku rehvirõhu,
korrigeerige rehvirõhk nõutud
tasemele. Kui rehvirõhk on langenud
alla 1.3 bari, ei saa
rehviparanduskomplektiga vajalikku
tihendust tagada.. Ärge sõitke ja

MÄRKUS
Ärge laske kompressoril üle 10
minuti järjest töötada. See võib
põhjustada kompressori
ülekuumenemist.

(1)

(4)

(2)

(3)

nõutav 
rehvirõhk

10 min maks.

HOIATUS
Ärge kinnitage kiiruspiirangu silti
turvapadjale. Samuti ärge kinnitage
seda hoiatustuledele ega
spidomeetrile.
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konsulteerige SUZUKI edasimüüjaga,
kvalifitseeritud töökoja või autoabiga. Rehvi täitmine kompressoriga

1) Parkige auto tugevale ja tasasele
pinnale. Rakendage seisupidur ja
lükake käigukang automaatkäigukasti
puhul parkimisasendisse P,
manuaalkäigukasti puhul asendisse R
(tagurdamiskäik).

2) Võtke kompressor välja.
3) Eemaldage rehviventiililt kork.
4) Ühendage kompressori täitevoolik otse

rehvi ventiiliga.
5) Ühendage kompressori toitepistik

lisaseadmete pesaga. Laske mootoril
või hübriidajamil töötada. Lülitage
kompressor sisse. Täitke rehv vajaliku
rõhuni.

Käivituskaablitega 
käivitamineHOIATUS

Kontrollige kindlasti rehvirõhku ja
jälgige, et pärast 10 km läbimist on
rehvirõhk korrektne..

MÄRKUS
Laske rehv SUZUKI volitatud
edasimüüjal või kvalifitseeritud
asjatundjal parandada või vahetada.
Parandatud rehvi parandamise osas
konsulteerige
rehviparandustöökojaga.
Velge saab peale hermeetiku
eemaldamist (et vältida
roostet)uuesti kasutada, kuid
rehvirõhu jälgimissüsteemi (TPMS)
andur tuleb vahetada.
Viige hermeetikupudel SUZUKI
edasimüüjale või kvalifitseeritud
töökotta või kõrvaldage vastavalt teie
piirkondlikele juhistele ja tavadele.
Pärast hermeetikupudeli kasutamist
asendage see  pudeliga SUZUKI
edasimüüjalt või kvalifitseeritud
töökojast.

MÄRKUS
Ärge laske kompressoril üle 10
minuti järjest töötada. See võib
põhjustada kompressori
ülekuumenemist.

HOIATUS
• Ärge proovige kunagi autot kaablitega

käivitada, kui tühjenenud aku on
külmunud. Selles seisundis olevad
akud võivad kaablitega käivitamisel
plahvatada või rebeneda.

• Käivitusjuhtmete ühendamisel jälgige,
et juhtmed ei puutuks rihmarataste,
veorihmade ega ventilaatorite vastu.

• Akud eraldavad kergesti süttivat
vesinikgaasi. Plahvatuse vältimiseks
hoidke leek ja sädemed alati akust
eemal. Ärge aku läheduses kunagi
suitsetage.

• Kui kasutatav abiaku asub teises autos,
jälgige, et autod omavahel kokku ei
puutuks.

• Kui aku tühjeneb ilma nähtava
põhjuseta korduvalt, laske oma auto
SUZUKI volitatud teeninduses üle
kontrollida.

• Seetõttu järgige enda vigastamise või
oma auto aku kahjustamise vältimiseks
käivituskaablitega käivitamise juhiseid. 
Kui te pole oma oskustes kindel,
paluge abi kogemustega mehaanikult
või pöörduge autoabi poole.



10-16

HÄDAOLUKORRAS

63TB3-01E

Auto kaablitega käivitamisel 
toimige järgmiselt.

1) Kasutage ainult 12V abiakut.
Paigaldage korralik 12 V abiaku oma
auto lähedale nii, et käivitusjuhtmed
ulatuksid vabalt mõlema akuni. Kui
kasutate akut, mis on paigaldatud
teisele sõidukile, ÄRGE LASKE
AUTODE KOKKU PUUTUDA.
Rakendage mõlemal autol seisupidurid.

2) Lülitage välja kõik auto elektritarbijad,
välja arvatud ohutuse tagamiseks
vajalikud seadmed (näiteks esituled või
ohutuled).

54MN259

3) Ühendage kaablid järgmiselt:
1. Ühendage esimese kaabli üks ots

tühja aku plussklemmiga (1)
2. Ühendage esimese kaabli teine ots

abiaku aku plussklemmiga (2)
3. Ühendage teise kaabli üks ots

abiaku miinusklemmiga (2).
4. Teise juhtme teise otsaga suletakse

vooluring, ühendades selle tühja
akuga auto mootori mõne värvimata
metalldetailiga (3) võimalikult kaugel
akust (1).

4) Kui kasutatav abiaku asub teises autos,
käivitage abiakuga auto mootor või
hübriidajam. Laske mootoril keskmisel
kiirusel töötada.

5) Käivitage nüüd tühja akuga auto
mootor või hübriidajam.

6) Eemaldage kaablid vastupidises
järjestuses.

MÄRKUS
Ärge proovige oma autot kunagi
lükates või käima tõmmates
käivitada. Sellised käivitusviisid
võivad katalüsaatorit pöördumatult
kahjustada. Kui aku on peaaegu või
täielikult tühi, kasutage auto
käivitamiseks käivituskaableid.

(2)

(1)

(3)

1

23

4

NÄIDE

HOIATUS
Ärge kunagi ühendage akude
miinusklemme. See võib tekitada
plahvatuse.

HOIATUS
Ühendage käivitusjuhe kindlalt
mootori kinnituspunktiga. Kui kaabel
mootori kinnituspunktilt mootori või
hübriidajami käivitamise vibratsiooni
tõttu lahti tuleb, võib kaabel jääda
veorihmade vahele.
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Aku tühjenemine
Järgmistel juhtudel on plii-happe aku 
tühjaks saamas.
• Starter ei käivitu mootori või hübriidajami

käivitamiseks. Või on starteri pöörlemine
liiga nõrk, et mootor või  hübriidajam
käivituks.

• Esitulede valgustusjõud on äärmiselt
madal või helisignaali.

Rehvi sõidu ajal purunemine
Hoidke roolist tugevalt kinni ja rakendage
ettevaatlikult pidurid, et aeglustada auto ja
peatada see ohutus kohas.

Mootori probleemid: Starter ei 
tööta
1) Valige süüte asend START või vajutage

süütelüliti START režiimi, lülitades
esituled sisse, et määrata aku
seisukord. Kui esituled kustuvad või
nende valgus nõrgeneb märgatavalt,
tähendab see üldiselt seda, et aku on
tühi või akuklemmide ühendused pole
korras. Kontrollige üle plii-happe aku
ühendused või laadige aku täis.

2) Kui esitulede valgus ei muutu,
kontrollige üle kaitsmed. Kui starter
endiselt tööle ei hakka ja sellel pole
mingit ilmselget põhjust, võib tegu olla
tõsise rikkega auto elektrisüsteemis.
Laske autot SUZUKI volitatud
edasimüüjal või kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida.
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Mootori probleemid: Mootor 
ei käivitu
(Võtmeta käivitussüsteemita sõiduk)
Kui mootor on bensiiniga üle ujutatud, võib
seda olla raske käivitada. Sel juhul
vajutage gaasipedaal auto käivitamise ajal
alla.
• Ärge laske starteril üle 12 sekundi järjest

töötada.

(Võtmeta käivitussüsteemiga sõiduk)
Kui mootor on bensiiniga üle ujutatud, võib
seda olla raske käivitada. Sel juhul
vajutage gaasipedaal auto käivitamise ajal
alla.
• Ärge laske starteril üle 12 sekundi järjest

töötada.

MÄRKUS:
Kui mootor keeldub käivitumast, peatub
käiviti automaatselt teatud aja möödudes.
Kui käiviti on automaatselt seiskunud või
mootori käivitussüsteemis on midagi
ebanormaalset, töötab käiviti ainult siis, kui
mootorilülitit hoitakse all.

Mootori probleemid: 
Ülekuumenemine
Raskete sõidutingimuste korral võib
mootor ajutiselt üle kuumeneda. Kui
mootori jahutusvedeliku
temperatuurinäidik näitab sõidu ajal
ülekuumenemist:
1) Lülitage sisse kliimaseade.
2) Parkige ohutus kohas.
3) Jätke mootor normaalsel tühikäigul

mõneks minutiks tööle ja oodake, kuni
näidik on  lubatavas
temperatuurivahemikus H- ja C-tähe
vahel.

Kui temperatuuri näit ei lange alla normi
piiridesse, siis vastuvõetav vahemik:
1) Seisake mootor ja kontrollige üle

veepumba veorihm ja rihmarattad.
Probleemide korral korrigeerige need.

2) Kontrollige jahutusvedeliku paisupaagi
vedelikutaset. Kui see on „LOW“
joonest allpool, kontrollige radiaatori,
veepumba, radiaatori voolikute ja
kütteseadme voolikute lekkeid. Kui
avastate lekke, mis võis põhjustada
mootori ülekuumenemise, ärge
mootorit enne probleemi kõrvaldamist
käivitage.

3) Kui te lekkeid ei leia, lisage paaki  ja
seejärel radiaatorisse ettevaatlikult
jahutusvedelikku. Vt peatükis
„KONTROLLIMINE JA HOOLDUS“ osa
„Jahutusvedelik“.

MÄRKUS:
Kui teie auto mootor kuumeneb üle ja te
pole päris kindel, mida sellises olukorras
ette võtta, võtke ühendust oma SUZUKI
esindusega.

HOIATUS
Kui märkate , et kapoti alt tuleb auru,
peatage auto ohutus kohas ja seisake
otsekohe mootor, et lasta sellel
jahtuda. Kui kapoti alt tuleb auru,
ärge seda avage. Kui auru pole enam
näha, avage kapott ja vaadake, kas
jahutusvedeliku keemine on
lõppenud. Kui ei, peate ootama kuni
keemine lõppeb.
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79J007

HOIATUS
• Ärge eemaldage radiaatori (või

degaseerimise paagi) korki, kui
jahutusvedeliku temperatuur on
väga kõrge. See on ohtlik, kuna
põletav tuline jahutusvedelik ja aur
võivad korgiavast välja pursata.
Kõrgi võib avada alles siis, kui
jahutusvedelik on piisavalt
jahtunud.

• Vigastuste vältimiseks hoidke oma
käed, tööriistad ja riideid mootori
jahutusventilaatorist ja
kliimaseadme (mõnel mudelil)
ventilaatorist eemal. Need
elektriventilaatorid võivad
automaatselt ja väga ootamatult
tööle hakata.
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Korrosioonikaitse
Auto kaitsmiseks rooste ja muude
kahjustuste eest on väga tahtis autot
korralikult hooldada. Järgnevalt on toodud
olulisemad hooldusjuhised, mida järgides
saate korrosiooni teket vältida. Lugege
käesolev need hoolikalt läbi.

Korrosioon
Peamised korrosiooni põhjused
1) Teedel kasutatava soola ja kemikaalide

ning pori ja mustuse kogunemine auto
põhja alla raskesti ligipääsetavatesse
kohtadesse.

2) Värvkatte või kaitsekihi eemaldumine
kivitäkete, tugeva hõõrdumise,
kriimustuste või vaiksemate mõlkide
tulemusel, mille tõttu jääb metall
korrosiooni eest kaitseta.

Keskkonnatingimused, mis
soodustavad korrosiooni teket:
1) Metalli kiirenenud roostetamise

tavalisemateks põhjusteks on teedel
kasutatav sool, tolmu vahendamiseks
kasutatavad kemikaalid, meretuuled ja
tööstuslikud saasteained.

2) Korrodeerumine kiireneb kõrge
õhuniiskuse juures, eriti siis, kui
temperatuur on vaid veidi nullist
ülalpool.

3) Auto teatud osadele pikemaks ajaks
püsima jäänud niiskus võib soodustada

korrosiooni teket hoolimata sellest, et
muud autokere osad on täiesti kuivad.

4) Ka kõrged temperatuurid võivad
kiirendada selliste osade
korrodeerumist, mille juures õhk eriti ei
liigu, kuna niiskus ei saa sel juhul
kiiresti hajuda.

Seetõttu hoidke oma auto (eriti auto põhi)
nii puhas ja kuiv kui võimalik. Sama oluline
on ka esimesel võimalusel ära parandada
igasugused värvi- ja kaitsekihtide
kahjustused.

Korrosiooni ennetamine

Peske oma autot regulaarselt
Parim viis auto värvkatte säilitamiseks ja
korrosiooni vältimiseks on hoida oma auto
puhas, pestes seda võimalikult tihti.
Peske autot talve jooksul vähemalt üks
kord ning kindlasti ka kohe pärast
talveperioodi lõppu. Hoidke auto, eriti selle
põhi, alati võimalikult puhas ja kuiv.
Kui sõidate sageli soolatud teedel, peate
autot talvel pesema vähemalt kord kuus.
Kui elate ookeani või mere ääres, peate
autot kogu aasta jooksul pesema vähemalt
kord kuus.
Pesemisjuhiseid lugege käesoleva peatüki
osast ,,Auto puhastamine".

Ainejääkide eemaldamine
Sellised ained nagu sool, kemikaalid,
asfaldipigi või tõrv, puuvaik, lindude
väljaheited ja tööstuslikud saasteained
võivad auto värvkatet kahjustada.
Eemaldage sellist tüüpi ained esimesel
võimalusel. Kui sellist tüüpi mustust on
raske veega maha pesta, kasutage
spetsiaalseid puhastusvahendeid.
Kontrollige, et kasutatav puhastusvahend
oleks värvkattele ohutu ja sobiks antud
otstarbeks. Spetsiaalsete
puhastusvahendite kasutamisel järgige
tingimata nende tootjate juhiseid.

Parandage ära värvikahjustused
Kontrollige regulaarselt, ega auto värvkate
pole viga saanud. Täkke või kriimustuse
korral parandage see korrosiooni
vältimiseks koheselt ära. Kui täkked või
kriimustused on sügavad, ulatudes kuni
metallini, laske parandustöö teha
keretööde töökojas.

Hoidke salong ja  pakiruum  puhas
Niiskus, mustus või pori võib koguneda
põrandamattide alla, põhjustades
roostetamist. Kontrollige põranda
seisukorda mattide all regulaarselt ja
hoolitsege selle eest, et nii põrand kui
matid oleksid puhtad ja kuivad. Kontrollida
tuleks veelgi sagedamini, kui kasutate
autot maastikusõiduks või sõidate tihti
märja ilmaga.
Teatud tüüpi pagas, näiteks kemikaalid,
väetised, puhastusvahendid, soolad jne,
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on äärmiselt korrodeeriva toimega. Neid
aineid tuleb transportida korralikult suletud
nõudes. Pritsmete või lekete puhul
puhastage ja kuivatage pinnad otsekohe
ära.

Hoidke oma autot kuivas ja hästi
ventileeritud kohas
Ärge parkige autot niiskesse halvasti
ventileeritavasse garaaži. Kui pesete autot
sageli garaažis või sõidate garaaži tihti
märja autoga, võib teie garaaž olla auto
hoidmiseks liiga niiske. Kõrge õhuniiskus
garaažis võib põhjustada roostetamist või
seda kiirendada. Märg auto võib hakata
roostetama isegi köetavas garaažis, kui
seal puudub piisav ventilatsioon niiskuse
kõrvaldamiseks.

Kere puhastmine

Värvi kaitsmine
Auto pikaajalise ilusa välimuse
säilitamiseks on oluline igapäevane
hooldus.
• Parkimiseks ja auto hoiustamiseks

soovitame hea ventilatsiooniga garaaže
ja katustealuseid.

• Järgmised olukorrad võivad põhjustada
värvi roostetamist ja värvimuutust.
Peske oma auto koheselt.
– Rannikualadel või antifriisiga pritsitud

teedel,teedel sõites (peske sauto
põhja ja eriti rattakoopaid)

– Pinnal on lindude väljaheited, surnud
putukad, rauatolm, tahm või
suitsujäägid, kivisöetõrv jne või auto
jääb happevihma kätte.

– Kui auto on tolmu või poriga
määrdunud

• Kandke autole vaha umbes kord kuus
või siis, kui värvitud pindade vee
tõrjumise võime on vähenenud. Järgige
kõiki vahapakendi juhiseid (müügil
eraldi).

MÄRKUS:
Ärge kasutage vaha plastikosadel, mis ei
ole kaetud. Nende pindade vahatamine
võib põhjustada valgenemist või
ebaühtlast välimust.

80J302

• Lendavad kivid, kriimustusede jms
võivad põhjustada roostet. Parandage
nii kiiresti kui võimalik.HOIATUS

Ärge kasutage väljalaskesüsteemi
osadele, nagu katalüsaator,
väljalasketorud jne, või nende
ümbrusele täiendavat aluskihti või
roostekaitset. Aluspinna
ülekuumenemisel võib tekkida
tulekahju.

MÄRKUS
• Värvitud pindade kriimustuste

parandamiseks  konsulteerige
SUZUKI edasimüüjaga või
kvalifitseeritud töökojaga.
Ebasobiva materjali kasutamine
värviparandusteks võib värvi
kahjustada.

• Auto tuleks alati võimalikult puhas
hoida. Kui te oma autot korralikult
ei puhasta ega pese, võib auto
värvkate tuhmuda ning autokere
võib eri kohtadest roostetama
hakata.
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Pesemine Käsitsi pesemine

80J303

Parkige auto pesemise ajaks varjulisse
kohta, kus päike sellele otse peale ei
paista, ning järgige alltoodud juhiseid:
1) Loputage auto survepesuriga põhja alt

ja rattakoobastest porist ja mustusest
puhtaks. Kasutage rohkesti vett.

2) Mustuse lahtileotamiseks loputage autokere
veega üle. Eemaldage kerele kogunenud pori
ja mustus voolava veega. Võite kasutada
pehmet käsna või harja. Ärge kasutage
selliseid vahendeid, mis võiksid värvkatet või
plastpindu kriimustada. Arvestage sellega, et
esitulede klaasid on sageli valmistatud plastist.

3) Peske kogu auto väljastpoolt õrnatoimelise
pesuvahendi või autošampooniga puhtaks,
kasutades käsna või pehmet riidelappi.
Kastke käsn või riidelapp sageli
pesulahusesse.

4) Pärast seda, kui mustus on täielikult
eemaldatud, loputage pesuvahendi jäägid
puhta veega maha.

5) Pärast loputamist pühkige autokere üle
niiske seemisnaha või riidelapiga ja laske
varjulises kohas ara kuivada.

HOIATUS
• Auto pesemise või vahatamise

ajaks lülitage auto mootor alati
valja.

• Kerepõhja all ja rattakoobastes
võib olla teravate servadega osi.
Käte vigastamise vältimiseks
kandke pesemisel kummikindaid ja
pikkade varrukatega särki.

• Pärast auto pesemist kontrollige
aeglaselt sõites üle pidurid.

ETTEVAATUST
Kui teie autol on vihmatundliku
klaasipuhasti, seadke klaasipuhasti
juhthoob asendisse „OFF”. Kui hoob
on jäetud “AUTO” asendisse, võivad
klaasipuhastid ootamatult tööle
hakata ja vigastusi põhjustada ning
kise viga saada.

MÄRKUS
Auto pesemisel:
• Vältige auru või kuuma vee (üle

80•C) suunamist plastosadele.
• •Mootoriosade kahjustamise

vältimiseks ärge peske
survepesuriga mootoriruumi.

MÄRKUS
Värvkatte või plastpindade kriimustamise
vältimiseks ärge pühkige tolmu ja pori
autokerelt maha kuiva lapiga, vaid
kasutage alati ohtralt vett Järgige
kindlasti eeltoodud pesemisjuhiseid.

MÄRKUS
Spetsiaalse autopesuvahendi kasutamisel
järgige kõiki vahendi tootja juhiseid ja
HOIATUSi. Ärge kasutage autopesuks
kunagi majapidamises kasutatavaid
tugevatoimelisi puhastusaineid või seepe.
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6) Kontrollige kogu kere võimalikke
värvikahjustuste leidmiseks üle.
Värvikahjustuste leidmisel parandage
need ära järgnevalt:
1. Puhastage kõik kahjustatud kohad

ära ja laske neil täielikult kuivada.
2. Segage parandusvärv läbi ja

tupsutage kahjustatud kohad
väikese pintsliga kergelt üle.

3. Laske värvil täielikult kuivada.

Automaatses autopesulas pesemine

Kõrgsurvepesuriga pesemine

Esiklaasi hooldus
Kui õlikile jne kleepub esiklaasi külge ja
klaasipuhastid ei suuda seda puhastada,
kasutage klaasipuhastit (müüakse eraldi)
käsitsi puhastamiseks.

Tulede hooldus
Peske tulede klaasiosa ja pühkige see
pehme lapiga kuivaks.

MÄRKUS
• Kui pesete oma autot

automaatpesulas, jälgige, et auto
keredetailid (näiteks antenn) viga ei
saaks. Kui kahtlete, küsige nõu
pesula töötajatelt.

• Ärge peske katuse- ja
otsaspoileriga autot autopesulas.
Need võivad seadme sisemise
mehhanismi vahele kinni jääda ja
spoilerit kahjustada.

MÄRKUS
Hoidke kõrgsurvepesuri otsak autost
piisavalt kaugel.
• Otsaku autole liiga lähedal

hoidmine või restidele või
katserauale jne suunamine võib
auto keret ja osasid kahjustada.

• Otsaku külgakendele ja katuseluugi
tihenditele suunamisel võib vesi
salongi sattuda.

• Kui kõrgsurvepuhuri otsik on
suunatud kaamerale või kaamera
äärtesse, võib vesi kaamerasse
sattuda, põhjustades tulekahju,
rikkeid või kondensatsiooni.

MÄRKUS
• Ärge kasutage puhastusvahendit,

sealhulgas orgaanilist lahustit
tulede klaasil. Klaasi pind võib
praguneda. 
Kui kasutate pesuainet, sealhulgas
orgaanilist lahustit, loputage seda
rohke veega.

• Ärge pühkige klaasi pinda vaha või
harjaga. See võib klaasi kahjustada
või selle halvenemist kiirendada.
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Kaamerate hooldus
Peske kaamera objektiiv ja pühkige see
pehme lapiga kuivaks. Kui objektiiv on
väga must, kasutage lahjat pesuvahendit. 

Alumiiniumvelgede hooldus

MÄRKUS:
• Ärge kasutage alumiiniumvelgede

pesemiseks happelisi või aluselisi
puhastusvahendeid. Sellist tüüpi
puhastusvahendid võivad tekitada
velgede kattekihile püsivaid plekke ja
pragusid ning muuta nende värvi.

• Ärge kasutage tugevate harjastega harja
ega abrasiivaineid sisaldavat seepi
Need võivad velgede kaitsvat kattekihti
kahjustada.

Vahatamine

60G412

Pärast auto pesemist on soovitatav autot
värvkatte kaitsmiseks ja selle kauni
välimuse säilitamiseks vahatada ja
poleerida.
• Kasutage ainult kvaliteetseid vahasid ja

poleerimisvahendeid.
• Järgige vaha või poleerimisvahendi

kasutamisel selle tootja kasutusjuhiseid
ja ohutusnõudeid.

MÄRKUS
• Piirituse, bensiini, lahjendi jne

kasutamine kaamera
puhastamiseks võib põhjustada
värvuse muutust.
Ärge kasutage kaamera
puhastamisel piiritus, bensiini,
lahustit jne

• Kõva pinnakattematerjali
kasutatakse selleks, et kaamera
objektiivi ei saaks kergesti
kriimustada. Harja kasutamise võib
teil olla raske näha pilti
360kraadise kaamera vaadet.
Ärge objektiivi kriimustage.

• Kaamera vaigukate võib
kahjustuda, kui orgaaniline lahusti
kleepub kaamerale.
Ärge laske orgaanilisel lahustil,
autovahal, õlikile eemaldajal ega
klaas pinnakattel tootega kokku
puutuda.

• Kui kaamera temperatuur muutub
ootamatult, võib see viga saada.
Ärge laske kaameral puutuda
kokku äkiliste
temperatuurimuutustega, nagu
külmunud lume sulatamine kuuma
veega.
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Salongi puhastmine

• Puhastage tolmuimeja abil mustus, liiv
jne või pühkige pinnad külma või leige
veega niisutatud pehme lapiga puhtaks.
Kui salong on väga määrdunud
mustunud, võivad tekkida kriimustused.

• Puhastage kiiresti kõik vedelikud,
näiteks õhuvärskendajatest või
mahaloksunud jookidest, kasutades
pabersalvrätti või pehmet lappi.
Mahaloksunud vedelike puhastamata
jätmine võib põhjustada plekke,
värvimuutust või pragunemist.

MÄRKUS:
Selleks et vältida vedelas olekus
õhuvärskendajate maha pillamist, on
soovitatav nende mahutid paigale
kinnitada või selle asemel kasutada tahke
õhuvärskendajaid.

HOIATUS
• Ärge pritsige salongi vee või

muude vedelikega. Kui
navigatsiooniseadmed,
audiosüsteemi komponendid,
lülitid, juhtmestik põranda all või
muud elektrilised osad märjaks
saavad, tekkib tulekahju või rikke
oht ning turvapadjasüsteem ei
pruugi normaalselt töötada.
Kui olete salongi valanud vett või
jooki konsulteerige võimalikult
kiiresti Suzuki edasimüüjaga või
kvalifitseeritud töökojaga.

• SHVS (Suzuki Smart hübriidauto –
Smart Hybrid vehicle by Suzuki)
mudelitel on esiistme all
liitiumioonaku (mõnel mudelil) ja
DCDC muundur (mõnel mudelil).
Ärge laske liitiumioonakul ja DCDC
muunduril märjaks saada. Vastasel
juhul võib see põhjustada tulekahju
või elektrilöögi või kahjustada akut.

• Tugeva hübriidsõidukiga mudelitel
on esiistme all vasakul asuv
liitiumioonaku ja pakiruumis olev
toitekomplekt (kõrgepinge aku ja
inverter). Ärge laske
liitiumioonakul ja toiteplokil
(kõrgepinge aku ja inverter)
märjaks saada. Vastasel juhul võib
see põhjustada tulekahju või
elektrilöögi.

MÄRKUS
• Ärge kasutage keemilisi aineid, mis

sisaldavad järgmisi koostisosi. See
võib põhjustada plekke,
värvimuutust, deformeerumist või
tugevuse halvenemist jne.
– Lahustid, nagu bensamiin,

bensiin, lahjendi või kleebise
eemaldamise aine

– Happelised või leeliselised
puhastusvahendid

– Valgendid või värvained
• Ärge kasutage silikooni sisaldavaid

keemilisi tooteid, et puhastada
piirkondi, mis ümbritsevad
kliimaseadmeid, elektroonilisi
seadmeid, nagu audio- või
navigatsioonisüsteemid või lülitid.
Kokkupuude silikooniga võib
põhjustada nende tõrkeid.

• Ärge jätke värvitud nahktooteid,
karusnahku või vinüültooteid jne
autosse pikemaks ajaks. See võib
põhjustada sisemuse värvimuutust
või deformatsiooni.
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Vinüülpinnad
Valmistage sooja seebivee või
õrnatoimelise puhastusvahendi lahus.
Kandke pesulahus käsna või pehme
riidelapiga vinüülpinnale ja laske mõni
minut mõjuda, et mustus lahti liguneks.
Mustuse ja pesulahuse eemaldamiseks
pühkige pinnad üle puhta niiske
riidelapiga. Vajadusel korrake toimingut.

Tekstiilpinnad
Eemaldage tolm ja lahtine mustus
tolmuimeja abil. Plekkide eemaldamiseks
hõõruge neid puhta, õrnatoimelises
seebilahuses niisutatud riidelapiga. Seebi
eemaldamiseks pühkige puhastatavad
kohad üle puhtas vees niisutatud
riidelapiga. Korrake toimingut seni, kuni
plekk tuleb maha. Tugevamate plekkide
eemaldamiseks kasutage
tekstiilmaterjalidele mõeldud
puhastusvahendeid.

Nahkpinnad
Eemaldage tolm ja lahtine mustus tolmuimeja abil.
Eemaldage mustus puhta ja pehme
sadulaseebiga kergelt niisutatud riidelapiga. Seebi
eemaldamiseks pühkige puhastatavad kohad üle
puhtas vees niisutatud riidelapiga. Pühkige pinnad
pehme lapiga kuivaks. Korrake toimingut seni,
kuni mustus on eemaldatud või kasutage
kaubanduslikke nahapuhastusvahendeid.
Tugevamate plekkide eemaldamiseks kasutage
nahapuhastusvahendeid ja järgige tootja juhiseid.
Ärge kasutage lahusti tüüpi puhastusaineid ega
abrasiivseid vahendeid.

MÄRKUS:
• Nahkpindade hea väljanägemise

säilitamiseks tuleb neid puhastada
vähemalt kaks korda aastas.

• Kui nahk saab märjaks, pühkige see
salvräti või pehme riidelapiga otsekohe
kuivaks. Vesi võib põhjustada naha
kokkutõmbumist ja kõvenemist, kui
nahka õigeaegselt ära ei kuivatata.

• Päikesepaistelisel päeval parkides
leidke autole varjuline koht või kasutage
päikese eest kaitsvaid aknakatteid. Kui
nahkpinnad on pikka aega otsese
päikesepaiste käes, võib nahk kokku
tõmbuda ja selle värv muutuda.

• Looduslikele materjalidele omaselt võib
nahk olla oma struktuurilt
ebakorrapärane ja sellel võib esineda
loomanahale iseloomulikke laike. Need
ei mõjuta naha vastupidavust ega
kvaliteeti.

Turvavööd
Turvavööde puhastamiseks kasutage
õrnatoimelist seepi ja vett. Ärge rihmasid
valgendage ega värvige. See vähendab
nende vastupidavust.

Vinüül põrandamatid
Tavalise mustuse saab eemaldada vee või
õrna seebiga. Vajadusel kasutage harja.
Peale mustuse eemaldamist loputage matt
põhjalikult veega ja pange varjulisse kohta
kuivama.

Vaipkatted
Eemaldage lahtine mustus ja kuivanud
pori tolmuimejaga. Plekkide
eemaldamiseks hõõruge neid puhta,
õrnatoimelises seebilahuses niisutatud
riidelapiga. Seebi eemaldamiseks pühkige
puhastatavad kohad üle puhtas vees
niisutatud riidelapiga. Korrake toimingut
seni, kuni plekk tuleb maha või kasutage
tugevate plekkide eemaldamiseks
kaubanduslikku vaibapuhastusvahendit.
Tugevamate plekkide eemaldamiseks
kasutage vaibapuhastusvahendeid ja
järgige tootja juhiseid.
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Armatuurlaud ja keskkonsool
Eemaldage tolm ja lahtine mustus
tolmuimeja abil.
Eemaldage mustus niiske lapiga. Korrake
seda, kuni mustus on eemaldatud.

Esiklaasi sisepind
Esiklaasi sisepinna puhastamisel kaitske
kaksikanduri objektiivi tolmu ja
klaaspuhastusvahendite eest.

Tagaluugi klaas

MÄRKUS:
Pühkige akent piki antennitraate või
küttetraate veega niisutatud pehme lapiga,
et vältida nende traatide kahjustamist.

MÄRKUS
• Ärge kasutage klimaseadme,

raadio, vm elektriseadmete, lülitite
puhastamiseks silikooni
sisaldavaid kemikaale. Need võivad
osasid kahjustada. 

• Vedelikud, nagu aroomiveed,
karastusjoogid või mahl võivad
kummipõhiste ja tekstiilmaterjalide
puhul muuta värvi, tekitada kortse
ja pragusid. Pehme salvräti või
riidelapiga otsekohe kuivaks. 

• Ärge jätke värvitud nahktooteid,
karusnahku või vinüültooteid jne
autosse pikemaks ajaks. Need
võivad värvi muuta.
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MÄRKUSED
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Auto identifitseerimine

Kerenumber

65T12010

65T12021

65T12030

Auto kere- ja/või mootori seerianumbrit
kasutatakse auto registreerimisel. Neid
numbreid kasutavad ka edasimüüjad ja
teenindused konkreetse auto kohta
teeninduse ja hooldusega seotud lisateabe
hankimiseks. Kui pöördute nõu küsimiseks
oma SUZUKI esindaja, siis teatage alati
oma auto kere ja/või mootorinumber. Kui
number on raskesti loetav, siis leiate sama
numbri ka auto andmeplaadilt.

Mootori seerianumber

83SH12020

Mootori number on kirjas mootoriplokil,
joonisel näidatud kohas.

NÄIDE

NÄIDE

NÄIDE
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Soovitatud kütus

65T12040

Katalüsaatori katsmiseks peate kasutama
Euroopa standardile EN228 vastavat
pliivaba bensiini, mille oktaaniarv (RON)
on vähemalt 91 (või kui tankeluugi sildil, on
„RON 95“, siis vähemalt 95). Ärge
kasutage metallilisanditega bensiini. See
on näidatud sildiga kütuseluugil:
“UNLEADED FUEL ONLY”, “NUR
UNVERBLEITES BENZIN”, “ENDAST
BLYFRI BENSIN” või “SOLO GASOLINA
SIN PLOMO”.

Bensiini ja etanooli segud
Pliivaba bensiini ja etanooli segu
(teraviljapiiritus) on teatvates piirkondades
kaubanduses saadaval. Seda tüüpi segu
võib teie autos kasutada juhul, kui selles ei
ole üle 10% etanooli. Kontrollige, et
bensiini-etanooli segu oktaaniarv ei ole alla
bensiini soovitusliku oktaaniarvu.

Kasutage kütusesildil näidatud kütust.

83RM085

MÄRKUS:
Kui te ei ole auto sõiduvõimega või
kütusekuluga bensiini-alkoholisegu
kasutamise rahul, peaksite pöörduma
tagasi piiritusevaba bensiini juurde.

MTBE-d sisaldav kütus
(Kui on seaduslikult saadaval)
MTBE-d (metüültertiaarbutüüleeter)
sisaldavat pliivaba bensiini võib teie autos
kasutada, kui MTBE-sisaldus on kuni 15%.
See oksüdeeritud kütus ei sisalda alkoholi.

MÄRKUS:
• Taiwani mudelite puhul vaadake

peatükis „LISA“ osa „Taiwanis“.

või

NÄIDE

või

MÄRKUS
Kütusepaagil on õhuruum, mis
võimaldab kuuma ilmaga kütusel
paagis paisuda. Kui te jätkate kütuse
lisamist peale tankepüstoli
väljalülitumist, tangite paagi liiga täis.
Liiga täis paagiga võib tekkida kütuse
paisumise tõttu kütuseleke. Lõpetage
tankimine kui kütusepüstol välja
lülitub või mitte automaatset
süsteemi kasutadas, kui tuulutuse
tagasilöök.

MÄRKUS
Olge ettevaatlik ja ärge pritsige
piiritusesisaldusega kütuse
tankimisel kütust maha. Kui kütus
sattub auto kerele, pühkige see
koheselt maha. Piiritust sisaldavad
kütused võivad rikkuda värvipinda ja
seda ei kata auto piiratud garantii.
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Tehnilised andmed
MÄRKUS:
Tehnilisi andmeid võib etteteatamata muuta.
M/T: Manuaalkäigukast
A/T: Automaatkäigukast
AGS: Automaatne käiguvahetus

2WD: Kaksikvedu
4WD: Nelikavedu

SÜSTEEM: Mõõdud ÜHIK: mm
Pikkus 4300
Laius 1785
Kõrgus 1590 ±1595
Teljevahe 2600
Rööbe Ees 1535

Taga 1505
Kaugus maapinnast 180 (7,1)
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SÜSTEEM: Mass (kaal) ÜHIK: kg K14C 
mootori mudel

K14D mootor 
M/T

K14D mootor 
A/T

K15C 
mootori mudel

Tühimass

M/T
2WD 1155– 1175 1205– 1235 –

4WD 1225– 1265 1285– 1305 –

A/T
2WD 1180– 1220 – 1240– 1260

4WD 1250– 1290 – 1310– 1330

AGS:
2WD – – – 1290– 1310

4WD – – – 1360– 1380

Registrimass 2WD 1745 1685 1710 1740
4WD 1745 1755 1780 1810

Suurim lubatud teljekoormus Ees 1040 1040 1040 1040
Taga 920 920 920 920
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*1 kui liitiumioonaku on täielikult tühjenenud, ei saa akut uuesti laadida. Liitiumioonaku vahetamisel või kõrvaldamisel pöörduge volitatud
SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud töökoja poole.

SÜSTEEM: Mootor
Tüüp K14C K14D K15C
Silindrite arv 4  

Silindri läbimõõt 73,0 mm 73,0 mm 74,0 mm
Kolvikäik 82,0 mm 82,0 mm 85,0 mm
Töömaht 1373 cm3 1373 cm3 1462cm3

Surveaste 9,9 : 1 10,9 : 1 13,0 : 1

SÜSTEEM: Elektrisüsteem
Standard süüteküünal K14C mootor NGK ILZKR7D8

K14D mootor NGK ILZKR7N8S
K15C mootor NGK ILZKR6Q11

Pliihappe aku

K14C mootor ja K14D mootori mudel

Välja arvatud külmad piirkonnad:
 12V 36Ah 300A(EN) 
Külmad piirkonnad:
 12V 44Ah 350A(EN)

K15C mootor 12V 55Ah 500A(EN)
Liitium-ioon aku SHVS-ga (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) 

ja 15C mootor Hooldusvaba*1

Kõrgepinge aku K15C mootor Hooldusvaba*1

Kaitsmed Vt osa „Kontrollimine ja hooldus“
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• Kui teil on vaja asendada järgmised tabelis toodud pirnid, konsulteerige SUZUKI edasimüüjaga või kvalifitseeritud töökojaga.
*1  Kuna tuled ei ole demonteeritavad, ei saa pirni asendada. Kui mõni pirn on defektne, asendage sihtkomplekt.

SÜSTEEM: Lights VÕIMSUS PIRNI NR
Esituli LED-esituled*1 LED –
Esiudutuled
(mõnel mudelil)

V.a. K15C mootori mudeli jaoks 12V 19W H16
K15C mootori mudeli jaoks*1 LED –

Gabariidituled*1 LED –
Päevatuled*1 LED –
Suunatuled Ees 12V 21W PY21W

Taga 12V 21W PY21W
Külje suunatuli*1 (poritiival) 12V 5W –

(külgpeeglid) LED –
Taga-/pidurituli*1 LED –
Lisa stopptuli*1 LED –
Tagurdamistuli 12V 16W W16W
Numbrituli 12V 5W W5W

LED*1 –
Tagumine udutuli (mõnel mudelil) 12V 21W P21W
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• Kui teil on vaja asendada järgmised tabelis toodud pirnid, konsulteerige SUZUKI edasimüüjaga või kvalifitseeritud töökojaga.
*1  Kuna tuled ei ole demonteeritavad, ei saa pirni asendada. Kui mõni pirn on defektne, asendage sihtkomplekt.

SÜSTEEM: Lights VÕIMSUS PIRNI NR
Laevalgusti Kindalaegas (mõnel mudelil) 12V 1,4W –

Gabariidituli (mõnel mudelil)
Armatuurlaua taskulamp (mõnel mudelil)*1

LED –

Keskmine (ilma katuseluugita) 12V 10W –
Teised tuled 12V 5W W5W

Meikimispeegel tuli (mõnel mudelil) 12V 3W –
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*1 kui koormus on üle 4 inimese, järgige rehvimõõdu tähisel toodud rehvirõhku.
*2 Talverehvide valimisel ja paigaldamisel:

•Suzuki soovitab teil asendada sama suuruse, struktuuri ja kandejõu, mis algselt sõidukile paigaldatud rehvidel. Rehvide
paigaldamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge volitatud SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud töökoja poole.

•Paigaldage talverehvid kõigile neljale rattale.
•Pidage meeles, et talverehvide lubatud maksimumkiirus on reeglina väiksem kui autole algselt paigaldatud rehvidel.

SÜSTEEM: Rehvid ja veljed 16-tolline rehv 17-tolline rehv
Rehvid suurus ees ja taga 215/60R16 95H*1*2 215/55R17 94V*1*2

Velje suurus 16X6 1/2J 17X6 1/2J
Rehvirõhk Ettenähtud rehvide andmed leiate juhiukse piilaril asuvalt rehvide infosildilt.
Rehviketi soovitused (Euroopas) Radiaalne paksus: 10 mm, aksiaalne paksus: 10 mm
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SÜSTEEM: Soovitatud kütused ja määrdeained ning nende ligikaudsed täitemahud
Kütus Vt osa „Kütus“. 47 L
Mootoriõli

K14C mootor
Kvaliteet: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5

API SL, SM, SN või SP
ILSAC GF-6

Viskoossus: SAE 5W-30

3,3 L
(Vahetus koos õlifiltriga)

K14D mootor
Kvaliteet: ACEA A1/B1

API SL, SM, SN või SP
ILSAC GF-6

Viskoossus: SAE 0W-20

3,6 L
(Vahetus koos õlifiltriga)

K15C mootor
Kvaliteet: API SN või SP

ILSAC GF-6
Viskoossus: SAE 0W-16

3,3 L
(Vahetus koos õlifiltriga)

Jahutusvedelik

K14C mootor
M/T

SUZUKI LLC: Super (Blue) jahutusvedelik

5,5 L
(Kaasa arvatud reservpaak)

A/T 5,7 L
(Kaasa arvatud reservpaak)

K14D mootor
M/T 6,7 L

(Kaasa arvatud reservpaak)

A/T 6,9 L
(Kaasa arvatud reservpaak)

K15C mootor 4,5 L
(Kaasa arvatud reservpaak)

Manuaalkäigukasti õli K14C mootor
“SUZUKI GEAR OIL 75W”

2,5 L
K14D mootor 2,5 L

Automaatne käiguvahetus K15C mootor 1,86 L
Automaatkäigukasti õli K14C ja K14D mootori 

mudeli jaoks “SUZUKI AT OIL AW-1” 6,2 L
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Käigukasti õli
4WD

M/T / AGS
“SUZUKI GEAR OIL 75W-85”

0,82 L
A/T 0,85 L

Tagadiferentsiaali õli 4WD “SUZUKI GEAR OIL 75W-85” 0,73 L
Piduri-/siduriõli SAE J1704 või DOT4 –

SÜSTEEM: Soovitatud kütused ja määrdeained ning nende ligikaudsed täitemahud
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MÄRKUSED



LISA

13

63TB3-01E

LISA
Iisraelis, Venemaal ja Austraalias .................................... 13- 1
Venemaal ja teistes riikides
 ERA-GLONASS..................................................................  13-1
Venemaal ............................................................................  13-12
Taiwanis ..............................................................................  13-23
Austraalias.......................................................................... 13-29
Mehhikos.............................................................................  13-32
Tšiilis ja Panamas .............................................................. 13-37



13-1

LISA

63TB3-01E

Iisraelis, Venemaal ja 
Austraalias

Alarmsüsteemi märgutuli

65T30081

See tuli vilgub süütelülitiga “LOCK” ( või
“ACC”  asendis või süüterežiimis “LOCK”
või “ACC” . Vilkuv märgutuli teavitab
möödujaid, et auto on varustatud
turvasüsteemiga.

Näide

Venemaa ja teised riigid, kes võtavad kasutavad ERA-GLONASSi
Autoabi– ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem (ERA-GLONASS) on varustatud vastavalt auto
mudelile. See süsteem on autos, kui autol on SOS-nupp ja ERA-GLONASS-mikrofon.

Seadmete kirjeldus

65T12060

1. SOS-nupp
2. ERA-GLONASSi mikrofon

1

2
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Autoabi - ülemaailmne 
satelliitnavigatsioonisüsteem 
(ERA-GLONASS)

54P001203

(1) Saadakse asukohateave.
(2) Auto andmed saadetakse

häirekeskusesse.
(3) Päästekeskus teavitab piirkondlikku

EMERCOM-keskust (112 talitus)
õnnetusjuhtumitest.

(4) Avariisõiduk on lähetatakse.
ERA-GLONASS (autoabi – ülemaailmne
satelliitnavigatsioonisüsteem) on autos
olev süsteem. See süsteem saadab avarii
korral teabe automaatselt
kontaktkeskusesse ja kutsub ERA-
GLONASSi operaatori kiiresti appi.

MÄRKUS:
• Sõiduki ERA-GLONASS-süsteemi

nõuetekohane toimimine sõltub otseselt
ERA-GLONASS-süsteemi operaatori
olemasolust riigis ja selle teenuste
kättesaadavusest.

• ERA-GLONASS-süsteemi
komponentide (välja arvatud sõidukile
paigaldatud seadmed) eest vastutab
ERA-GLONASS-süsteemi käitaja.

Kuidas kasutada ERA-GLONASSi
ERA-GLONASSil on 2 režiimi,
automaatrežiimi ja käsitsijuhtimise režiimi.

65T12070

(1) SOS-nupp
(2) Mikrofon (kaassõitja istme küljel)
(3) Roheline märgutuli
(4) Punane märgutuli
(5) Kate

(1)

(2)

(4)

(3)

HOIATUS
• ERA-GLONASS on saadaval ainult

juhul, kui sidepidamine on võimalik
juhtmevaba mobiilside abil. Seda
süsteemi ei saa kasutada
piirkondades, kus esineb häirivaid
ilmastikutingimusi, kõrvalisi alasid
ja alasid, kus signaali ei ole
võimalik saada.

• Kui mikrofoni-, kõlari- või SOS-
nupp on rikkis, ei saa ERA-
GLONASS korralikult töötada.
Laske funktsiooni SUZUKI volitatud
edasimüüjal või kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida.

• Kasutage ERA-GLONASS
normaalseks töötamiseks SUZUKI
originaal audiosüsteemi. 

SOS

(3) (4)

(1)
(5)

(2)

Näide
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Automaatrežiim
ERA-GLONASSsüsteem töötab süütelüliti
asendis „ON“. Turvapadja aktiveerumise
korral saadetakse signaalid auto  erinevate
andmete, näiteks auto asukoha kohta
automaatselt häirekeskusesse. 
Roheline märgutuli (3) muutub vilkuvast
olekust sisselülitatuks ja te saate mikrofoni
kasutades kutsuda ERA-GLONASSi
operaatori (2).

MÄRKUS:
Kui turvapadi on on isegi üks kord
vallandunud, ei toimu automaatselt
hädaabikõne tegemist.

Manuaalrežiim
Avage kaas (5) käsitsijuhtimiseks.
Vajutage ja hoidke süütelüliti „ON” asendis
nuppu „SOS” (1) üle 1 sekundit all ning
vabastage see.
Roheline märgutuli (3) muutub vilkuvast
olekust sisselülitatuks ja te saate mikrofoni
kasutades kutsuda ERA-GLONASSi
operaatori (2).

MÄRKUS:
(Ainult manuaalrežiimis)
Ärge tehke katset manuaalrežiimi
töötamise osas.
Kui funktsiooni on valajik kontrollida,
kasutage testimisrežiimi. Lisateavet leiate
osast „Testimisrežiimi kasutamine“. 
Kui süsteem kogemata tööle hakkab,
katkestage toiming. Lisateavet leiate osast
„ERA-GLONASSi katkestamine“.

MÄRKUS:
(Nii automaat- kui ka manuaalrežiimis)
• Helisignaal kõlab, kui hädaabikõne

töötab käivitamiseks, helistamiseks ja
lõpetamiseks.

• ERA-GLONASSi töötamisel saadetakse
ato andmed (näiteks autoasukoht,
suund, VIN-kood, õnnetuse toimumise
aeg jne) saadetakse päästeteenistusse.
Eespool nimetatud teavet ei saadeta,
välja arvatud juhul, kui tehakse
hädaabikõne.
Auto ise ei salvestata mitte ühtegi
vestlust, vaid see salvestatakse
hädaolukorra kontaktkeskuses.

• ERA-GLONASSi operaatorilt saab
teateid näidikupaneeli paremal küljel
asuvast kõlarist. Kui helisüsteem on
kasutusel, seatakse esikohale side ERA-
GLONASSi operaatoriga ning igasugune
muu heli vaigistatakse automaatselt.

• ERA-GLONASS on varustatud
sisseehitatud akuga, mis on õnnetuse
tõttu vigastatud aku varutoide.
Sisseehitatud aku kasulik tööiga on
umbes 3 aastat temperatuurivahemikus
-40 °C kuni 85 °C ).
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• Kui punane märgutuli vilgub iga 1
sekundi järel ja ERA-GLONASS
hoiatustuli süttib samal ajal, hinnatakse
sisseehitatud aku või süsteemitõrke
seisundit. Laske autot SUZUKI volitatud
edasimüüjal või kvalifitseeritud
asjatundjal kontrollida. Kui sisseehitatud
aku on alalaetud, asendage aku nii
kiiresti kui võimalik, kuigi kui
järelejäänud laetus lubab umbes 10-
minutulist kõnet ERA-GLONASSi
operaatoriga. See sisseehitatud aku on
ette nähtud üksnes ERA-GLONASSile.
Seetõttu pöörduge aku vahetamisel
SUZUKI edasimüüja või kvalifitseeritud
töökoja poole.

MÄRKUS:
Kasutatud patareid peab  vastavalt
kehtivatele jäämekäitlusreeglitele
kasutuselt kõrvaldama ja neid ei tohi visata
olmeprügi hulka.

80JM133

(1) Läbikriipsutatud prügikasti sümbol.

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol (1)
näitab, et kasutatud patarei peab eraldama
olmeprügist.

Jälgige, et eemaldate kasutatud aku
kasutuselt õigel viisil, millega aitate kaasa
keskonna ja inimtervise hoidmisele.
Materjalide ümbertöötlemine aitab kaasa
loodusressursside säilitamisele. Patareide
kasutamiselt kõrvaldamise kohta saate
küsida SUZUKI esindajalt või
kvalifitseeritud töökojast.

(1)
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Märgutuli
SOS-nupu märgutuli töötab vastavalt ERA-GLONASSi režiimi ja sideolekule järgmiselt.

(#1) ERA-GLONASSi süsteem aktiveeritakse 30 sekundit pärast süütelüliti sisselülitamist nii automaatse kui ka manuaalse töörežiimi
jaoks. Kui 30 sekundi jooksul pärast süütelüliti „ON” asendi valimist vajutatakse nuppu „SOS”, aktiveeritakse ERA-GLONASSi
süsteem 30 sekundit pärast süütesisselülitamist.

(#2)  Rohelise märgutule vilkumise lõpetamiseks saate süsteemi kohandada. Küsige täpsemat teavet SUZUKI volitatud edasimüüjalt või
kvalifitseeritud töökojalt.

Roheline märgutuli Punane märgutuli Olek 
Väljas Väljas Tavaline töö. (#1)

Sees Sees Umbes 5 sekundit, kui süütelüliti keeratakse või vajutatakse „ON“ asendisse.  (#1) 

Vilgub 
(ligikaudu iga 3
sekundi järel)

Väljas Puudub GLONASSi, GPS-ühendus või modemivõrk. (#2)
ERA-GLONASS seade on väljaspool levi.

Vilgub 
(ligikaudu iga 1
sekundi järel)

Väljas ERA-GLONASS hakkab tööle.

Sees Väljas Luuakse side ERA-GLONASSiga.

Vilgub 
(ligikaudu iga 0,6
sekundi järel)

Väljas Miinimumandmed (sõiduki tehasetähis (VIN) või auto asukoht) edastatakse päästekes-
kusesse
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(#3)  Kui kõne on lõpetatud, võib roheline või punane märgutuli vilkuda sõltuvalt päästekeskuse käitumisest.

Roheline märgutuli Punane märgutuli Olek
Vilgub 
(ligikaudu iga 0,3
sekundi järel)

Väljas ERA-GLONASSi side lõppeb normaalselt.(# 3)

Väljas Vilgub 
(ligikaudu iga 1
sekundi järel)

ERA-GLONASS-i sisseehitatud aku on tühi või süsteemi viga. 

Väljas Vilgub 
(ligikaudu iga 0,3
sekundi järel)

ERA-GLONASSi side lõppeb normaalselt või side katkeb.
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Hoiatused ja teated
Hoiatused ja teated ilmuvad ekraanile juhul, kui teile on vaja märku anda auto probleemidest.

(#1) Kui peahoiatuse märgutuli vilgub, vilgub ka SOS-nupu punane märgutuli (4) (ligikaudu iga 1 sekundi järel).

Hoiatused ja teated Helisignaal Põhjus ja lahendus

65T50760

Piiksub (üks kord salongis) Tegemist võib olla ERA-GLONASSi tõrkega. (#1)
Laske autot SUZUKI volitatud  edasimüüjal või kvalifitseeritud asjatundjal
kontrollida.

SOS

(4)
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ERA-GLONASSi tühistamine
Toimingut saab tühistada ainult siis, kui
sidepidamine toimub käsitsi. Toimingu võib
tühistada, kui SOS-nuppu (1) vajutatakse
enne  ERA-GLONASS operaatoriga side
loomist.

MÄRKUS:
• Sidet ei saa automaatrežiimis tühistada.
• Kui nuppu SOS-nupule vajutatakse enne

ERA-GLONASSi operaatoriga side
loomist.

• Pärast side loomist ERA-GLONASSi
operaatoriga ei saa auto sidepidamist
tühistada. Paluge hädaabi
kontaktkeskusel side tühistada.

Kuidas testrežiimi kasutada
Testrežiimi kasutades saab kontrollida, kas
ERA-GLONASS süsteem töötab
normaalselt või mitte.

MÄRKUS:
Kui süsteem on testrežiimis, ei tehta
hädakutsungit isegi õnnetuse korral.
Parkige auto ohutusse kohta, kus
GLONASSi saab vastu võtta ja testrežiimi
käivitada.

Testrežiimi sisenemine
Testimisrežiimi käivitamiseks sooritage
järgmised toimingud.

1) Valige süüte asend „LOCK“.
2) Sulgege juhiuks ja rakendage

seisupidur.
3) Valige süüte asend „ON“ ja oodake

umbes 60 sekundit

MÄRKUS:
Kõik toimingud järgmistes etappides 4), 5)
ja 6) tuleb lõpetada 20 sekundi jooksul.

4) Vabastage seisupidur ja rakendage
seisupidur. Korrake seda toimingut
kokku 3 korda (seisupidur on lõpuks
rakendatud).

5) Avage juhiuks ja sulgege see.
6) Vabastage seisupidur ja rakendage see

uuesti. Korrake seda toimingut kokku 3
korda (seisupidur on lõpuks
rakendatud).

7) Süsteem ERA-GLONASS käivitab
testrežiimi. SOS-nupu puhul kustub
roheline tuli ja punane tuli vilgub
pidevalt iga 3 sekundi järel.

MÄRKUS:
Helisignaal kõlab, kui hädaabikõne töötab
käivitamiseks, helistamiseks ja
lõpetamiseks.
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Testikõne
ERA-GLONASS-süsteemi normaalset
toimimist saab kontrollida mikrofoni, kõlari
ja kõnekeskuse abil, tehes järgmise testi.

1) Vajutage ja hoidke SOS-nuppu (1) üle 1
sekundit all ning vabastage see.

2) Testkõne side algab automaatselt.
Roheline märgutuli (3) muudab
vilkumisintervalli umbes iga 1 sekundi
järel ja punane märgutuli (4) muudab
vilkumisintervalli umbes iga 3 sekundi
järel.

3) Roheline märgutuli (3) muutub vilkuvast
olekust (ligikaudu iga 1 sekundi järel)
püsivalt põlevaks.

4) Roheline märgutuli (3) muudab
vilkumisintervalli umbes iga 0,3 sekundi
järel ning kustub seejärel.

5) Testimisrežiim lõpeb automaatselt.

Testrežiimist väljumiseks
Testrežiimist väljumiseks toimige ühel
järgnevast 3 viisist.
• Valige süüte asend „LOCK“ või režiim

„LOCK (OFF)“.
• Käivitage auto, et liikuda.
• Testikõne on lõppenud.
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Märgutuli (testrežiimis)
Testrežiimis töötab SOS-nupu märgutuli vastavalt ERA-GLONASSi režiimi ja sideolekule järgmiselt.

#1 Testkõne tegemisel oodake, kuni saate tagasiside, mis peaks kinnitama, et auto andmed on korrektselt saadud. See on kinnitus, et
testikõne töötab korralikult.

       Kui testkõne on lõpetatud, võib roheline või punane märgutuli vilkuda sõltuvalt päästekeskuse käitumisest.   

Roheline märgutuli Punane märgutuli Olek
Väljas Vilgub 

(umbes iga 
3 sekundi järel)

Tavaline töö (testrežiim).

Vilgub 
(umbes iga 
1 sekundi järel)

Vilgub 
(umbes iga 
3 sekundi järel)

Kõne valimise testrežiim

Vilgub 
(umbes iga 
0,6 sekundi järel)

Vilgub 
(umbes iga 
3 sekundi järel)

Andmete saatmine testrežiimis

Sees Vilgub 
(umbes iga 
3 sekundi järel)

Kõne testrežiimis

Vilgub 
(umbes iga 
0,3 sekundi järel)

Vilgub 
(umbes iga 
3 sekundi järel)

Testikõne sidet lõpeb normaalselt. (#1)

Väljas Vilgub 
(umbes iga 
0,3 sekundi järel)

Testikõne side lõppeb normaalselt või side katkeb.
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Turvavöö eelpinguti süsteemi 
käivitumine auto  ümberminekul
Eelpingutid käivitatakse peaaegu kõikides
ümberminekuolukordades lisaks tõsisele
külgkokkupõrkele ja laupkokkupõrkele, mis
on piisav turvapatjade vallandamiseks. 

80J110

• Ümberpaiskumine

Turvakardinate käivitumine auto 
ümbermineku korral
Turvakardinad käivitatakse peaaegu
kõikides ümberminekuolukordades lisaks
tõsisele külgkokkupõrkele.

Auto ümberminekul vallanduvad mõlemad
turvakardinad. Kokkupõrke korral
vallandub turvakardin ainult löögi saanud
küljel.

80J110

• Ümberpaiskumine

Teie auto sideseade sisaldab tasuta/
avatud lähtekoodiga tarkvara.
Tasuta/avatud lähtekoodiga tarkvara
litsentsiteave ja/või lähtekood on saadaval
järgmise URL-i kaudu.
https://www.denso-ten.com/support/
source/oem/sg1/
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Venemaal

Kliimaseade

MÄRKUS:
Teie auto kasutab kliimaseadme
jahutusainet HFC-134a, mida tavaliselt
nimetatakse  R-134a. R-134a on
asendatud R-12-ga umbes 1993
autorakendustes. Teised jahutusained on
saadaval, kaasarvatud taaskasutatud R-
12, aga teie autos peab kasutama ainult
R-134a jahutusainet.

MÄRKUS
Vale jahutusaine võib teie
kliimaseadet kahjustada. Kasutage
ainult R-134a jahutusainet. Ärge R-
134a jahutusainet millegagi segage
või asendage.
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Perioodiline hooldusgraafik (Venemaal) - K14C mootori mudeli jaoks
V: Asendage või vahetage.

“K” : Kontrollige, puhastage, reguleerige, õlitage või vajadusel vahetage

MÄRKUS:
Järgnevas tabelis on kirjas regulaarsed hooldustööd kuni läbisõiduni 120 000 km. Kui auto läbisõit ületab 120 000 km, jätkake samade
hooldustööde läbiviimist samade intervallide alusel.
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#1: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“.
Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super
(Blue) asendamiseks järgige SUZUKI LLC graafikut: Standard (Green)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
miili (x1000) 6 12 18 24 30 36

Kuud 12 24 36 48 60 72
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm Pinguse kontroll, *reguleerimine, *asendamine Kontrollige iga 20000 km või 24 kuu järel
Vahetage iga 80000 km või 96 kuu järel

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter V V V V V V
 1-3. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#1) Ainult esimine kord: Vahetage iga 150000 km  või 96 kuu järel

 Alates teisest korrast: Vahetage iga 75000 km või 48 kuu järel
SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*1-4. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – – K – – K
SÜÜDE

2-1. Süüteküünlad pliivaba kütuse
kasutamisel

Iriidiumküünal – – – – – V

Süüteküünal pliiga kütuse kasutamisel järgige rasketes tingimustes kasutamise graafikut.
KÜTUS

 3-1. Õhufiltri element Sillutatud
teedel 

K K K V K K

Tolmustes tingimustes Vt hooldusgraafikut rasketes tingimustes.
*3-2. Kütusevoolikud – – K – – K
*3-3. Kütusepaak – – – K – –

Karterituulutus
*4-1. PCV-klapp Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
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#1: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“.
Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super
(Blue) asendamiseks järgige SUZUKI LLC graafikut: Standard (Green)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
miili (x1000) 42 48 54 60 66 72

Kuud 84 96 108 120 132 144
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm Pinguse kontroll, *reguleerimine, *asendamine Kontrollige iga 20000 km või 24 kuu järel
Vahetage iga 80000 km või 96 kuu järel

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter V V V V V V
 1-3. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#1) Ainult esimine kord: Vahetage iga 150000 km  või 96 kuu järel

 Alates teisest korrast: Vahetage iga 75000 km või 48 kuu järel
SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*1-4. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – – K – – K
SÜÜDE

2-1. Süüteküünlad pliivaba kütuse
kasutamisel

Iriidiumküünal – – – – – V

Süüteküünal pliiga kütuse kasutamisel järgige rasketes tingimustes kasutamise graafikut.
KÜTUS

 3-1. Õhufiltri element Sillutatud
teedel 

K V K K K V

Tolmustes tingimustes Vt hooldusgraafikut rasketes tingimustes.
*3-2. Kütusevoolikud – – K – – K
*3-3. Kütusepaak – K – – – K

Karterituulutus
*4-1. PCV-klapp Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
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#2: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 10 20 30 40 50 60
miili (x1000) 6 12 18 24 30 36

Kuud 12 24 36 48 60 72
PIDURID

*5-1. Pidurikettad ja -klotsid K K K K K K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*5-3. Piduripedaal K K K K K K
*5-4. Pidurivedelik (#2) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
5-5. Piduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult

esimesed 10000 km)
K – – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Siduripedaal K K K K K K
*6-2. Sidurivedelik (#2) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-3. Rehvid ja veljed K K K K K K

*6-4. Rattalaagrid Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-5. Veotelje puksid/sõuvõllid (4WD) Kontrollige iga 40000 km või 36 kuu järel
*6-6. Vedrustus Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-7. Roolisüsteem Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-8. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli Ainult esimine kord: Kontrollige iga 10000 km või 12 
kuu järel.
Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*6-9. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-10. Käigukasti õli (4WD) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 150000 km või 120 kuu järel
*6-11. Tagadiferentsiaali õli Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 150000 km või 120 kuu järel
6-12. Kõik riivid, hinged ja lukud – – K – – K

*6-13. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil) Esimese komplekti hooldus: Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel.
Vahetage iga 40000 km  või 36 kuu järel

Alates teisest korrast: Korrake “esimese komplekti hooldust” iga 40000 km 
(25000 miili) või 36 kuu järel.

HOIATUS
Amortisaatorites on gaas kõrge rõhu all. Ärge eemaldage amortisaatorit iseseisvalt ega heitke seda tulle. Ärge hoidke seda
soojendus- ega kütteseadme läheduses. Amortisaatori hävitamisel tuleb gaas sellest ohutult välja lasta. Paluge abi SUZUKI
esindusest.
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#2: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.
MÄRKUS:
4WD: Nelikavedu

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 70 80 90 100 110 120
miili (x1000) 42 48 54 60 66 72

Kuud 84 96 108 120 132 144
PIDURID

*5-1. Pidurikettad ja -klotsid K K K K K K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*5-3. Piduripedaal K K K K K K
*5-4. Pidurivedelik (#2) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
5-5. Piduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult

esimesed 10000 km)
– – – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Siduripedaal K K K K K K
*6-2. Sidurivedelik (#2) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-3. Rehvid ja veljed K K K K K K

*6-4. Rattalaagrid Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-5. Veotelje puksid/sõuvõllid (4WD) Kontrollige iga 40000 km või 36 kuu järel
*6-6. Vedrustus Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-7. Roolisüsteem Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-8. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli Ainult esimine kord: Kontrollige iga 10000 km või 12 
kuu järel.
Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*6-9. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-10. Käigukasti õli (4WD) Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 150000 km või 120 kuu järel
*6-11. Tagadiferentsiaali õli Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 150000 km või 120 kuu järel
6-12. Kõik riivid, hinged ja lukud – – K – – K

*6-13. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil) Esimese komplekti hooldus: Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel.
Vahetage iga 40000 km  või 36 kuu järel

Alates teisest korrast: Korrake “esimese komplekti hooldust” iga 40000 km 
(25000 miili) või 36 kuu järel.
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Hooldus rasketes sõidutingimustes (Venemaal) 
- K14C mootori mudeli jaoks
Kui autot kasutatakse peamiselt allpool loetletud rasketes sõiduoludes, pidage kinni järgmisest hooldusgraafikust.
• Enamiku sõitude pikkus on alla 6 km.
• Enamiku sõitude pikkus on alla 16 km ja välistemperatuur on alla 0 •C
• Sõitmine ummistunud liikluses väikese kiirusega ja mootori pika tühikäigul töötamisega.
• Sõitmine pakasega ja/või soolatud teedel.
• Sõitmine raskesti läbitavatel ja/või poristel teedel.
• Sõitmine tolmustel teedel.
• Korduvad sõidud suure kiirusega või mootori kõrge pöörlemissagedusega.
• Haagisega sõit (kui on lubatud)
Seda kava tuleb järgida ka siis, kui autot kasutatakse politseis või äriotstarbel (kauba laialiveol, taksona jne).
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#1: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“.
Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super
(Blue) asendamiseks järgige SUZUKI LLC graafikut: Standard (Green)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 5 10 15 20 25 30
miili (x1000) 3 6 9 12 15 18

Kuud 6 12 18 24 30 36
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm Pinguse kontroll, *reguleerimine, *asendamine Kontrollige iga 10000 km või 12 kuu järel
Vahetage iga 40000 km või 48 kuu järel

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter V V V V V V
 1-3. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#1) Ainult esimine kord: Vahetage iga 150000 km  või 96 kuu järel

 Alates teisest korrast: Vahetage iga 75000 km või 48 kuu järel
SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*1-4. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – – – – – K
SÜÜDE

2-1. Süüteküünlad Iriidiumküünal – – – – – V
KÜTUS

 3-1. Õhufiltri element*1 Kontrollige iga 2500 km järel.
Vahetage iga 30000 km  või 36 kuu järel

*3-2. Kütusevoolikud – – – – – K
*3-3. Kütusepaak Kontrollige iga 40000 km või 48 kuu järel

Karterituulutus
*4-1. PCV-klapp Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
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#1: Kontrollige jahutusvedeliku taset vastavalt igapäevase kontrollimisele, vt peatükkis ,,Auto kasutamine“.
Kui kasutate vahetamisel muud jahutusvedelikku kui SUZUKI LLC: Super (Blue), vt SUZUKI LLC: Standard (Green) osa. Super
(Blue) asendamiseks järgige SUZUKI LLC graafikut: Standard (Green)

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit või
kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 35 40 45 50 55 60
miili (x1000) 21 24 27 30 33 36

Kuud 42 48 54 60 66 72
MOOTOR

*1-1. Mootoririhm Pinguse kontroll, *reguleerimine, *asendamine Kontrollige iga 10000 km või 12 kuu järel
Vahetage iga 40000 km või 48 kuu järel

 1-2. Mootoriõli ja õlifilter V V V V V V
 1-3. Jahutusvedelik SUZUKI LLC: Super (Blue) (#1) Ainult esimine kord: Vahetage iga 150000 km  või 96 kuu järel

 Alates teisest korrast: Vahetage iga 75000 km või 48 kuu järel
SUZUKI LLC: Standard (Green) Vahetage iga 40000 km või 36 kuu järel

*1-4. Väljalaskesüsteem (v.a. katalüsaator) – – – – – K
SÜÜDE

2-1. Süüteküünlad Iriidiumküünal – – – – – V
KÜTUS

 3-1. Õhufiltri element*1 Kontrollige iga 2500 km järel.
Vahetage iga 30000 km  või 36 kuu järel

*3-2. Kütusevoolikud – – – – – K
*3-3. Kütusepaak Kontrollige iga 40000 km või 48 kuu järel

Karterituulutus
*4-1. PCV-klapp Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
*4-2. Kütuseaurude puhastussüsteem Kontrollige iga 90000 km või 108 kuu järel
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#2: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 5 10 15 20 25 30
miili (x1000) 3 6 9 12 15 18

Kuud 6 12 18 24 30 36
PIDURID

*5-1. Pidurikettad ja -klotsid – K – K – K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*5-3. Piduripedaal – K – K – K
*5-4. Pidurivedelik (#2) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
5-5. Piduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult

esimesed 10000 km)
– K – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Siduripedaal – K – K – K
*6-2. Sidurivedelik (#2) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-3. Rehvid ja veljed – K – K – K

*6-4. Rattalaagrid – – K – – K
*6-5. Veotelje puksid/sõuvõllid (4WD) Kontrollige iga 15000 km või 12 kuu järel
*6-6. Vedrustus Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-7. Roolisüsteem Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-8. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 60000 km või 48 kuu järel
“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel

*6-9. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-10. Käigukasti õli (4WD) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
*6-11. Tagadiferentsiaali õli Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-12. Kõik riivid, hinged ja lukud – – – – – K

*6-13. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil)*2 Esimese komplekti hooldus: Kontrollige iga 15000 km või 12 kuu järel.
Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel.
Vahetage iga 40000 km  või 36 kuu järel

Alates teisest korrast: Korrake “esimese komplekti hooldust” iga 40000 km 
(25000 miili) või 36 kuu järel.

HOIATUS
Amortisaatorites on gaas kõrge rõhu all. Ärge eemaldage amortisaatorit iseseisvalt ega heitke seda tulle. Ärge hoidke seda
soojendus- ega kütteseadme läheduses. Amortisaatori hävitamisel tuleb gaas sellest ohutult välja lasta. Paluge abi SUZUKI
esindusest.
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#2: Sidurivedelikku varustatakse pidurivedeliku anumast.
MÄRKUS:
4WD: Nelikavedu
MÄRKUS:
Järgnevas tabelis on kirjas regulaarsed hooldustööd kuni läbisõiduni 60000 km.
Kui auto läbisõit ületab 60000 km, jätkake samade hooldustööde läbiviimist samade intervallide alusel.
*1 Kontrollige sagedamini, kui autot kasutatakse tolmustes tingimustes.
*2 Puhastage sagedamini, kui õhuvoog kliimaseadmest suureneb.

Intervall: Intervalli aluseks on läbisõidu näit
või kuud, sõltuvalt mis tuleb enne.

km (x1000) 35 40 45 50 55 60
miili (x1000) 21 24 27 30 33 36

Kuud 42 48 54 60 66 72
PIDURID

*5-1. Pidurikettad ja -klotsid – K – K – K
*5-2. Piduritorud ja -voolikud Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*5-3. Piduripedaal – K – K – K
*5-4. Pidurivedelik (#2) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
5-5. Piduri hoob ja kaabel Kontrollige, *reguleerige (ainult

esimesed 10000 km)
– – – – – –

ŠASSII JA KERE
*6-1. Siduripedaal – K – K – K
*6-2. Sidurivedelik (#2) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-3. Rehvid ja veljed – K – K – K

*6-4. Rattalaagrid – – K – – K
*6-5. Veotelje puksid/sõuvõllid (4WD) Kontrollige iga 15000 km või 12 kuu järel
*6-6. Vedrustus Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-7. Roolisüsteem Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-8. Manuaalkäigukasti õli Originaal “SUZUKI GEAR OIL 75W” Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel

Vahetage iga 60000 km või 48 kuu järel
“SUZUKI GEAR OIL 75W”-st erinev õli Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel

*6-9. Automaatkäigukast Vedeliku lekke kontroll Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel
*6-10. Käigukasti õli (4WD) Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
*6-11. Tagadiferentsiaali õli Vahetage iga 30000 km  või 24 kuu järel
6-12. Kõik riivid, hinged ja lukud – – – – – K

*6-13. Kliimaseadme filtri element (mõnel mudelil)*2 Esimese komplekti hooldus: Kontrollige iga 15000 km või 12 kuu järel.
Kontrollige iga 30000 km või 24 kuu järel.
Vahetage iga 40000 km  või 36 kuu järel

Alates teisest korrast: Korrake “esimese komplekti hooldust” iga 40000 km 
(25000 miili) või 36 kuu järel.
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Taiwanis

Soovitatud kütus

65T12040

Katalüsaatori katsmiseks peate kasutama
Euroopa standardile EN228 vastavat
pliivaba bensiini, mille oktaaniarv (RON)
on vähemalt 91 (või kui tankeluugi sildil, on
„RON 95“, siis vähemalt 95). Ärge
kasutage metalli sisaldavate lisanditega
ensiini . See on tähistatud kütusekaanele
kinnitatud märgisega, millele on märgitud:
“UNLEADED FUEL ONLY”, “NUR
UNVERBLEITES BENZIN”, “ENDAST
BLYFRI BENSIN” või “SOLO GASOLINA
SIN PLOMO”.

Bensiini ja etanooli segud
Pliivaba bensiini ja etanooli segu
(teraviljapiiritus) on teatvates piirkondades
saadaval. Seda tüüpi segu võib teie autos
kasutada juhul, kui selles ei ole üle 10%
etanooli. Kontrollige, et bensiini-etanooli
segu oktaaniarv ei ole alla bensiini
soovitusliku oktaaniarvu.

MTBE-d sisaldav kütus
(Kui on seaduslikult saadaval)
MTBE-d (metüültertiaarbutüüleeter)
sisaldavat pliivaba bensiini võib teie autos
kasutada, kui MTBE-sisaldus on kuni 15%.
See oksüdeeritud kütus ei sisalda alkoholi.

MÄRKUS:
Kui te ei ole auto sõiduvõimega või
kütusekuluga bensiini/ alkoholisegu
kasutamise rahul, peaksite pöörduma
tagasi piiritusevaba bensiini juurde.

või

NÄIDE

MÄRKUS
Kütusepaagil on õhuruum, mis
võimaldab kuuma ilmaga kütusel
paagis paisuda. Kui te jätkate kütuse
lisamist peale tankepüstoli
väljalülitumist, tangite paagi liiga täis.
Liiga täis paagiga võib tekkida kütuse
paisumise tõttu kütuseleke. Lõpetage
tankimine kui kütusepüstol välja
lülitub või mitte automaatset
süsteemi kasutadas, kui tuulutuse
tagasilöök.

MÄRKUS
Olge ettevaatlik ja ärge pritsige
piiritusesisaldusega kütuse
tankimisel kütust maha. Kui kütus
sattub auto kerele, pühkige see
koheselt maha. Piiritust sisaldavad
kütused võivad rikkuda värvipinda ja
seda ei kata auto piiratud garantii.
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Kaassõitja turvapadja hoiatussilt

61MS503

See silt võib olla päikesesirmil.

Turvatoolid Turvatool

Alltoodud tabelist saate vaadata
turvatoolide sobivust istekohtadele.

Turvatoolid sobivad iga istme jaoks

83RS034

MÄRKUS:
Ülaloleval joonisel kujutatakse
vasakpoolse rooliga autot. 
Istekohtade , ,  ja  numbrid on nii
vasak- kui parempoolse rooliga autodel
samad.

 Kaassõitja iste
 Tagumine parempoolne iste
 Tagumine keskmine iste
 Tagumine vasakpoolne iste

HOIATUS
ÄRGE paigaldage lapse
turvavarustust juhi kõrvale
esiistmele. Vastasel juhul on
tegemist õigusaktide rikkumisega.

HOIATUS
Turvatooli paigaldamisel reguleerige
peatoe kõrgust või vajadusel
eemaldage see. Kui istmekõrgendus
ei ole varustatud seljatoega või
peatoega, siis ei tohi istme peatuge
eemaldada.
turvasüsteemi ei tohi eemaldada. Kui
te turvatooli paigaldamisel peatoe
eemaldate, peate peale turvatooli
eemaldamist peatoe uuesti
paigaldama.
Kui turvatool on õigesti paigaldatud,
kaitseb see last avarii korral
vigastuste eest. (Vaadake peatükke
„Turvatooli turvavööga
paigaldamine“, „Turvatooli ISOFIX-
kinnitusega paigaldamine“ ja
„Turvatooli ülarihmaga
paigaldamine“)
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Sobib turvavööga
paigaldatavale
universaalkategooria
turvatoolile.

Sobib i-Size ja ISOFIX-
turvatoolile.

See iste on vatustatud ülarihma
kinnituspunktiga.

See ei sobi turvatoolile.

#1: Näoga sõidusuunas turvatooli
paigaldamisel muutke vajadusel
seljatoe kallet, et turvatooli saaks
korralikult paigaldada.

#2: Kui peatugi turvatooli paigaldamist
segab, reguleerige selle kõrgust või
vajadusel eemaldage see.

(# 1,# 2)

(# 1,# 2)
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Üksikasjalik teave tuevatoolide kohta

Tabelis kasutatud lühendid
JAH = Sobib sellele istekohale
EI = Ei sobi sellele istekohale
X =See lSOFlX-kinnitustega istekoht ei sobi selle kategooria lSOFlX- turvatoolide paigaldamiseks

Turvatooli saab vastavalt kinnitusviisile kasutada tabelis äratoodud istekohtadel. Turvatooli puhul vaadakse järgmise lehekülje tabelit.

Istmekoha number
Istekoht

Universaalne rihmaga kinnitamise istekoht
(JAH/EI) EI JAH JAH JAH

i-Size istekoht
(JAH/EI) EI JAH EI JAH

Külgkinnituseks sobiv istekoht
(L1/L2) EI X EI X

Sobib seljaga sõidusuunas paigaldamiseks
(R1/R2X/R2/R3) EI R1,R2X,

R2,R3 EI R1,R2X,
R2,R3

Sobib näoga sõidusuunas paigaldamiseks
(F2X/F2/F3) EI F2X,F2,F3 EI F2X,F2,F3

Sobiv istmekõrgenduse kinnitus
(B2/B3) EI B2,B3 B2,B3 B2,B3
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Kui teie turvatoolil puudub suurusklass (või te ei suuda tabelist vastavat infot leida), 
Vaadake turvatooli sobivust või küsige turvatooli müüjalt.
ISOFIX turvatoolid on esitatud järgmiselt:
ISOFIX-turvatoolid on jaotatud erinevateks kaalukategooriateks, suurusklassideks ja kinnitusviisideks.

Kaalukategooria Suurusklass Kinnitus Kirjeldus

0
kuni 10 kg

F L1 Vasaku suunaga turvatooli (turvahäll)

G L2 Parema suunaga turvatooli (turvahäll)

E R1 Seljaga sõidusuunas turvatool

0+
kuni 13 kg

E R1 Seljaga sõidusuunas turvatool

D R2 Vähendatud suuruses seljaga sõidusuunas turvatool

– R2X Vähendatud suuruses seljaga sõidusuunas turvatool

C R3 Täissuuruses seljaga sõidusuunas turvatool

I
(9 kuni 18kg)

D R2 Vähendatud suuruses seljaga sõidusuunas turvatool

C R3 Täissuuruses seljaga sõidusuunas turvatool

– R2X Vähendatud suuruses seljaga sõidusuunas turvatool

B F2 Vähendatud suuruses näoga sõidusuunas turvatool

B1 F2X Vähendatud suuruses näoga sõidusuunas turvatool

A F3 Täissuuruses näoga sõidusuunas turvatool
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Tabelis kasutatud lühendid
X = Puudub selle kaalukategooria kinnitus.

Istmekõrgenduse kinnitused on esitatud järgmiselt:

Kaalukategooria Suurusklass Kinnitus Kirjeldus
II

(9 kuni 25kg) X X –

III
(22 kuni 36kg) X X –

Kinnitus Kirjeldus
B2 Vähendatud laiusega istmekõrgendus 440mm
B3 Istmekõrgendus, täislaius 520 mm
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Austraalias

Kokkupaneku kuupäev

Kokkupaneku kuupäev on äratoodud auto
andmesildil.
„Kokkupaneku kuupäev“ tähendab
kalendrikuud või aastat, kere ja
jõuülekandeseadmed ühendati ning auto
väljus tootmisliinilt.

Ajutiseks kasutamiseks ette nähtud 
varurehv 
(Kompaktne varurehv)

Sellele autole paigaldatud ajutiste
varurehvide maksimaalne kandevõime
peab olema vähemalt 850 kg või
koormusindeks „102” ja kiiruskategooria
sümbol peab olema vähemalt „M” (130 km/
h).
Sõitke varurehvi kasutamisel ettevaatlikult.
Paigaldage standard rehv niipea kui
võimalik tagasi.

Turvatool

MÄRKUS:
SUZUKI originaal turvatoolid ei vasta AS
standardile (Austraalia standard) 1754.
Ärge kasutage neid turvatoole Austraalias.

Turvatooli ülerihma kinnitused

65T12080

Osade turvatoolide puhul on vajalik
kasutada ülarihma. Ülarihma
kinnituspunktid leiate oma autos joonisel
näidatud kohast. Ülarihma
kinnituspunktide arv sõltub auto mudelist.

REHVI SUURUS T135/90R16 102M

VELJE SUURUS 16 x 4T

KÜLMA REHVI 
RÕHK 420 kPa (60 psi)

HOIATUS
Kinnituspunktid taluvad ainult õigesti
paigaldatud turvatooli koormust.
Ärge mingil juhul kasutage neid
täiskasvanute turvavööde ega muu
varustuse kinnitamiseks. TOP TETHER

Näide
Ees
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71LST1201

Enne ülarihma kinnitamist eemaldage
peatugi. Pärast ülarihma kinnitamist
paigaldage peatugi tagasi oma kohale ja
veenduge, et rihm läheks selle alt läbi,
nagu joonisel näidatud.
Ülarihma eemaldamisel järgige ülaltoodud
protseduuri vasutpidises järjestuses.
Lisateavet lapse turvalisuse kohta leiate
peatüki „OHUTU SÕITMINE“ osast
„Turvavööd ja turvatoolid“.

Seljaga sõidusuunas turvatool

58MS030

Kui peate näoga sõidusuunas turvatooli
esiistmele paigaldama, lükake iste
võimalikult taha. Lisateavet lapse
turvalisuse kohta leiate peatüki „OHUTU
SÕITMINE“ osast „Turvavööd ja
turvatoolid“.

Õhukoti sümboli tähendus

72M00150

See silt võib olla päikesesirmil.

Tüüp 2

Tüüp 1

Ees

HOIATUS
Ärge pange seljaga sõidusuunas
paigaldatavat turvahälli istmele, mille
ees on turvapadi!

HOIATUS
Ärge kunagi pange seljaga
sõidusuunas paigaldatavat turvatooli
esiistmele. Kaassõitja turvapadja
vallandumisel võib seljaga
sõidusuunas istuv laps surmavalt
viga saada. Seljaga sõidusuunas olev
turvatool on vallanduvale
turvapadjale liiga lähedal.

HOIATUS
Ärge pange seljaga sõidusuunas
paigaldatavat turvahälli istmele, mille
ees on turvapadi!

Näide
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Turvavöö märgutuli
Järgige seda HOIATUST lisaks
KÄESOLEVAS raamatus toodud
TURVAVÖÖ juhendile.

Juhtudel, kui “Turvavöö koost” on
ühendatud “Automaatse pikkuse
reguleerimise ja lukustiga“ või
“Eelpingutiga”.

Liitiumaku

78RM10010

HOIATUS
Turvavöö toetab sõitja luustikku ning
peaks kulgema madalalt üle puusade
ning üle rinna ja õla. Turvavöö
puusarihm ei tohiks toetuda kõhule.
• Et turvavööd saaksid täita oma

ülesannet, tuleks need mugavuse
piires võimalikult pingule tõmmata.
Lõtv turvavöö vähendab
märkimisväärselt
turvavöösüsteemi kaitseomadusi.

• Püüdke mitte määrida turvavööde
kangast poleerimisvahendite, õli ja
kemikaalidega ning eriti
akuhappega (aku elektrolüüdiga).
Turvavöid saab ohutult puhastada
pehme seebi ja veega.
Narmendavad, tugevalt määrdunud
või muul viisil kahjustatud
turvavööd tuleks välja vahetada.

(jätkub)

HOIATUS
(jätkub)
• Kui turvavöö on olnud kasutusel

raskes õnnetuses, tuleb see
tervikuna välja  vahetada, isegi kui
silmnähtavad kahjustused
puuduvad.

• Turvavöö rihm ei tohiks olla
keerdus.

• Ühte turvavööd võib kasutada
ainult üks sõitja. Turvavöö
kinnitamine üle sõitja süles istuva
lapse on ohtlik.

HOIATUS
• Kasutaja ei tohiks turvavöid muuta

ega lisada neile midagi, mis võib
takistada lõtku kõrvaldamist või
turvavööde reguleerimist.

• Viidates käesolevas raamatus
TURVAVÖÖDE juhendile,
reguleerige turvavöö nii, et
turvavööd on nii kindlad kui
võimalik ja mugavad.

HOIATUS
Ärge neelake akut alla, keemilise
põletuse oht!
(Komplektis olev kaugjuhtimispult)
see toode sisaldab nööpakut.
Nööpaku allaneelamisel võib see vaid
2 tunni jooksul põhjustada tõsiseid
sisemisi põletusi ja lõppeda
surmaga.
Hoidke uued ja kasutatud akud
lastest eemal. Kui aku pesa ei sulgu
turvaliselt, lõpetage toote kasutamine
ja hoidke seda lastest eemal. Kui
arvate, et patareid on alla neelatud
või sattunud  ükskõik millisesse
kehaosasse, pöörduge kohe arsti
poole.
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Mehhikos

Soovitatud kütus

65T12050

Teie auto vajab tavalist pliivaba bensiini,
mille minimaalne oktaanarv on 87
pumbaoktaaniarv ((R + M)/2 meetod).
Mõnes piirkonnas on ainsad
kättesaadavad kütused hapnikuga
küllastunud kütused.
Hapnikuga küllastunud kütuseid, mis
vastavad minimaalsele oktaanarvule ja
allpool kirjeldatud nõuetele, võib autos
kasutada ilma auto piiratud garantiid
ohustamata.

MÄRKUS:
Hapnikuga küllastunud kütused on
kütused, mis sisaldavad hapnikku
sisaldavaid lisandeid, nagu MTBE või
piiritus.
Kui lisatud on „RON 95“ silt, peate
kasutama tavalist pliivaba bensiini, mille
minimaalne oktaanarv on 91
pumbaoktaaniarv ((R + M)/2 meetod).

MTBE-d sisaldav kütus
MTBE-d (metüültertiaarbutüüleeter)
sisaldavat pliivaba bensiini võib teie autos
kasutada, kui MTBE-sisaldus on kuni 15%.
See oksüdeeritud kütus ei sisalda alkoholi.

Bensiini ja etanooli segud
Pliivaba bensiini ja etanooli
(teraviljaalkohol) segusid, mida tuntakse
ka gaasilise kütusena, võib teie autos
kasutada, kui etanoolisisaldus ei ületa
10%.

Kütusepumba märgistus
Mõnes riigis peavad pumbad, mis
eraldavad hapnikuga küllastunud kütuseid,
olema märgistatud oksügenaatide liigi ja
protsendi järgi ning kas on olemas olulisi
lisandeid. Sellised märgised võivad anda
teile piisavalt teavet, et teha kindlaks, kas
konkreetne kütusesegu vastab eespool
loetletud nõuetele. Muudes piirkondades ei
pea pumpasid selgelt märgistama
hapnikuga küllastunud ainete ja lisaainete
sisalduse või liigi kohta. Kui te ei ole kindel,
kas kasutatav kütus vastab nendele
nõuetele, küsige teenindusjaama
operaatorilt või kütuse tarnijalt.

MÄRKUS:
Õhu puhastamiseks soovitab SUZUKI
kasutada hapnikuga küllastunud kütuseid.
Kui te ei ole auto sõiduvõimega või
kütusekuluga bensiini/ piiritusesegu
kasutamisel rahul, peaksite pöörduma
tagasi piiritusevaba bensiini juurde.

NÄIDE

MÄRKUS
Olge ettevaatlik ja ärge pritsige
piiritusesisaldusega kütuse
tankimisel kütust maha. Kui kütus
sattub auto kerele, pühkige see
koheselt maha. Piiritust sisaldavad
kütused võivad rikkuda värvipinda ja
seda ei kata auto piiratud garantii.
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Turvapadja sümboli mõiste

52RS303

See silt võib olla päikesesirmil.

Rehvide ümberpaigutamine

4 rehvi ümberpaigutamine

54G114

Rehviturviste kulumise ühtlustamiseks ja
rehvide kasutusea pikendamiseks on
soovitatav rehvide asukohti omavahel
vahetada, nagu joonisel näidatud. Rehve
tuleb ümber paiguatada vastavalt
perioodilise hoolduse graafikule. Pärast
rehvide ümberpaigutamist reguleerige esi-
ja tagarehvide rõhud normikohaseks.

Alarmsüsteem
Alarmsüsteem lülitub sisse 20 sekundi
jooksul pärast uste lukustamist. 
Võtmeta käivitussüsteem – kasutage
kaugjuhtimispulti või lükake lülitit juhiukse ,
kaassõitja ukse käepidemel või tagaluugil.
Võtmevaba süsteem - kasutage
kaugjuhtimispulti.
Kui alarm on sisselülitatud, käivituv uste
kaugjuhtimispuldist erinevate vahenditega
(*) avamisel alarm. 
* Nende vahendite hulka kuulub järgnev:

– Võti
– Ukse lukustusnupp
– Elektriliste uste lukustuslüliti

HOIATUS
Ärge pange seljaga sõidusuunas
paigaldatavat turvahälli istmele, mille
ees on turvapadi!

NÄIDE

MÄRKUS
Ärge süsteemi lahti võtke või muutke.
Muutmise või eemaldamise korral ei
pruugi süsteem korralikult toimida.
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MÄRKUS:
• Alarmsüsteem käivitab alarmi ühel

järgnevatest tingimustest. Siiski ei suuda
süsteem autosse sissemurdmist
blokeerida.

• Kui alarm on sisselülitatud, kasutage
uste lukust avamiseks alati
kaugjuhtimispulti, lülitit võitmete
sisenemise saatjat. Võtme kasutamine
käivitab alarmi.

• Kui annate auto kasutada inimesele, kes
vargaalarmi iseärasusi ei tunne,
tutvustage alarmi või lülitage see välja.
Põhjuseta tekitatud alarm häirib teisi
inimesi.

• Isegi kui olete alarmi sisselülitanud, ärge
kaotage varaste suhtes valvsust. Ärge
kunagi jätke raha ja väärtuslikke asju
autosse.

• Alarmsüsteem on hooldevaba.

Alarmsüsteemi sisselülitamine

65T30080

Lukustage kõik uksed (sealhulgas
tagaluuk) võtmeta süsteemi puldi, lüliti või
saatja abil. Alarmsüsteemi tuli (1) hakkab
vilkuma ja süsteem lülitub umbes 20
sekundi jooksul sisse. 
Kui süsteem on sisselülitatud, jätkab
süstee umbes 2-sekundiliste intervallidega
vilkumist.

MÄRKUS:
• Alarmsüsteemi juhusliku sisselülitamise

vältimiseks ärge lülitage alarmi sisse, kui
keegi on autos. Alarm käivitub, kui autos
olev isik kasutab ukse lukustusnuppu või
elekriliselt lukustuva ukse lülitit.

• Alarmsüsteem ei ole sisselülitatud, kui
uksed lukustatakse väljaspoolt võtmega
või ukse lukustusnuppudega.

• Kui 30 sekundi jooksul pärast uste
võtmevaba käivitussüsteemi saataja,
lüliti või kaugjuhtimispuldiga lukust
avamist uksi ei avata, lukustuvad need
uuesti automaatselt. Samal lülitub
alarmsüsteem sisse.

Alarmsüsteemi väljalülitamine
Lukustage kõik uksed  puldi, lüliti või
saatja abil. Kui alarmsüsteemi märgutuli
välja lülitub, on alarm väljalülitatud.

(1)

NÄIDE
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Alarmi peatamine
Kui alarm peaks kogemata käivituma,
vabastage uksed puldi, lüliti või saatja abil
või seadke süüde asendisse „ON“. Alarm
peatub.

MÄRKUS:
• Isegi peale alarmi peatamist puldi, lüliti

või saatjaga uste lukustamisel võtab
alarmi uuesti sisselülitumine umbes 20
sekundit.

• Liitium-happe aku väljalülitamisel, kui
alarmsüsteem on sisselülitatud või
käivitunud, lülitub alarmsüsteem peale
aku taasühendamist uuesti sisse.

• Kui alarm on peale käivitumist peatanus,
hakkab see uuesti tööle, kui püüate
avada mõne ustest ilma alarmi
väljalülitamata.

Kontrollimine, kas alarmsüsteem on
parkimise ajal käivitunud
Kui alarm on autosse sissemurdmise katse
tõttu vahepeal käivitunud ja valite süüte
ON asendi või režiimi, hakkab
alarmsüsteemi märgutuli umbes 8m
sekundiks kiiresti vilkuma ja kõlab 4-
kordne helisignaal. Sel juhul kontrollige,
kas teie auto on terve.

Alarmsüsteemi deaktiveerimine
Alarmsüsteem võib olla kas “aktiveeritud”
või “deaktiveeritud”. 

Aktiveeritud (tehaseseadistus)
Kui süsteem on aktiveeritud, näitab seda
ohutulede vilkumine umbes 40 sekundi
jooksul, kui mõni alarmi
käivitamistingimustest on täidetud.
Süsteem lülitab sisse ka helisignaali
umbes 10 sekundiks katkendlikult, millele
järgneb umbes 30 sekundiline katkendlik
helisignaal. 
Sel ajal vilgub alarmsüsteemi märgutuli.

Kui on deaktiveeritud
Kui süsteem on deaktiveeritud, jääb see
deaktiveerituks isegi siis, kui toimub mingi
alarmi käivitav toiming.

Alarmsüsteemi oleku muutmine
Alarmsüsteemi saate lülitada aktiveeritud
olekust deaktiveeritud olekusse ja
vastupidi, kasutades järgmist meetodit.

61MM0A135

(1)

(3)(2)

NÄIDE
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(2) LUKUST AVAMINE
(3) LUKUSTAMINE

61MM0A137

1) Sulgege süüte „ON“ asendis kõik uksed
ja pöörake juhiukse lukustusnuppu (1)
lukustuse suunas (2) (tahapoole).
Keerake tulede juhthoova nupp OFF
asendisse (5).

MÄRKUS:
Kõik toimingud järgmistes etappides 2) ja
3) tuleb lõpetada 15 sekundi jooksul.

2) Keerake tuelde juhthoova nupp 
asendisse (6) ja OFF asendisse (5).
Korrake seda toimingut 4 korda,
juhthoob peab lõpuks jääma OFF
asendisse.

3) Uste lukustamiseks lükake tagaluugi
lukusti lüliti (4) lukusti ots (3) (ettepoole)
ja seejärel lukusti (2) ots (tahapoole), et
uksed lukust avada. Korrake neid
toiminguid 3 korda ja vajutage lüliti
lukustusotsale.

Iga kord, kui teostate ülaltoodud sammude
seeriaid, muutub alarmsüsteemi olek
hetkel valitud olekust teise. Te saate
kontrollida, kas süsteem on toimingu lõpus
sisse aktiveeritud või deaktiveeritud, kui
sisesummer piiksub.

MÄRKUS:
• Te ei saa alarmsüsteemideaktiveerid, kui

auto on alarmi all. 
• Kui te ei suuda toiminguid 2) ka 3) etapis

lõpule viia 15 sekundi jooksul, viige
protseduur algusest peale uuesti läbi.

• Veenduge, et kõik uksed oleksid eespool
kirjeldatud toimingu ajal suletud.

MÄRKUS:
Alarmsüsteemi saate lülitada aktiveeritud
olekust deaktiveeritud olekusse ja
vastupidi infoekraani seadetes. Lisateavet
leiate selle peatüki osast „Infoekraan“.

(4)

(3)

(2)

NÄIDE

(5)
(6)

NÄIDE

Süsteemi olek Piiksude arv

Deaktiveeritud
(Režiim A) Üks kord

Aktiveeritud
(Režiim D) 4 korda



13-37

LISA

63TB3-01E

Tšiilis ja Panamas

Soovitatud kütus

65T12050

K14C mootori mudeli jaoks
Katalüsaatori kaitsmiseks
pPoktaaniarvuga (RON) vähemalt 95.
Need autod on tähistatud ka tankeluugi
kõrvale paigaldatud sildiga, millel on:
“UNLEADED FUEL ONLY”, “NUR
UNVERBLEITES BENZIN”, “ENDAST
BLYFRI BENSIN” või “SOLO GASOLINA
SIN PLOMO”.

Bensiini ja etanooli segud
Pliivaba bensiini ja etanooli segu
(teraviljapiiritus) on teatvates piirkondades
kaubanduses saadaval.
Seda tüüpi segu võib teie autos kasutada
juhul, kui selles ei ole üle 10% etanooli.
Kontrollige, et bensiini-etanooli segu
oktaaniarv ei ole alla bensiini soovitusliku
oktaaniarvu.

Bensiini ja metanooli segud
Pliivaba bensiini ja metanooli segu
(puidupiiritus) on teatvates piirkondades
kaubanduslikult saadaval. MITTE mingil
juhul ÄRGE KASUTAGE kütuseid, mis
sisaldavad üle 5 % metanooli.
Kütusesüsteemi kahjustumine või selliste
kütuste kasutamisest tulenevad
autoprobleemid EI kuulu SUZUKI
vastutusalasse ning need ei ole kaetud
garantiiga.
Kütused, mis sisaldavad kuni 5%
metanooli, võivad olla teie autole sobivad,
kui need sisaldavad lahusteid ja
korrosiooniinhibiitoreid.

MÄRKUS:
Kui te ei ole auto sõiduvõimega või
kütusekuluga bensiini-alkoholisegu
kasutamise rahul, peaksite pöörduma
tagasi piiritusevaba bensiini juurde.

NÄIDE MÄRKUS
Kütusepaagil on õhuruum, mis
võimaldab kuuma ilmaga kütusel
paagis paisuda. Kui te jätkate kütuse
lisamist peale tankepüstoli
väljalülitumist, tangite paagi liiga täis.
Liiga täis paagiga võib tekkida kütuse
paisumise tõttu kütuseleke. Lõpetage
tankimine, kui kütusepüstol välja
lülitub.

MÄRKUS
Olge ettevaatlik ja ärge pritsige
piiritusesisaldusega kütuse
tankimisel kütust maha. Kui kütus
sattub auto kerele, pühkige see
koheselt maha. Piiritust sisaldavad
kütused võivad rikkuda värvipinda ja
seda ei kata auto piiratud garantii.
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Riikide puhul, kus muudetud väljaanne kehtib pärast ÜRO eeskirja nr 10 kolmanda väljaande 
jõustumist.
Raadiosagedust (RF) edastavate seadmete paigaldamine
Teie sõiduk on muudetud versiooniga kooskõlas ÜRO eeskirja nr 10 kolmanda väljaandega.

Kui kavatsete oma sõidukis kasutada RF-edastusseadmeid, soovitame teil tungivalt valida seadme, mis vastab teie riigis kehtivatele
eeskirjadele , ja pöörduda nõuande saamiseks SUZUKI edasimüüja või mõne teise kvalifitseeritud asjatundja poole.

Tabel: Parda RP-edastusseadmete paigaldamine ja kasutamine

(1) Ees
(2) Antenni paigaldusasend: Katuse esiosas vasakul
(3) Antenni paigaldusasend: Katuse esiosas paremal

*Joonisel on luukpära mudel.

Sagedusribad (MHz) Antenni asukoht autos* Maksimaalne väljundvõimsus 
(W)

144-146 Amatöörriba

84MM01201

50

430-440 Amatöörriba 50

1200-1300 Amatöörriba 10

(2)

(1)

(3)



63TB3-01E

Paigaldamise eritingimused

MÄRKUS:
1) Antenni kaabel juhitakse auto elektroonikaseadmetest ja juhtmestikust võimalikult kaugelt mööda.
2) Edastusseademe toitekaabel ühendatakse auto plii-happeakuga.

MÄRKUS
Enne auto kasutamist veenduge, et teie auto elektriseadmetes ei oleks häireid nii ootel oleku kui ka raadiosagedustuvastuse
seadmete edastamise režiimis.
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S180052024

40398036

AGREE PAR L’ANRT MAROC

Numéro d’agrément : MR 17719 ANRT 2018
Date d’agrément : 16/10/2018

AGREE PAR L’ANRT MAROC

Numéro d’agrément : MR 5837 ANRT 2010 
Date d’agrément : 08/10/2010

TIS-15

AGREE PAR L’ANRT MAROC

Numéro d’agrément : MR 17386 ANRT 2018
Date d’agrément : 30/08/2018
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This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.
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Robert Bosch GmbH 
Daimlerstrasse 6, Leonberg, Baden-Wuerttemberg 71229 Germany 

SIMPLIFIED UK DECLARATION OF CONFORMITY 

Mid Range Radar 
MRRevo14F 

Hereby, Robert Bosch GmbH declares that the radio equipment type MRRevo14F is in compliance with The Radio 
Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). 
The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:  

https://doc-ita.bosch.com 

Note) Frequency band(s) in which the radio equipment operates : 76 - 77 GHz 
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) : 32 dBm (Peak detector) 
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31 mmEESTI

Printed in Hungary

Suzuki Red: Cyan 5%, Magenta 100%, Yellow 70%
Suzuki Blue: Cyan 100%, Magenta 85%, Black 5%
Takumi Blue: Cyan 100%, Black 85%
Black

OMANIKU KÄSIRAAMAT
Hoidke alati autos. Sisaldab tähtsat teavetohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta.

S-CROSS
99011-63TB3-01E

TEENINDUSJAAMAS
Soovitatud kütus:
 Vt lk 12-2

Mootoriõli:
Bensiinimootor: 

(K14C mootori mudelid)
Klassifikatsioon: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
API SL, SM, SN või SP ILSAC GF-6
Viskoossus: SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40
(K14D mootori mudelid)
Klassifikatsioon: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5

API SL, SM, SN või SP ILSAC GF-6

Viskoossus: SAE 0W-20, 5W-30
(K15C mootori mudelid)
Klassifikatsioon: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
                           API SL, SM, SN või SP ILSAC GF-6
Viskoossus: SAE 0W-16, 0W-20, 5W-30

Piduri- ja siduriõli:
DOT4 or SAE J1704

Automaatkäigukasti vedelik:
SUZUKI AT-OIL AW-1

Külma rehvi rõhk:
Vt juhiuksepostil "Rehvirõhu silt".

Lisateavet vt "Mootoriõli ja -filter" jaotises 
"ÜLEVAATUS JA HOOLDUS"

Part No. 99011-63TB3-01E   June, 2022 
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