




ÖNSÖZ
Bu k lavuz arac n daimi bir parças  olarak
dü ünülmeli ve araç ikinci elde sat ld nda
ya da yeni sahibi ya da kullan c s na teslim
edildi inde arac n içinde kalmal d r. Yeni
SUZUKI arac n z  kullanmadan önce bu
k lavuzu dikkatli okuyun ve yeri geldi inde
gözden geçirin. Güvenlik, i letim ve bak m
konular ndaki önemli bilgiyi içermektedir.

K lavuzun içeri indeki bilgilerin tümü
yay n tarihinde geçerli olan son ürün
bilgisine dayanmaktad r. Yenilik ya da
di er de i iklikler nedeniyle bu k lavuz
içeri indeki bilgiler ve arac n z aras nda
farkl l klar olu abilir. SUZUKI MOTOR
CORPORATION, önceden duyurmaks -
z n ve herhangi bir yükümlülük alt nda
olmaks z n önceden üretim ya da sat -
lan araçlarda ayn  ya da benzer üretim
de i ikliklerini gerekli gördü ü her an
yapma hakk n  sakl  tutar.

Bu araç di er ülke standart ya da
düzenlemeleri ile uyumlu olmayabilir.
Bu arac  di er ülkelerde tescil ettirme-
den önce yürürlükteki düzenlemelerin
tümünü kontrol edin ve gerekli de i ik-
likleri yap n.

ÖNEML
UYARI/ D KKAT/ KAZ/NOT

Lütfen bu k lavuzu dikkatli bir ekilde oku-
yun ve buradaki talimatlara uyun. Özel bil-
gileri vurgulamak için  sembolü ile
UYARI, D KKAT, KAZ ve NOT kelimeleri-
nin özel anlamlar  vard r. Bu uyar c  keli-
melerle vurgulanan mesajlara özellikle
dikkat edin:

NOTE:
Bak m  kolayla t rmaya ya da talimatlar
aç klamaya yönelik özel bilgileri belirtir.

UYARI
Ölümle veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek potansiyel tehlike
içeren durumlar  gösterir.

D KKAT
Küçük veya orta dereceli yaralan-
mayla sonuçlanabilecek potansiyel
tehlike içeren durumlar  gösterir.

KAZ
Araç hasar  ile sonuçlanabilecek
potansiyel tehlike içeren durumlar
gösterir.
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Bu k lavuz içinde yat k çizgi i areti olan
daire “Bunu yapmay n z” ya da “Bunun
olmas na izin vermeyiniz” anlam na gel-
mektedir.

MOD F KASYON UYARISI
UYARI

Bu araçta de i iklik yapmay n. De i-
iklikler emniyet, kullan m, perfor-

mans ya da mukavemeti olumsuz
yönde etkileyebilir ve kanunlar  ihlal
edebilir. Ayr ca de i ikliklerden kay-
nakl  hasar ya da performans sorun-
lar  garanti kapsam nda olmayabilir.

KAZ
Cep telefonlar  gibi mobil haberle me
araçlar n n yanl  ekilde tak lmas ,
halk band  radyolar  veya herhangi
bir ba ka kablosuz verici arac n z n
ate leme sisteminde veya ba ka
elektrikli sistemlerde elektronik para-
zitlenme yaratarak arac n performan-
s nda sorunlar olu mas na neden
olabilir. Tavsiye için SUZUKI yetkili
servisine dan n.

KAZ
Arac n z n ar za te his konnektörü,
kontrol ve bak m amac yla sadece
belirli özellikteki ar za te his araçla-
r na yönelik haz rlanm t r. Farkl  alet-
lerin veya cihazlar n ba lanmas
elektrikli parçalar n çal mas n
engelleyebilir ve akülerin tükenme-
sine neden olabilir.



G R
SUZUKI’yi tercih etti iniz için te ekkür ederiz ve ayr ca büyüyen ailemize de ho  geldiniz. Bilinçli bir tercih yapt n z; SUZUKI ürünleri
uzun y llar sürü  zevki ya atacak de erdedir.

Bu kullan c  el kitab  SUZUKI arac n z ile emniyetli, rahat ve sorunsuz ekilde deneyim ya aman zda yard mc  olmas  için haz rlanm t r.
Bu kullan c  el kitab nda arac n çal mas , güvenlikle ilgili özellikleri ve bak m gereklerini ö reneceksiniz. Arac n z  çal t rmadan önce el
kitab n  dikkatlice okuyun. Gelecekte müracaat etmek amaçl  olarak da bu el kitab n  torpido gözünde bulundurun.

Arac  ikinci elde satman z durumunda bu kullan c  el kitab n  arac n sonraki sahibi için arac n içinde b rak n.

Kullan c  el kitab  yan nda SUZUKI arac n z ile birlikte teslim edilen di er kitapç klar, arac n garanti konular  hakk nda bilgi vermektedir.
Onlar  okuman z  ve bu önemli bilgiler hakk nda fikir sahibi olman z  da öneririz.

SUZUKI arac n z n düzenli bak m n  planlarken SUZUKI yetkili servisini ziyaret etmenizi öneririz. Fabrika e itimli teknisyenlerimiz, sizin
için mümkün olan en iyi hizmeti sa lar ve sadece orijinal SUZUKI parça ve aksesuarlar  veya e de erlerini kullan r.

NOTE:
• “Suzuki servisi” Yetkili Suzuki servisi ve Yetkili Suzuki atölyesi anlam na gelmektedir. 
• Bu kullan c  el kitab ndaki resimler sadece referans amaçl  olup araçla farkl l k gösterebilir.



OR J NAL SUZUKI YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI KULLANIMANIZI TAVS YE
EDER Z
SUZUKI olarak orijinal SUZUKI yedek parçalar  ve aksesuarlar n n kullan lmas n  tavsiye ederiz. Orijinal SUZUKI yedek parça ve akse-
suarlar  en yüksek kalite ve performans standartlar na göre üretilmi  ve arac n z n teknik özelliklerine tam olarak uyacak ekilde tasar-
lanm t r.
SUZUKI araçlar için orijinal olmayan çok çe itli parça ve aksesuarlar pazarda mevcuttur. Bu yedek parçalar n ve aksesuarlar n kullan l-
mas  araç performans n  etkileyebilir ve kullan m ömrünü k saltabilir. Bu nedenle, orijinal olmayan SUZUKI yedek parça ve aksesuarlar -
n n tak lmas  garanti kapsam  alt nda de ildir.

Orijinal olmayan SUZUKI yedek parça ve aksesuarlar
Baz  yedek parçalar ve aksesuarlar ülkenizdeki belirli yetkili kurumlar taraf ndan onaylanm  olabilir.
Baz  yedek parçalar ve aksesuarlar, SUZUKI onayl  parça ve aksesuarlar olarak sat labilir. Baz  orijinal SUZUKI yedek parçalar  ve akse-
suarlar , yeniden kullan m parças  ve aksesuar  olarak sat labilir. Bu yedek parça ve aksesuarlar orijinal olmayan SUZUKI parça ve akse-
suarlar d r ve bu parçalar n kullan m  garanti kapsam  alt nda de ildir.

Orijinal SUZUKI yedek parça ve aksesuarlar n n yeniden kullan lmas
Kullan c lar için tehlikeye neden olabilecek a a daki maddelerin yeniden sat  veya yeniden kullan m  özellikle yasakt r:
• Hava yast  bile enleri ve tüm bile enleri (örne in yast k, kontrol cihazlar  ve sensörler) dahil olmak üzere di er tüm piroteknik parça-

lar.
• Bile enleri de (örne in emniyet kemeri, kemer kilitleri ve geri çekiciler) dahil olmak üzere emniyet kemeri sistemi.
Hava yast  ve emniyet kemeri ön gerdiricisi bile enleri patlay c  kimyasallar içerir. Bu bile enler, hurdaya ayr lmadan önce yanl l kla
patlamalar n  önlemek için bir SUZUKI yetkili servisinde uygun ekilde sökülmeli ve at lmal d r.

*SUZUKI’nin onay yla yeniden üretilen parçalar, Avrupa’da orijinal SUZUKI parças  olarak kullan labilir.



Araç Veri Kay tlar

Arac n zda (“Araç”), yukar da say lan teknik verileri sürekli veya geçici olarak saklayan veri depolama modülleri veya belleklerini içeren
belirli parçalar vard r. Bu veriler tamamen tekniktir ve (i) Araçta meydana gelen ar zalar n tan mlanmas  ve düzeltilmesi ve/veya (ii) Araç
i levlerinin ideal hale getirilmesi görevi görür.

Kay tl  veriler (”Kay tl  Veriler”)
• Önemli sistem parçalar ndaki ar zalar, bozukluklar ve hatalar. (örn. lambalar, frenler) 
• Belirli durumlarda (SRS hava yast klar n n aç lmas , denge kontrol sisteminin devreye girmesi gibi) arac n tepkisi. 
• Sistem parçalar n n çal ma ko ullar  (örn. doldurma seviyeleri). 
• Arac n ve bireysel parçalar n n durum mesajlar  (örn. araç h z , h zlanma, yava lama, yanal h zlanma).
• Ortam ko ullar  (örn. d  s cakl k).

Kay tl  veriler, arac n modeline veya s n f na göre farkl l k gösterir.

(AB ülkeleri için)
Belirli ar za te his cihazlar n  kullanarak teknik verileri okuyabilen taraflar ("Taraflar”);
• SUZUKI araçlar n n yetkili distribütörleri, bayileri, servisleri ve ba ms z tamirhaneler
• SUZUKI araçlar n n üreticisi (örn. SUZUKI MOTOR CORPORATION (“SUZUKI”), Magyar Suzuki Corporation Ltd., 
• Maruti Suzuki India Limited, Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd., Thai Suzuki Motor Co., Ltd.)
• SUZUKI araç parçalar n n, bile enlerinin ve aksesuarlar n n tedarikçileri ("Tedarikçiler”)

Veri kullan m  ("Veri Kullan m ”)
SUZUKI ve Taraflar modüllerde veya belleklerde yer alan Kay tl  Veriler’i u amaçla kullanabilir;
• Ar za te his, servis, onar m ve garanti i lemleri
• Ara t rma ve geli tirme 
• Geri ça rma ve servis kampanyalar  da dahil olmak üzere saha çal malar n n uygulanmas  veya ara t r lmas
• Kaliteye yönelik iyile tirmeler, vb.

Bir hata düzeltildikten sonra bu hata ile ilgili veriler hata depolama modülünden veya belle inden tamamen silinirken belirli verilerin üze-
rine yaz l r veya saklanmaya devam edilir.



SUZUKI ve Taraflar n, Kay tl  Verileri herhangi bir üçüncü tarafa aç klayabilece i veya verebilece i ko ullar
SUZUKI ve Taraflar a a daki ko ullar alt nda Kay tl  Verileri herhangi bir üçüncü tarafa aç klayabilir veya verebilir:
• Araç sahibinin/kullan c n n veya arac  kiralayan ki inin (kira durumunda) onay  al nd nda.
• Resmi olarak polis, savc , mahkeme veya di er yetkililer taraf ndan talep edildi inde.
• leme tabi tutulduktan sonra araç sahibi/kullan c s  belirlenemeyecek ekilde istatistiksel çal ma için bir ara t rma enstitüsüne verildi-

inde.
• Veri Kullan m ’nda aç klanan amaçlarla SUZUKI veya Taraflar ya da yöneticiler, yetkililer veya çal anlar taraf ndan kullan ld nda.
• Bir davada SUZUKI veya Taraflar taraf ndan kullan ld nda.
• Geçerli yasalar ve yönetmelikler kapsam nda ba ka durumlarda izin verildi inde.
Gerekirse Tedarikçiler’in yan  s ra Taraflar’ n her birinden de daha fazla bilgi alabilirsiniz.

NOTE:
• Veriler Arac n hareketlerini tespit etmek için kullan lamaz.
• Veri depolama modüllerinde veya belleklerde kay tl  veriler Arac n s n f na veya modeline göre farkl l k gösterir.
• Hiçbir durumda konu ma ya da gürültü/ses kaydedilmez.
• Belirli durumlarda veri kaydedilmeyebilir.

Bu teknik verilerin di er bilgilerle (kazalar, bilirki i raporu, araç üzerindeki hasar, vb.) birle tirilmesi durumunda veriler belirli bir ki iyi
belirleyebilir.

e-Call / ERA-GLONASS
Mü teri ile yap lan anla ma sonucunda eklenen i levler Araçtan al nan belirli araç verilerini (örne in acil durumlarda arac n konumunu)
kurtarma veya bir kazaya müdahale amac yla polise veya acil durum hizmetleri görevlisine iletebilir.



SERV S STASYONU 
REHBER

1. Kaput açma kolu
(bkz. bölüm 5)

2. Motor so utma suyu (bkz. bölüm 6)
3. Ön cam silecek suyu / Far y kama

suyu (bkz. bölüm 6)
4. Motor ya  seviye çubu u <Sar > 

(bkz. bölüm 6)
5. Kur un asitli akü (bkz. bölüm 6)
6. Yak t kapa  açma kolu 

(bkz. bölüm 5 / bkz. bölüm 9)
7. Lastik bas nc  (sürücü kap s  kilit

sütunundaki lastik bilgisi etiketine
bak n z)

8. Lastik de i tirme aletleri 
(bkz. bölüm 7)

9. Stepne (bkz. bölüm 6)
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LHD: Soldan Direksiyonlu Araçlar
RHD: Sa dan Direksiyonlu Araçlar
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RES ML  Ç NDEK LER

Ç NDEK LER GÜVENL  SÜRÜ  Ç N 1

SÜRÜ  ÖNCES 2

ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI 3

SÜRÜ  ÖNER LER 4

D ER KUMANDA VE DONANIMLAR 5

NCELEME VE BAKIM 6

AC L SERV S 7

GÖRÜNÜ LE LG L  BAKIM 8

TEKN K ÖZELL KLER 9

D Z N 10



RES ML  Ç NDEK LER

DI , ÖN
1. Kaput  (s.5-2)
2. Ön cam silecekleri (s.2-70)
3. Çift sensör (varsa) (s.3-28)
4. Far y kay c  (varsa) 

(s.2-68, 6-34)
5. Farlar (s.2-57, 6-35)
6. asi (çekme) (s.5-14)
7. Ön sis lambalar  (varsa)

(s.2-63, 6-38)/
Gündüz sürü  lambalar  (D.R.L.) 
(varsa) (s.2-57, 2-61)

8. D  dikiz aynalar  (s.2-14)
9. Kap  kilitleri (s.2-2)

10. Ön sinyal lambas  (P.2-69, 6-36)
11. Yan sinyal lambas  (P.2-69, 6-38)
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RES ML  Ç NDEK LER

DI , ARKA
1. Bagaj kapa  (s.2-3)
2. Üçüncü fren lambas  (s.9-5)
3. Radyo anteni (s.5-29)
4. Arka lamba grubu (Arka park lambas /

Sinyal lambas /Geri vites lambas /
Arka sis lambas  (varsa) (s.6-40)

5. Plaka lambalar  (s.6-41)
6. Yak t tapas  (s.5-1)
7. Stepne (s.6-27)
8. Arka cam silece i (s.2-72)
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RES ML  Ç NDEK LER

KAB N, ÖN
1. Ön yolcu ön hava yast  

(s.1-43)
2. Ön koltuklar (s.1-2)
3. Yan hava yast klar  (s.1-47)
4. Park freni kolu (s.3-5)
5. Ön koltuk s t c s  dü meleri

 (varsa) (s.1-5)
6. Torpido gözü (s.5-9) 
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RES ML  Ç NDEK LER

1. Güne lik (s.5-4)
2. Ön kabin lambas  (s.5-5, 6-42)
3. Hands-free mikrofon (varsa) 
4. ç dikiz aynas  (s.2-13)
5. Ön yolcu hava yast  devre d  gös-

tergesi (varsa) (s.1-53)
6. Ön yolcu hava yast  uyar  etiketi

(s.1-42) *1, *2

*1 Çocuk güvenlik sistemi kurmadan
önce ilgili sayfada yer alan detayl
bilgileri okudu unuzdan emin
olun.

*2 Çal r durumda bir hava yast
bulunan koltu a ASLA  arkaya
bakan bir çocuk koltu u yerle tir-
meyin. C DD  YARALANMA ve
ÖLÜM TEHL KES  MEVCUTTUR:

72M00150
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GÖRÜNÜM A (Soldan direksiyonlu araç)
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RES ML  Ç NDEK LER

1. Sigortalar (s.6-30)
2. Far kolu (s.2-57)/

Sinyal kolu (s.2-69)/
Ön sis lambas  dü mesi (mevcut ise) 
(P.2-63)/Arka sis lambas  dü mesi 
(varsa) (s.2-63)

3. Uzaktan kumandal  ses kontrolleri
(varsa) 

4. Sürücü ön hava yast  (s.1-43)
5. H z sabitleme sistemi dü meleri

(varsa) (s.3-23)/
H z s n rlay c  dü meleri (varsa)
(s.3-26)

6. Çift sensör fren deste i OFF
(KAPATMA) dü mesi (varsa) (s.3-38)

7. eritten ayr lmay  önleme OFF
(KAPATMA) dü mesi (varsa) (s.3-39)

8. Far y kay c  dü mesi (varsa) (s.2-68)
9. Far seviye ayarlama dü mesi (varsa)

(s.2-68)
10. Kaput açma kolu (s.5-2)
11. Yak t kapa  açma kolu (s.5-1)
12. Yükseklik ayarl  direksiyon kolonu

 (s.2-73)
13. Hands-free dü meleri (varsa) 
14. Elektrikli ayna kumanda dü mesi

 (varsa) (s.2-15)

78RB01006

789 6

2 3 4 5

1

1312

14

11
10

GÖRÜNÜM B



RES ML  Ç NDEK LER

1. Gösterge tablosu 
(s.2-16, 2-26)/
Bilgi ekran  
(s.2-19, 2-29)

2. Ön cam silecek ve y kay c  kolu 
(s.2-70)/
Arka cam silece i/
Y kay c  dü mesi (s.2-72)

3. Müzik Sistemi (varsa) 
4. Dörtlü fla ör dü mesi (s.2-70)
5. Kontak svici (s.3-2)
6. Vites kolu (s.3-8)
7. Transfer kolu (s.3-16)
8. Elektrikli cam kumandalar  (Sürücü

taraf ) (varsa) (s.2-11)
9. ESP® OFF dü mesi (P.3-59)

10. Yoku  ini  deste i dü mesi (s.3-60)
11. Elektrikli cam kumandalar  (Yolcu

taraf ) (varsa) (s.2-11)
12. USB soketi (mevcut ise) 

(s.5-7)
13. Aksesuar soketi (s.5-6)
14. Kalorifer ve klima sistemleri (s.5-16) /

Is tmal  arka cam dü mesi / 
Is tmal  d  ayna dü mesi (varsa)
(s.2-74) 
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RES ML  Ç NDEK LER

KAB N, ARKA
1. Emniyet kemerleri (binek araçlar için)

(s.1-8)
2. Destek tutamaklar  (s.5-8)
3. Yan perde hava yast klar  

(varsa) (s.1-47)
4. Arka koltuklar (binek araçlar için)

(s.1-6)
5. Aksesuar soketi 

(varsa) (s.5-6)
6. Arka iç ayd nlatma (varsa) 

(s.5-5, 6-42)
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RES ML  Ç NDEK LER

BAGAJ BÖLMES  
(Binek araçlar için)

1. Bagaj bölmesi dö emesi
(s.5-14)

2. Kriko kolu (s.7-1)
3. Bijon anahtar  (s.7-1)
4. Kriko (s.7-1)
5. Bagaj kutusu (varsa) (s.5-12)
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RES ML  Ç NDEK LER

BAGAJ BÖLMES  
(Hafif ticari araçlar için)

1. Bagaj bölmesi dö emesi
(s.5-14)

2. Kriko kolu (s.7-1)
3. Bijon anahtar  (s.7-1)
4. Kriko (s.7-1)
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GÜVENL  SÜRÜ  Ç N

1
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GÜVENL  SÜRÜ  Ç N
Paspaslar (varsa) ................................................................ 1-1
Ön koltuklar ......................................................................... 1-2
Arka koltuklar ...................................................................... 1-5
Emniyet kemerleri ve çocuk koltuklar  .............................. 1-7
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GÜVENL  SÜRÜ  Ç N

Paspaslar (varsa)
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Sürücü taraf ndaki paspas n öne kayma-
s n  ve muhtemelen pedallar n çal mas n
engellemesini önlemek için orijinal
SUZUKI paspaslar  tavsiye edilir. 
Paspas  ç kar ld ktan sonra tekrar araca
koyarken, paspas oluklar n  ba lant  ele-
manlar na geçirin ve paspas  ayak bölme-
sine do ru ekilde yerle tirin.
Arac n zdaki paspaslar  örne in dört mev-
sim paspaslar  gibi farkl  tipte paspaslarla
de i tirdi inizde, do ru ekilde oturmas
için orijinal SUZUKI paspaslar  kullanma-
n z  öneririz.

UYARI
A a daki önlemlerin al nmamas
sürücü taraf  paspas n n pedallara
temas etmesine ve arac n kontrolü-
nün kaybedilmesine veya bir kazaya
neden olabilir.
Uyar  etiketi aç klamalar

• Öne kayan paspaslar
pedallar n çal mas n
engelleyebilir ve bir
kazaya neden olabilir.

• Paspas oluklar n n
ba lant  elemanlar na
geçirildi ini kontrol
edin.

• Paspaslar  asla üst
üste koymay n. Aksi
takdirde yere sabitlen-
memeleri nedeniyle
öne kayabilir.

• Detayl  bilgi için kulla-
n m k lavuzunu oku-
yun.

• Zeminin hatlar na uymayan pas-
paslar  asla kullanmay n.



1-2

GÜVENL  SÜRÜ  Ç N

Ön koltuklar

Koltuk ayar

UYARI
A a daki önlemlerin al nmamas
sürücü taraf  paspas n n pedallara
temas etmesine ve arac n kontrolü-
nün kaybedilmesine veya bir kazaya
neden olabilir.
• Paspas oluklar n n ba lant  ele-

manlar na geçirildi ini kontrol edin.
• Mevcut paspaslar n üzerine asla

ba ka bir paspas yerle tirmeyin.

UYARI
Sürücü koltu u ya da s rtl  asla
sürü  esnas nda ayarlamaya çal -
may n. Koltuk ya da koltuk arkal
beklenmeyen ekilde hareket ederek
hakimiyet kayb na neden olabilir. Kol-
tuk ve koltuk arkal n n arac  sür-
meye ba lamadan önce do ru
ekilde ayarl  oldu unu kontrol edin.

UYARI
Emniyet kemerinde, emniyet kemer-
lerinin güvenlikle ilgili bir alet olarak
verimli ini dü üren fazla bo lu un
olu mas n  engellemek için koltukla-
r n emniyet kemerleri tak lmadan
önce ayarl  olduklar n  kontrol edin.

UYARI
Sürü  esnas nda tüm s rtl klar mut-
laka tam dik pozisyonda olmal  aksi
emniyet kemerinin etkinli i azalabilir.
Emniyet kemerleri s rtl klar tam dik
pozisyondayken maksimum koruma
sa layacak ekilde tasarlanm lard r.

UYARI
Ön koltu un alt na hiçbir ey koyma-
y n. Ön koltu un alt na bir ey s k -

rsa öyle bir durum meydana
gelebilir.
• Koltuk kilitlenmez.

UYARI
Yere çakmak veya püskürtme i e-
leri koymay n. Yerde çakmak veya
püskürtme i esi olmas  durumunda
bagaj yüklüyken veya koltuk ayarla-
n rken bunlar yanl l kla alev al p
yang na neden olabilir.
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78RB02008

(1)

(2)

Koltuk konumu ayar kolu (1)
Kolu yukar  çekin ve koltu u kayd r n.

Koltuk arkal  aç  ayar kolu (2)
Kolu yukar  çekin ve koltuk arkal n  hare-
ket ettirin.

Hafif ticari araçlar için ön koltuklar arkala-
r ndaki bölmeye temas ediyorsa koltuklar
bölmeye temas etmeyecek bir konuma
ayarlay n. 

Ayarlad ktan sonra do ru ekilde yerine
oturdu unu kontrol etmek için koltu u ve
koltuk arkal n  ileri ve geri hareket ettirin.
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Ba  destekleri (Ayarlanabilir tip)

80J001

Ba  destekleri kaza durumunda boyun
yaralanma riskini azaltmak için tasarlan-
m t r. Ba  deste ini, kula n z n üst k s-
m na yak n merkeze ba  deste ini getiren
pozisyona ayarlay n. Uzun boylu yolcular
için bu mümkün de ilse ba  deste ini
mümkün oldu u kadar yüksek ayarlay n.

NOT:
Ba  deste ini sökerken tavanla aras nda
yeterince bo luk sa lamak için s rtl
e mek gerekebilir.

Ön

75RM004

Ön ba  deste ini yükseltmek için klik sesi
duyulana kadar ba  deste i do rultusunda
yukar  do ru çekin. Ba  deste ini alçalt-
mak için kilit kolunu tutarken ba  deste ini
üzerine bast rarak a a  do ru itin. Ba
deste inin sökülmesi gerekirse (temiz-
leme, de i tirme vs.) kilit kolunu bast r n
ve ba  deste ini tüm yol boyunca d ar
çekin.

Ön koltuk s t c s  (varsa)

78RB02009

Kontak anahtar  “AÇIK” konumdayken ilgili
koltuk(lar)  s tmak için koltuk s t c s
dü me(leri)den biri ya da her ikisine bast -
r n. Dü medeki gösterge lambas  yanar.
Koltuk s tmas n  kapatmak için dü meye
tekrar bas n. Dü medeki gösterge lambas
söner.

UYARI
• Arac  asla ba  destekleri sökülü

durumdayken kullanmay n.
• Sürü  esnas nda ba  desteklerini

ayarlamaya çal may n.
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78RB02094

Arka koltuklar (mevcut ise)

Ba  drstekleri (mevcut ise)
Ba  destekleri kaza durumunda boyun
yaralanma riskini azaltmak için tasarlan-
m t r.

NOT:
Ba  deste ini sökerken tavanla aras nda
yeterince bo luk sa lamak için s rtl  öne
e mek gerekebilir.

Ba  deste ini, kula n z n üst k sm na
yak n merkeze ba  deste ini getiren pozis-
yona ayarlay n. Uzun boylu yolcular için bu
mümkün de ilse ba  deste ini mümkün
oldu u kadar yüksek ayarlay n.

UYARI
Koltuk s t c s n  yanl  kullanmak
tehlikeli olabilir. nce pantolon, ince
etek veya ort giyiyorsa ve s t c y
uzun süre aç k b rak yorsa s tma
s cakl  oldukça dü ük oldu unda
bile yolcu yanabilir.
Koltuk s t c s n  arabada a a daki
yolcular varken kullanmay n:
• Ya l lar ya da engelli ki iler dahil

bacaklar nda his kayb  olan ki iler.
• Küçük çocuklar ya da hassas cilde

sahip herkes.
• Uyuyan ya da kendilerini yorgun

dü üren alkol veya ba ka ilaçlar n
etkisi alt ndaki ki iler.

KAZ
Is t c  eleman na zarar gelmesini
engellemek için:
• Ön koltuklar , üzerilerinde z playan

çocuklar gibi a r darbelere maruz
b rakmay n.

• Koltu un üzerini battaniye ya da
minder gibi herhangi bir izole edici
materyalle örtmeyin. UYARI

• Arac  asla ba  destekleri sökülü
durumdayken kullanmay n.

• Sürü  esnas nda ba  desteklerini
ayarlamaya çal may n.
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Arka

78RB02010

Arka ba  deste ini yükseltmek için klik sesi
duyulana kadar ba  deste i do rultusunda
yukar  do ru çekin. Ba  deste ini alçalt-
mak için kilit kolunu tutarken ba  deste ini
üzerine bast rarak a a  do ru itin. Ba
deste inin sökülmesi gerekirse (temiz-
leme, de i tirme vs.) kilit kolunu bast r n
ve ba  deste ini tüm yol boyunca d ar
çekin.
Çocuk koltu unu takmak için arka ba  des-
te inin yüksekli ini gereken ekilde ayarla-
y n veya gerekiyorsa ç kar n. 

Katlan r arka koltuklar

Arac n z n arka koltuklar  ek bagaj alan
yaratmak için öne do ru katlanabilir.
Arka koltuklar n öne do ru yat r lmas  için:
1) Ba  deste ini (varsa) tamamen indirin.

78RB02011

2) D  kucak-omuz kemerlerinin kay n
kemer ask lar na geçirin.

78RB02012

3) Bölmeli koltuklarda her bölmeli koltu-
un üstündeki serbest b rakma kolunu

çekin ve koltuk arkal klar n  öne do ru
katlay n.
Tek parça koltuk arkal n  yat rmak için
arkal n üzerindeki serbest b rakma
kollar n  her ikisini birlikte koltuk arkal -

n n üzerine çekin ve koltuk arkal n
ileri do ru katlay n.

D KKAT
Arka koltuklar  katlamadan önce arka
koltuktaki e yalar  kald r n. Arka kol-
tukta e ya kalmas  durumunda arka
emniyet kemeri hat rlat c s  (varsa)
devreye girmeyebilir.

KAZ
• Emniyet kemeri kay n n k vr lma-

d ndan emin olun.
• Koltuk arkal n  hareket ettirirken

kemer kay n n emniyet kemeri ask -
lar na, emniyet kemerinin koltuk arka-
l , koltuk mente esi veya kilidine
s k mayaca  ekilde geçirildi in-
den emin olun. Bu emniyet kemeri
sistemine hasar gelmesini önler.
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Koltu u normal pozisyona getirmek için
a a daki i lemleri takip edin.

78RB02013

Koltuk arkas n  oturuncaya kadar kald r n.
Koltu u geri döndürdükten sonra do ru
ekilde yerine oturdu unu kontrol etmek

için koltuk arkal n  öne ve arkaya hareket
ettirin.

Emniyet kemerleri ve çocuk 
koltuklar

65D231S

UYARI
Yolcu bölmesinde arka koltuk arkas
katl  iken yük ta man z gerekirse
yükü emniyete al n, aksi halde f rlaya-
rak yaralanmaya neden olabilir. Yükü
asla koltuk arkal n n boyunu a a-
cak ekilde yüklemeyin.

KAZ
Koltuk arkas n  normal pozisyonuna
getirirken kilit kar l  etraf nda bir
ey olmad n  kontrol edin. Yabanc

malzeme bulunmas  koltuk arkas n n
emniyetli ekilde kilitlenmesini engel-
ler.

KAZ
Arka koltuk arkas n  normal pozisyo-
nuna getirirken kilidin kendisine her-
hangi bir hasar gelmemesi için
dikkatli tuttun. Bir tak m malzeme kul-
lanarak ya da gere inde fazla kuv-
vetle itmeyin.

UYARI
Emniyet kemerlerinizi her zaman
tak n.



1-8

GÜVENL  SÜRÜ  Ç N

65D606 65D201

UYARI
Hava yast  emniyet kemerinin
önden çarp ma durumunda sa la-
d  korumaya destektir ya da katk da
bulunur. Sürücü ve yolcular n çar-
p ma durumunda ciddi yaralanma ya
da ölüm riskini azaltmak ad na daima
emniyet kemerinin tak lmas  sureti ile
hava yast n n kendi oturma durum-
lar nda bulunup bulunmad ndan
uygun ekilde güvenceye al nmal d r.

UYARI
Emniyet kemerlerinin üzerinde de i-
iklik yapmay n, sökmeyin veya par-

çalar na ay rmay n. Bunlar  yapman z
düzgün ekilde çal malar n  engelle-
yebilir ve bir çarp ma durumunda
ciddi yaralanmalara veya can kayb na
neden olabilir.

UYARI
• Arac n bagaj bölmesinde seyahat

edilmesine müsaade etmeyin. Kaza
durumunda koltukta emniyet
kemerleri tak l  ekilde seyahat
etmeyen yolcular yaralanma risk-
leri daha büyüktür.

• Emniyet kemerleri mutlaka a a -
daki gibi ayarlanmal d r:
– Kemerin kucak k sm  bele de il

kalçan n alt k sm  çevresine tak l-
mal d r.

– Omuz kemerleri sadece omuz d
taraf ndan tak lmal  ve asla koltuk
alt na al nmamal d r.

– Omuz kemerleri yüz ve boyundan
uzak olmamal  ancak omuzdan
da dü memelidir.

(Devam  var)

Kalça üzerinden

UYARI
(Devam  var)
• Emniyet kemerleri kay lar k vr k

haldeyken tak lmamal  ve amaçlan-
d klar  korumay  sa lamak ad na
rahatl k sa layacak kadar s k  ayar-
lanmal d r. Gev ek bir kemer s k
olandan daha az koruma sa lar.

• Emniyet kemeri tokalar n n her biri-
nin do ru toka kilit kar l na tak l-
d n  kontrol edin. Arka koltukta
tokalar n yerini kar t rmak müm-
kün olabilir.

(Devam  var)

Kalça çevresinden
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65D199 65D609

UYARI
(Devam  var)
• Hamile kad nlar t bbi dan manlar

sürü  ile ilgili öneriler yapm  olsa
da emniyet kemerlerini kullanmal -
d r. Kemerin kucak k sm n n müm-
kün oldu u kadar kalça k sm
üzerinden ekilde gösterildi i gibi
tak lmas  gerekti ini unutmay n.

• Emniyet kemerinizi cebiniz ya da
elbiseniz üzerinde sert ya da k r la-
bilir nesneler varken takmay n.
Kaza durumunda emniyet kemeri-
nin alt ndaki camlar, kalemler vs.
yaralanmaya neden olurlar.

(Devam  var)

Mümkün oldu u kada-
r yla a a dan kalça 
üzerinden

UYARI
(Devam  var)
• Kucakta çocuk ta nmamal d r.

Yolcu çocu u s k ca tutsa dahi bir
kaza esnas nda bu bir koruma sa -
lamaz ve ciddi yaralanmalara ve
hatta ölüme neden olabilir.

• Ayn  kemeri birden fazla yolcu asla
takamaz ve asla yolcunun kuca n-
daki çocuk ya da bebek üzerinden
geçirilerek tak lamaz. Bu ekilde
kullan lan emniyet kemeri kaza
durumunda ciddi yaralanmaya
neden olur.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• Emniyet kemeri gruplar n  y p-

ranma ve hasar kar s nda periyo-
dik olarak inceleyin. Emniyet kemer
gruplar , kay lar  a nm , kirli ya
da herhangi bir ekilde hasar gör-
mü  durumdaysa de i tirilmelidir.
Emniyet kemerini ciddi darbe
sonucu y pranm  olmas  duru-
munda görünürde hasar olmasa
bile komple de i tirilmesi gerekir.

• 12 ya  ve alt  çocuklar arka koltukta
seyahat etmelidir.

• Bebek ve küçük çocuklar do ru
ekilde emniyete al nmad klar

sürece araçta seyahat etmemelidir.
Bebek ve küçük çocuklar n emniyet
sistemleri piyasadan sat n al nabilir
ve kullan lmal d r. Sat n ald n z
sistemin emniyet standartlar  ile
uyumlu oldu unu kontrol edin. Üre-
ticinin bildirdi i artlar  okuyun ve
uyun.

• Emniyet kemeri çocu un boynunda
veya yüzünde tahri e neden olursa
çocuk için uygun bir çocuk koltu u
kullan n. Arac n zdaki emniyet
kemerleri temel olarak yeti kinler
için tasarlanm t r.

(Devam  var)
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Kucak omuz kemeri

Acil Durum Kilitlemeli Toplay c  (ELR)
Emniyet kemerlerinde sadece acil duru  ve
etki s ras nda emniyet kemerini kilitlemek
üzere tasarlanm  bir acil durum kilitlemeli
toplay c  (ELR) mekanizmas  vard r.
Kemeri vücudunuza çok h zl  takt n zda
da kilitlenebilir. Bu gerçekle irse, kilidini
açmak için kemerin geri gitmesini sa lay n
ve sonras nda vücudunuza daha yava
çekin.

Emniyet ikaz  

60A038

60A040

Çarp ma esnas nda kemerden kayma ris-
kini azaltmak için, kemerin kucak k sm n
kuca n za mümkün oldu unca kalçan za
yak n yerden geçirin ve kilit mandal plaka-
s ndan yukar  do ru kemerin omuz k sm n
yukar  do ru çekerek tam gergin ayarlay n.
Beden üzerinde kemerin omuzdan a a
olan k s m uzunlu u rahat hareket sa la-
mak için kendini ayarlar.

UYARI
(Devam  var)
• Emniyet kemeri kay n  cilalar,

ya lar kimyasallar ve özellikle akü
asidi ile kirlenmesini önleyin.
Temizlik hafif sabun ve su kullan la-
rak güvenli bir ekilde yap labilir.

• Emniyet kemeri tokalar na bozuk
para ve klips gibi herhangi bir
madde sokmay n ve bu parçalara
s v  dökmemeye dikkat edin. Emni-
yet kemeri tokas na yabanc  mad-
deler girerse emniyet kemeri
düzgün çal mayabilir.

• Sürü  esnas nda tüm s rtl klar mut-
laka tam dik pozisyonda olmal  aksi
emniyet kemerinin etkinli i azalabi-
lir. Emniyet kemerleri s rtl klar tam
dik pozisyondayken maksimum
koruma sa layacak ekilde tasar-
lanm lard r.

Dik ve geriye yaslanarak 
oturun. 

Kalçan n alt k sm ndan

Kalçan n alt
k sm ndan
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60A036

Emniyet kemerini takmak için koltukta dik
oturun ve arkaya yaslan n, emniyet kemeri
üzerindeki kilit mandal plakas n  bedeniniz-
den a a  do ru çekin ve “klik" sesi duyu-
lana kadar tokas n n içine do ru itin.

60A039

Emniyet kemerini açmak için toka üzerin-
deki k rm z  "PRESS" (BAS) dü mesine
bas n ve kay  ve/veya kilit plakas n  tutar-
ken kay  yava ça çekin.

Ayr labilir soketli kucak-omuz 
kemeri (varsa)

78RB02014

Arka kucak omuz kemerinde bir toka, bir
kilit plaka mandal  ve ayr labilir bir soket
bulunur. Arka emniyet kemeri tokas  ve
soketi yanl  kilit mandal plakas n n tak la-
mayaca  ekilde dü ünülmü tür.
Arka koltuk arkal  dik durumda iken ayr -
labilir soketi kilitli tutun. Ayr labilir soketi
sadece arka koltuk arkas  katl  durumda
iken aç n. Soketi kilitlemek ve açmak için
bu bölümdeki "Soketin kilitlenmesi ve aç l-
mas na bak n.
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78RB02015

Kemeri takma
Arka kucak-omuz kemerini ba lamadan
önce, a a daki önlemleri kontrol edin.
• Ayr labilir konnektör (1) güvenli ekilde

kilitlenmi  olmal d r.
• Kay  bükülmü  olmamal d r.
• Arka kucak-omuz kemeri emniyet kemeri

ask s ndan geçirilmemelidir.
Emniyet kemerini takmak için koltukta dik
oturun ve arkaya yaslan n, kilit mandal pla-
kas n  (2) bedeninizden a a  do ru çekin
ve “klik" sesi duyulana kadar tokas n n (3)
içine itin.

78RB02085

(1) Do ru
(2) Yanl

61MM0A094

(1)

(2)

(3)

UYARI
Arka emniyet kemerini ba larken
mutlaka size en yak n tokay  kullan n.
Yanl l kla yan koltu un tokas n  kul-
lan rsan z, arka emniyet kemeri düz-
gün çal mayabilir.

(1) (2)

(3)
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Kemeri açma
Emniyet kemerini açmak için toka (3) üze-
rindeki dü meye bas n ve elinizi kay  ve/
veya kilit plakas  üstünde tutarken kay
yava ça çekin.

61MM0A061

61MM0A062

Ayr labilir soketin aç lmas  ve tak lmas

78RB02016

Açma
Soketi açmak için:
1) Soket üzerindeki yuvaya (1) anahtar

yerle tirin ve kay n geri çekilmesine
izin verin.

2) Kemer tam topland nda kemeri tutu-
cunun içine yerle tirin. Daha fazla bilgi
için bu bölümdeki "Arka kucak-omuz
kemerinin yerle tirilmesi” konusuna
bak n.

Takma
Soketi takmak için:
1) Kemeri yuvas ndan d ar  çekin.

78RB02017

2) Soket kilit plakas n  (2) konektöre (3)
tak n.

UYARI
Çarp ma durumunda ciddi yara-
lanma ya da ölüm riskini azaltmak
için emniyet kemerini mutlaka her iki
kilit mandal  tokalanm  halde tak n.

(1)

UYARI
Ayr labilir soketin tam yerle mi  ve
emniyet kemeri kay n n k vr k olma-
d ndan emin olun.

(2)

(3)
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Arka kucak-omuz kemerinin yerle tiril-
mesi
Tam topland ktan sonra kemerin yerine
yerle tirilmesi gerekir.

78RB02018

Emniyet kemerini (4) bant (5) ile ba lay n.

(5) (4)
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Emniyet kemeri hat rlat c

78RB02019

(1)

(2) (3)

(2) (3)

Gösterge tablosu (Tip A)

Gösterge tablosu (Tip B)

(1) Sürücü emniyet kemeri hat rlatma
lambas  / ön yolcu emniyet kemeri
hat rlatma lambas  (varsa)

(2) Arka yolcu emniyet kemeri hat rlatma
lambas  (arka sol)*1 (varsa)

(3) Arka yolcu emniyet kemeri hat rlatma
lambas  (arka sa )*2 (varsa)

*1 Bu sembol emniyet kemerinin tak l-
mad n  gösterir.

*2 Bu sembol emniyet kemerinin tak l-
d n  gösterir.

Sürücü ve yolcu(lar) emniyet kemerlerini
takmazsa emniyet kemeri hat rlatma lam-
bas  yanacak veya yan p sönecek ve
sürücü ve yolcuya (yolculara) emniyet
kemerlerini ba lamalar n  hat rlatacakt r.
Detaylar için a a daki aç klamaya bak n.

UYARI
Sürücü ve yolcunun emniyet kemer-
lerini her zaman kullanmalar  kesin-
likle çok önemlidir. Emniyet
kemerlerini takmayanlar n kaza olu -
mas  durumunda yaralanma riskleri
daha fazlad r. Emniyet kemerinizi
kontak anahtar n  takmadan önce tak-
may  al kanl k haline getirin.
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Sürücü emniyet kemeri hat rlat c s
Kontak anahtar  “AÇIK” konuma getirildi-

inde sürücü emniyet kemeri hala tak lma-
m sa hat rlat c  a a daki ekilde çal r:
1) Sürücü emniyet kemeri ikaz lambas

yanar. Ön yolcu emniyet kemeri hat rla-
t c  lambas  ön koltuktaki yolcu emniyet
kemerini takmazsa da yanacakt r.

2) Arac n h z  yakla k 15 km/saate eri ti-
inde sürücü emniyet kemeri ikaz lam-

bas  yan p söner ve sesli uyar c
yakla k 95 saniye çalar.

3) Hat rlat c  lambas  sürücü emniyet
kemeri tak lana kadar yan k kalacakt r.

Sürücü emniyet kemerini takar ve ard ndan
açarsa ikaz sistemi arac n h z na göre 1)
Ad m  ya da 2) Ad m ndan itibaren devreye
al n r. Arac n h z  15 km/h de erinin alt n-
dayken hat rlat c  1) Ad m ndan ba lar.
Arac n h z  15 km/h de erinin üzerindey-
ken hat rlat c  2) Ad m ndan ba lar.
Sürücü emniyet kemeri tak ld nda veya
kontak kapat ld nda hat rlat c  otomatik
olarak devre d  kal r.

Ön yolcu emniyet kemeri hat rlat c s  
(varsa)
Ön yolcu koltu unda biri oturuyorsa ve
kontak anahtar  “ON” konumuna getirildi-

inde ön yolcu emniyet kemeri aç l rsa ön
yolcu koltu u kemer hat rlat c  aktif hale
gelir. Ön yolcu emniyet kemeri hat rlat c s
sürücü emniyet kemeri hat rlat c  ile ayn
ekilde çal r.

NOT:
• Yolcu koltu una e ya koyarsan z e ya-

n n a rl  sensör taraf ndan alg lan r ve
ön yolcu emniyet kemeri hat rlatma lam-
bas  (varsa) yanar ve ard ndan sesli
uyar  devreye girer.

• Ön yolcu koltu una çocuk veya az kilolu
bir oturursa sensör taraf ndan alg lan-
maz ve sesli uyar  duyulmaz. 

Arka yolcu emniyet kemeri hat rlat c s
(varsa)
Arka yolcu koltu unda biri oturuyorsa ve
kontak anahtar  “ON” konumuna getirildi-

inde arka yolcu emniyet kemeri aç l rsa
arka yolcu koltu u kemer hat rlat c  aktif
hale gelir. Arka yolcu emniyet kemeri hat r-
lat c s  sürücü emniyet kemeri hat rlat c  ile
ayn  ekilde çal r.

NOT:
• Arka yolcu koltu una e ya koyarsan z

e yan n a rl  sensör taraf ndan alg la-
n r ve arka yolcu emniyet kemeri hat r-
latma lambas  (varsa) yanar ve ard ndan
sesli uyar  devreye girer.

• Arka yolcu koltu una çocuk veya az
kilolu bir oturursa sensör taraf ndan alg -
lanmaz ve sesli uyar  duyulmaz. 

KAZ
Ön yolcu emniyet kemeri hat rlat c s -
n n sensörü koltuk minderinde bulu-
nur. Bu nedenle ön yolcu koltuk
minderine s v  aromatikler, alkolsüz
içecekler veya meyve suyu gibi bir
s v  dökerseniz, derhal yumu ak bir
bezle minderi kurulay n. Aksi tak-
dirde ön yolcu emniyet kemeri hat r-
lat c s n n sensörü hasar görebilir.

KAZ
Arka yolcu emniyet kemeri hat rlat c -
s n n sensörü koltuk minderinde
bulunur. Bu nedenle arka yolcu kol-
tuk minderine s v  aromatikler, alkol-
süz içecekler veya meyve suyu gibi
bir s v  dökerseniz, derhal yumu ak
bir bezle minderi kurulay n. Aksi tak-
dirde arka yolcu emniyet kemeri
hat rlat c s n n sensörü hasar görebi-
lir.
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Emniyet kemerini ask s

78RB02011

Emniyet kemerini inceleme

65D209S

Emniyet kemerlerinin düzgün çal t n  ve
hasarl  olmad klar n  periyodik olarak kont-
rol edin. Kemer kay , tokalar , kilit mandal
plakalar , toplay c lar, kancalar ve k lavuz-
lar  kontrol edin. Do ru çal mayan ya da
hasarl  olan kemerleri de i tirin.

KAZ
Koltuk arkal n  hareket ettirirken
kemer kay n n emniyet kemeri ask -
lar na, emniyet kemerinin koltuk arka-
l , koltuk mente esi veya kilidine
s k mayaca  ekilde geçirildi inden
emin olun. Bu emniyet kemeri siste-
mine hasar gelmesini önler.

UYARI
Herhangi bir çarp ma sonras nda
tüm emniyet kemeri gruplar n  incele-
yin. Çarp ma esnas nda (çok hafif
olan  d nda) kullan lmakta olan
emniyet kemer grubu gelen hasar
belirgin olmasa da de i tirilmelidir.
Çarp ma esnas nda emniyet kemeri
gergisi tetiklenmi  olan emniyet bir
kemeri grubu çarp ma esnas nda
kullan mda de ilse dahi de i tirilme-
lidir. Hava yast klar , ön gergiler ve
yük s n rlay c lar  sadece bir defa
i lev görür. Çal mamalar  duru-
munda Suzuki Yetkili Servisi ile
temas kurun.
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Çocuk koltuklar

60G332S

A a daki çocuk koltu u modelleri genel
olarak mevcuttur.

Bebek koltuklar  

80JC007

Çocuk koltuklar

80JC016

Yükseltme koltu u

80JC008

Bebekler ve çocuklar  emniyete almak için
SUZUKI çocuk koltu u kullanman z  öner-
mektedir. Çocuk koltuklar n n farkl  birçok
modeli bulunmaktad r; seçti iniz çocuk kol-

tu unun güvenlik standartlar na uygun
oldu unu kontrol edin.
Çocuk koltuklar n n tümü arac n koltukla-
r nda emniyet kemerleri (kucak kemerleri
ya da kucak omuz emniyet kemerinin
kucak k sm  ile) ya da tabana tümle ik özel
sert dü ük kanca çubuklar  ile tak lacak
ekilde tasarlanm lard r. Mümkün oldu-
unda SUZUKI çocuk koltuklar n n arka

koltu a yerle tirilmesini önermektedir.
Kaza istatistiklerine göre çocuklar arka kol-
tuklarda do ru ekilde emniyete al nd kla-
r nda ön oturma konumlar ndan emniyette
olurlar.
(16 No'lu BM Yönetmeli inin uygulan-
d  ülkeler için)
Çocuk koltu u sat n al rken ve SUZUKI
arac n za takarken, “16 No’lu BM Yönet-
meli inin uyguland  AB Ülkeleri Çocuk
Emniyeti Sistemi” bölümünde gösterilen
çocuk koltu u uyumu konusuna bak n.

NOT:
Çocuk koltuklar  ile ilgili kanunlara uyun.
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UYARI
(Ön yolcu hava yast  devreden
ç karma sistemi olmayan araçlar) 
Ön yolcu koltu una arkaya bakan
çocuk koltu u takmay n. Yolcu ön
hava yast  i erse arkaya bakan
çocuk koltu undaki çocuk ölebilir ya
da ciddi ekilde yaralanabilir. Arkaya
bakan çocuk koltu unun arkas  aç -
lan hava yast na çok yak n olacak-
t r.

UYARI
(Ön yolcu hava yast  devreden
ç karma sistemi olan araçlar)
Çocuk koltu unun ön koltukta kulla-
n rken ön yolcu hava yast  sistemi-
nin devre d  b rak lmas  gerekir;
aksi halde ön yolcu hava yast n n
aç lmas  çocu un ölümü veya ciddi
anlamda yaralanmas  ile sonuçlan r.

UYARI
Çocuk koltu unu arka koltu a takar-
san z, ön koltu u çocu un ayaklar
koltu un arka k sm na de meyecek
ekilde yeterli miktarda ileri do ru

kayd r n. Bu kaza durumunda çocu-
un yaralanmas n  önlemede yar-

d mc  olur.

UYARI
Çocuklar, çocuk koltuklar  araç içinde
do ru ekilde emniyete al nmad kla-
r nda çarp ma an nda tehlikeye
maruz kal rlar. Çocuk koltu unu
takarken a a daki talimatlara uyul-
mal d r. Çocu u emniyet sisteminde
üretici talimatlar na göre güvenceye
al n.
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16 No’lu BM Yönetmeli inin 
uyguland  ülkelerde çocuk 
koltu u

Çocuk koltuklar
Her yolcu koltu unun çocuklar n ta nmas
ve çocuk koltu u takmak için uyumlu olup
olmamas  tabloda gösterilmi tir. 

Her koltuk konumu için çocuk koltu u-
nun uygunluk durumu (hava yast
devre d  b rakma dü mesi bulunan
araçlarda)

78RB01013

Yukar daki çizimde soldan direksiyonlu bir
araç gösterilmi tir.
NOT:
Koltuk numaralar  , , ve  sa dan 
direksiyonlu araçlar için de ayn d r.

 Ön yolcu koltu u
 Arka koltuk sa  kenar
 Arka koltuk sol kenar

D KKAT
Çocuk koltu unu takmak için arka
ba  deste inin yüksekli ini gereken
ekilde ayarlay n veya ç kar n. Ancak,

ba  deste i olmayan bir yükseltme
koltu u kullan lacaksa, arka koltuk
ba  deste i ç kart lmamal d r. Çocuk
koltu unu takmak için ba  deste i
ç kart lm sa, çocuk koltu u ç kart l-
d ktan sonra ba  deste i tekrar tak l-
mal d r.
Çocuk koltu u düzgün tak lmam sa,
içinde oturan çocuk bir çarp ma
durumunda yaralanabilir. (Detaylar
için bu bölümdeki “Kucak-omuz
emniyet kemerleri ile birlikte takma”
bölümüne, “ISOFIX tip kancalarla
takma” bölümüne ve “Üst kay la
çocuk koltu unun tak lmas " bölü-
müne bak n.)

(#1, #2, #3)

 

(#2, #3)

(#2, #3)

Araç emniyet kemeri
ile sabitlenmi  univer-
sal çocuk koltu u kate-
gorisine uygundur.

i-Size ve ISOFIX çocuk
koltu u için uygundur.

Bu koltuk, üstten kay  
ba lant  noktas  ile 
donat lm t r.

Yolcu hava yast  dev-
redeyken ön yolcu kol-
tu unda asla arkaya 
dönük çocuk koltu u 
kullanmay n.

#1: Ön koltu u iyice arkaya kayd r n.
# 2: Öne bakan bir çocuk koltu u takt -

n zda, çocuk koltu u ile koltuk arka-
l  aras nda bir bo luk varsa, çocuk
koltu u sistemini do ru bir ekilde
takmak için koltuk arkal  aç s n
ayarlay n.

# 3: Ba  deste i çocuk koltu u sistemini
etkiliyorsa koltuk ba l n n yüksekli-
ini ayarlay n veya ç kar n.
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Çocuk koltu u ile ilgili ayr nt l  bilgi (hava yast  devre d  b rakma dü mesi bulunan araçlarda)

Yukar daki tabloda yer alan harflerin aç klamalar
EVET = Bu oturma konumu için uygundur
HAYIR = Bu oturma konumu için uygun de ildir
X = Bu kurulumda ISOFIX konumu ISOFIX çocuk koltu u için uygun de ildir.

ISOFIX çocuk emniyet sistemleri farkl  a rl k grubuna, ebat s n f na ve ba lant  mekanizmas na ayr lm t r.
Çocuk koltu u kurulumu, yukar daki tabloda gösterilen bilgiler dahilinde yap lmal d r.
A rl k grubu, ölçü s n f  ve ba lant  biçimi için bir sonraki sayfada yer alan tabloyu do rulay n.

Koltuk konumu numaras

Oturma konumu

Ön 
Yolcu hava 
yast  dev-

rede

Ön 
Yolcu hava 

yast  
devre d

Oturma konumu standart emniyet kemeri ile uygundur
(EVET / HAYIR) HAYIR EVET EVET EVET

i-Size oturma konumu
(EVET / HAYIR) HAYIR HAYIR EVET EVET

Oturma konumu yan destekler için uygundur
(L1/L2) HAYIR HAYIR X X

Arkaya bakan koltuk kurulumu
(R1/R2/R3) HAYIR HAYIR R1, R2 R1, R2

Öne bakan koltuk kurulumu
(F2X/F2/F3) HAYIR HAYIR F2X, F2, F3 F2X, F2, F3
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Çocuk koltu unuzun ebat s n f  yoksa (ya da a a daki tabloda gerekli bilgileri bulam yorsan z) araç için çocuk koltu u uygunluk durumu
bilgilerini inceleyin veya çocuk koltu u sat c n za dan n.  

Yukar daki tabloda yer alan harflerin aç klamalar
X = Bu a rl k grubu için ba lant  aparat  yoktur.

A rl k grubu Ebat s n f Ba lant Aç klama

0
(10 kg’a kadar)

F L1 Sol Yana Bakan Çocuk Koltuklar  (carry-cot)

G L2 Sa  Yana Bakan Çocuk Koltuklar  (carry-cot)

E R1 Arkaya bakan çocuk koltu u

0+
(13kg’a kadar)

E R1 Arkaya bakan çocuk koltu u

D R2 Küçük boy arkaya bakan çocuk koltu u

C R3 Tam boy arkaya bakan çocuk koltu u

I
(9kg ila 18kg)

D R2 Küçük boy arkaya bakan çocuk koltu u

C R3 Tam boy arkaya bakan çocuk koltu u

B F2 Yüksek olmayan arkaya bakan çocuk koltu u

B1 F2X Yüksek olmayan arkaya bakan çocuk koltu u

A F3 Tam yükseklikte arkaya bakan çocuk koltu u

II
(15kg ila 25kg) X X –

III
(22kg ila 36kg) X X –
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SUZUKI taraf ndan önerilen çocuk koltuklar n n tak lmaya uygunluk durumu (hava yast  devre d  b rakma dü mesi bulunan
araçlarda)

Yukar daki tabloda yer alan harflerin aç klamalar
EVET = Bu oturma konumu için uygundur
HAYIR = Bu oturma konumu için uygun de ildir

#1: Sadece emniyet kemeri ile.
Bu çocuk koltu u UN R44 veya R129’a uygun bir SUZUKI Orijinal Aksesuar d r, orijinal aksesuarlar kataloguna bak n. 

Ancak, ülkenizin yasalar na uygun olmamas  veya ba ka bir nedenle bu çocuk koltu unun sat lmamas  söz konusu olabilir.

A rl k grubu Tavsiye edilen çocuk koltu u (#A) 

Oturma konumu

Ön 
Yolcu hava 
yast  dev-

rede

Ön 
Yolcu hava 

yast  devre 
d

0, 0+
(13kg’a kadar) Britax Römer Baby-Safe i-Size HAYIR EVET (#1) EVET (#1) EVET (#1)

I
(9kg ila 18kg) Britax Römer Duo Plus HAYIR EVET (#1) EVET EVET

II, III
(15kg ila 36kg) Britax Römer KidFix XP HAYIR EVET (#1) EVET EVET
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Her koltuk konumu için çocuk koltu u-
nun uygunluk durumu (hava yast
devre d  b rakma dü mesi bulunma-
yan araçlarda)

78RB01013

Yukar daki çizimde soldan direksiyonlu bir
araç gösterilmi tir.
NOT:
Koltuk numaralar  , , ve  sa dan 
direksiyonlu araçlar için de ayn d r.

 Ön yolcu koltu u
 Arka koltuk sa  kenar
 Arka koltuk sol kenar

(#1, #2, #3)

 

(#2, #3)

(#2, #3)

Araç emniyet kemeri
ile sabitlenmi  univer-
sal çocuk koltu u kate-
gorisine uygundur.

i-Size ve ISOFIX çocuk
koltu u için uygundur.

Bu koltuk, üstten kay  
ba lant  noktas  ile 
donat lm t r.

Ön yolcu koltu unda 
asla arkaya dönük 
çocuk koltu u kullan-
may n.

#1: Ön koltu u iyice arkaya kayd r n.
# 2: Öne bakan bir çocuk koltu u takt -

n zda, çocuk koltu u ile koltuk arka-
l  aras nda bir bo luk varsa, çocuk
koltu u sistemini do ru bir ekilde
takmak için koltuk arkal  aç s n
ayarlay n.

# 3: Ba  deste i çocuk koltu u sistemini
etkiliyorsa koltuk ba l n n yüksekli-
ini ayarlay n veya ç kar n.
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Çocuk koltu u ile ilgili ayr nt l  bilgi (hava yast  devre d  b rakma dü mesi bulunmayan araçlarda)

Yukar daki tabloda yer alan harflerin aç klamalar
EVET = Bu oturma konumu için uygundur
HAYIR = Bu oturma konumu için uygun de ildir
X = Bu kurulumda ISOFIX konumu ISOFIX çocuk koltu u için uygun de ildir.

ISOFIX çocuk emniyet sistemleri farkl  a rl k grubuna, ebat s n f na ve ba lant  mekanizmas na ayr lm t r.
Çocuk koltu u kurulumu, yukar daki tabloda gösterilen bilgiler dahilinde yap lmal d r.
A rl k grubu, ölçü s n f  ve ba lant  biçimi için bir sonraki sayfada yer alan tabloyu do rulay n.

#1: Çocuk koltuklar n  takarken sadece öne bakacak ekilde kurulum uygundur.

Koltuk konumu numaras
Oturma konumu

Oturma konumu standart emniyet kemeri ile uygundur
(EVET / HAYIR) EVET (#1) EVET EVET

i-Size oturma konumu
(EVET / HAYIR) HAYIR EVET EVET

Oturma konumu yan destekler için uygundur
(L1/L2) HAYIR X X

Arkaya bakan koltuk kurulumu
(R1/R2/R3) HAYIR R1, R2 R1, R2

Öne bakan koltuk kurulumu
(F2X/F2/F3) HAYIR F2X, F2, F3 F2X, F2, F3
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Çocuk koltu unuzun ebat s n f  yoksa (ya da a a daki tabloda gerekli bilgileri bulam yorsan z) araç için çocuk koltu u uygunluk durumu
bilgilerini inceleyin veya çocuk koltu u sat c n za dan n. 

Yukar daki tabloda yer alan harflerin aç klamalar
X = Bu a rl k grubu için ba lant  aparat  yoktur.

A rl k grubu Ebat s n f Ba lant Aç klama

0
(10 kg’a kadar)

F L1 Sol Yana Bakan Çocuk Koltuklar  (carry-cot)

G L2 Sa  Yana Bakan Çocuk Koltuklar  (carry-cot)

E R1 Arkaya bakan çocuk koltu u

0+
(13kg’a kadar)

E R1 Arkaya bakan çocuk koltu u

D R2 Küçük boy arkaya bakan çocuk koltu u

C R3 Tam boy arkaya bakan çocuk koltu u

I
(9kg ila 18kg)

D R2 Küçük boy arkaya bakan çocuk koltu u

C R3 Tam boy arkaya bakan çocuk koltu u

B F2 Yüksek olmayan arkaya bakan çocuk koltu u

B1 F2X Yüksek olmayan arkaya bakan çocuk koltu u

A F3 Tam yükseklikte arkaya bakan çocuk koltu u

II
(15kg ila 25kg) X X –

III
(22kg ila 36kg) X X –
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SUZUKI taraf ndan önerilen çocuk koltuklar n n tak lmaya uygunluk durumu (hava yast  devre d  b rakma dü mesi bulun-
mayan araçlarda)

Yukar daki tabloda yer alan harflerin aç klamalar
EVET = Bu oturma konumu için uygundur
HAYIR = Bu oturma konumu için uygun de ildir

#1: Sadece emniyet kemeri ile.
Bu çocuk koltu u UN R44 veya R129’a uygun bir SUZUKI Orijinal Aksesuar d r, orijinal aksesuarlar kataloguna bak n. 

Ancak, ülkenizin yasalar na uygun olmamas  veya ba ka bir nedenle bu çocuk koltu unun sat lmamas  söz konusu olabilir.

A rl k grubu Tavsiye edilen çocuk koltu u (#A) 
Oturma konumu

0, 0+
(13kg’a kadar) Britax Römer Baby-Safe i-Size HAYIR EVET (#1) EVET (#1)

I
(9kg ila 18kg) Britax Römer Duo Plus EVET (#1) EVET EVET

II, III
(15kg ila 36kg) Britax Römer KidFix XP EVET (#1) EVET EVET
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Her koltuk konumu için çocuk koltu u-
nun uygunluk durumu (hafif ticari araç-
lar için)

78RB01016

Yukar daki çizimde soldan direksiyonlu bir
araç gösterilmi tir.
NOT:
Koltuk numaras  , sa dan direksiyonlu 
araçlar için de ayn d r.

(#1, #2, #3)

Ön 
Yolcu hava 
yast  dev-

rede

 

Ön 
Yolcu hava 

yast  
devre d

 

Araç emniyet kemeri
ile sabitlenmi  univer-
sal çocuk koltu u kate-
gorisine uygundur.

Yolcu hava yast  dev-
redeyken ön yolcu kol-
tu unda asla arkaya 
dönük çocuk koltu u 
kullanmay n.

Çocuk koltu una 
uygun de ildir.

#1: Ön koltu u iyice arkaya kayd r n.
# 2: Öne bakan bir çocuk koltu u takt -

n zda, çocuk koltu u ile koltuk arka-
l  aras nda bir bo luk varsa, çocuk
koltu u sistemini do ru bir ekilde
takmak için koltuk arkal  aç s n  ve
ileri-geri konumunu ayarlay n.

# 3: Ba  deste i çocuk koltu u sistemini
etkiliyorsa koltuk ba l n n yüksekli-
ini ayarlay n veya ç kar n.



1-29

GÜVENL  SÜRÜ  Ç N

Çocuk koltu u ile ilgili ayr nt l  bilgi (hafif ticari araçlar için)

Yukar daki tabloda yer alan harflerin aç klamalar
EVET = Bu oturma konumu için uygundur
HAYIR = Bu oturma konumu için uygun de ildir
X = Bu kurulumda ISOFIX konumu ISOFIX çocuk koltu u için uygun de ildir.

Çocuk koltu u kurulumu, yukar daki tabloda gösterilen bilgiler dahilinde yap lmal d r.
Çocuk emniyet sistemi kurulumu için sonraki sayfadaki tabloyu da dikkate al n.

Koltuk konumu numaras

Oturma konumu

Ön 
Yolcu hava yas-

t  devrede

Ön 
Yolcu hava yas-
t  devre d

Oturma konumu standart emniyet kemeri ile uygundur
(EVET / HAYIR) HAYIR EVET

i-Size oturma konumu
(EVET / HAYIR) HAYIR HAYIR

Oturma konumu yan destekler için uygundur
(L1/L2) HAYIR HAYIR

Arkaya bakan koltuk kurulumu
(R1/R2X/R2/R3) HAYIR HAYIR

Öne bakan koltuk kurulumu
(F2X/F2/F3) HAYIR HAYIR

Yükseltme koltu u kullan m
(B2/B3) HAYIR B2, B3
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Çocuk koltu unuzun ebat s n f  yoksa (ya da a a daki tabloda gerekli bilgileri bulam yorsan z) araç için çocuk koltu u uygunluk durumu
bilgilerini inceleyin veya çocuk koltu u sat c n za dan n. 

ISOFIX çocuk emniyet sistemleri a a daki ekilde gösterilmi tir:
ISOFIX çocuk emniyet sistemleri farkl  a rl k grubuna, ebat s n f na ve ba lant  mekanizmas na ayr lm t r.

A rl k grubu Ebat s n f Ba lant Aç klama

0
(10kg’a kadar)

F L1 Sol Yana Bakan Çocuk Koltuklar  (carry-cot)

G L2 Sa  Yana Bakan Çocuk Koltuklar  (carry-cot)

E R1 Arkaya bakan çocuk koltu u

0+
(13kg’a kadar)

E R1 Arkaya bakan çocuk koltu u

D R2 Küçük boy arkaya bakan çocuk koltu u

– R2X Küçük boy arkaya bakan çocuk koltu u

C R3 Tam boy arkaya bakan çocuk koltu u

I
(9kg ila 18kg)

D R2 Küçük boy arkaya bakan çocuk koltu u

– R2X Küçük boy arkaya bakan çocuk koltu u

C R3 Tam boy arkaya bakan çocuk koltu u

B F2 Yüksek olmayan arkaya bakan çocuk koltu u

B1 F2X Yüksek olmayan arkaya bakan çocuk koltu u

A F3 Tam yükseklikte arkaya bakan çocuk koltu u
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Yukar daki tabloda yer alan harflerin aç klamalar
X = Bu a rl k grubu için ba lant  aparat  yoktur.

Yükseltme koltu u ba lant  aparatlar  a a da gösterilmi tir:

A rl k grubu Ebat s n f Ba lant Aç klama
II

(15kg ila 25kg) X X –

III
(22kg ila 36kg) X X –

Ba lant Aç klama
B2 Yükseltme koltu u, azalt lm  geni lik 440 mm
B3 Yükseltme koltu u, normal geni lik 520mm
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SUZUKI taraf ndan önerilen çocuk koltuklar n n tak lmaya uygunluk durumu (hafif ticari araçlar için)

Yukar daki tabloda yer alan harflerin aç klamalar
EVET = Bu oturma konumu için uygundur
HAYIR = Bu oturma konumu için uygun de ildir

#1:  Sadece emniyet kemeri ile.
Bu çocuk koltu u UN R44 veya R129’a uygun bir SUZUKI Orijinal Aksesuar d r, orijinal aksesuarlar kataloguna bak n. 
Ancak, ülkenizin yasalar na uygun olmamas  veya ba ka bir nedenle bu çocuk koltu unun sat lmamas  söz konusu olabilir.

A rl k grubu Tavsiye edilen çocuk koltu u (#A) 

Oturma konumu

Ön 
Yolcu hava yast  

devrede

Ön 
Yolcu hava yast  

devre d

0, 0+
(13kg’a kadar) Britax Römer Baby-Safe i-Size HAYIR EVET (#1)

I
(9kg ila 18kg) Britax Römer Duo Plus HAYIR EVET (#1)

II, III
(15kg ila 36kg) Britax Römer KidFix XP HAYIR EVET (#1)
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UN R44 / R129 yönetmeli i için 
çocuk koltu u yönetmeli ini kar -
layan onay i areti
Çocuk koltu u sistemi üzerinde çocuk kol-
tu u sisteminin UN R44 / R129 yönetmeli-

ini kar lad n  belirten a a daki etiket
bulunur.

78RB01010

(1) Yönetmelik numaras
(2) Çocuk koltu u uygunluk kategorisi
(3) Etikette gösterildi i gibi bu onay i a-

reti için geçerli olan ilgili çocu un
a rl k aral

(4) Etikette gösterildi i gibi bu onay i a-
reti için geçerli olan ilgili çocu un boy
ve a rl k aral

(5) Ürün özellikleri
(6) Çocuk koltu unu onaylayan ülke

kodu

(7) Çocuk emniyet koltu unun onay numa-
ras  

Bu onay etiketi temsili bir örnektir.

NOT:
• UN R44 / R129, çocuk koltuklar  için

uluslararas  bir yönetmelik anlam na
gelir.

• Çocuk koltu u için resimdeki i arette
"ECE”  ibaresi gösterilmektedir. Bu
"ECE" ibaresi, "BM" ile ayn d r.

Kucak-omuz emniyet kemerleri ile 
birlikte kurulum (varsa)

NOT:
Sökülü ba  deste ini, yolcular  rahats z
etmeyece i ekilde bagaj bölmesinde sak-
lay n.

(1)

(5)
(6)

(2)

(7)

(3) (4)

D KKAT
Arac n zda ba  deste i bulunuyorsa,
çocuk koltu unu takmak için arka
ba  deste inin yüksekli ini gereken
ekilde ayarlay n veya ç kar n. Ancak,

ba  deste i olmayan bir yükseltme
koltu u kullan lacaksa, arka koltuk
ba  deste i ç kart lmamal d r. Çocuk
koltu unu takmak için ba  deste i
ç kart lm sa, çocuk koltu u ç kart l-
d ktan sonra ba  deste i tekrar tak l-
mal d r.
Çocuk koltu u düzgün tak lmam sa,
içinde oturan çocuk bir çarp ma
durumunda yaralanabilir.
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ELR tipi kay

80JC021

(Ön yolcu hava yast  devreden ç karma
sistemi olan modeller)
Mümkün oldu unda SUZUKI çocuk koltuk-
lar n n arka koltu a yerle tirilmesini öner-
mektedir. Kaza istatistiklerine göre
çocuklar arka koltuklarda do ru ekilde
emniyete al nd klar nda ön oturma konum-
lar ndan emniyette olurlar.
• Çocuk koltu unu ön yolcu koltu una tak-

man z gerekiyorsa a a daki talimatlara
uyun.
– Ön yolcu hava yast  devreden

ç karma sistemiyle ön yolcu ön hava
yast n  devreden ç kar n (varsa).

– Koltuk konumu ayar koluyla koltu u en
arka konuma kayd r n.

– Çocuk koltu u ile koltuk arkal  ara-
s nda bir bo luk varsa, çocuk koltu u
sistemini do ru bir ekilde takmak için
koltuk arkal  aç s n  ayarlay n.

Çocuk koltu unu çocuk koltu u üreticisinin
talimatlar na göre tak n.
Emniyet kemerinin do ru ekilde sabitlen-
di inden emin olun.
Güvenli bir ekilde tak ld n  kontrol etmek
için çocuk koltu unu her yönde hareket
ettirin.
Çocuk koltu una çocu unuzu yerle tirdi i-
nizde çocu un vücudunun herhangi bir
k sm yla temas etmemek için ön koltu u
uygun ekilde öne do ru kayd r n.

ISOFIX tip kancalarla takma (varsa)

78RB02020

Arac n z, ba lant  çubuklu çocuk emniyet
sisteminin ISOFIX tipi kancalar n  tuttur-
mak için arka koltuk d  yan oturma pozis-
yonlar nda dü ük ba lant  düzenekleriyle
donan ml d r. Dü ük ba lant  düzenekleri
koltuk minderinin arka k sm n n koltu un
arka alt k sm yla birle ti i yerde bulunur.

UYARI
ISOFIX tipi çocuk koltuklar n  arka
koltuk merkez pozisyonunda de il,
yaln zca d  yan oturma pozisyonla-
r nda tak n.
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ISOFIX tipi çocuk koltu unu çocuk koltu u
üreticisinin talimatlar na göre tak n. Takt k-
tan sonra çocuk koltu unu özellikle ileri
do ru tüm yönlerde ba lant  çubuklar n n
kancalara do ru ekilde kilitlendiklerini
kontrol etmek için hareket ettirin.

84MM00252

Arac n zda üst kay  ba lant lar  da mev-
cuttur. Çocuk koltu unun üst ba lant  kay -

n  çocuk emniyet sistemi üreticisinin
talimatlar na göre kullan n.

Genel bir talimat:

NOT:
Sökülü ba  deste ini, yolcular  rahats z
etmeyece i ekilde bagaj bölmesinde sak-
lay n.

78F114

1) Çocuk koltu unu arka koltu a, ba lant
çubuklar n n koltuk minderi ve koltuk
arkas  aras ndaki kancalara ba laya-
rak yerle tirin.

D KKAT
Arac n zda ba  deste i bulunuyorsa,
çocuk koltu unu takmak için ba
deste inin yüksekli ini gereken
ekilde ayarlay n veya ç kar n. Ancak,

ba  deste i olmayan bir yükseltme
koltu u kullan lacaksa, arka koltuk
ba  deste i ç kart lmamal d r. Çocuk
koltu unu takmak için ba  deste i
ç kart lm sa, çocuk koltu u ç kart l-
d ktan sonra ba  deste i tekrar tak l-
mal d r.
Çocuk koltu u düzgün tak lmam sa,
içinde oturan çocuk bir çarp ma
durumunda yaralanabilir.
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68LM268

2) Ellerinizi dikkatli kullanarak ba lant
çubu u uçlar n  kancalar  ile hizalay n.
Parmaklar n z  k st rmamaya dikkat
edin.

54G184

3) Ba lant  çubuklar n n uçlar  kancalarla
k smen ba lanacak ekilde çocuk koltu-
unu kancalara do ru itin. Bu pozisyonu

do rulamak için ellerinizi kullan n.

54G185

4) Çocuk koltu unu ön k sm ndan kavray n
ve ba lant  çubuklar n  kilitlemek için
emniyeti kuvvetli itin. Çocuk koltu unu
ba ka öne do ru olmak üzere tüm yön-
lere hareket ettirmeye çal arak sa lam
ekilde yerle tirildi inden emin olun.

5) Üst ba lant  kay n  a a daki “Üst
ba lant yla çocuk koltu unun tak lmas "
bölümüne bakarak ba lay n.
Çocuk koltu una çocu unuzu yerle tir-
di inizde çocu un vücudunun her-
hangi bir k sm yla temas etmemek için
ön koltu u uygun ekilde öne do ru
kayd r n.

KAZ
Çocuk koltu unu arka koltu a takar-
ken ön koltu un çocuk koltu unu
engellemeyece i ekilde ön koltuk
konumunu ayarlay n.
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Üst kay la çocuk koltu unun tak l-
mas  (varsa)

78RB02021

Baz  çocuk koltuklar nda üst kay n kulla-
n lmas  gerekir.Üst kay  ba lant  braketleri
arac n zda ekillerde gösterilen konumlarda
yer almaktad r. Üst kay  ba lant  braketleri
arac n zda ekillerde gösterilen konumlarda
yer almaktad r.
Arac n zdaki üst kay  ba lant  braketlerinin
say s  arac n özelliklerine ba l d r. Çocuk
koltu unu a a daki ekilde tak n:

1) Çocuk koltu unu arka koltu a üst ba -
lant  kay  gerektirmeyen koltu u tak-
mak için yukar da tan ml  i lemi
kullanarak tak n.

2) Üs ba lant  kay n  üst kay  ba lant
braketine geçirin ve üst ba lant  kay -

n  çocuk koltu u üreticisi talimatlar
do rultusunda s k n. Üst ba lant  kay -

n  do rudan çocuk koltu unun hemen
arkas nda bulunan üst ba lant  kay
braketine ba lay n. Üst ba lant  kay -

n  bagaj tutucu halkalar na (varsa)
takmay n.

52RS20431

3) Üst ba lant  kay n  yönlendirirken üst
ba lant  kay n  ekilde gösterilen
biçimde geçirin. (Ba  deste inin ç kar l-
mas yla veya yükseklik ayar  ile ilgili
detaylar için "Ba  destekleri" bölümüne
bak n.)

4) Bagaj n üst ba lant  kay n n yönlen-
mesini engellemedi ini kontrol edin.

Ön

UYARI
Çocuk koltu u üst ba lant  kay n
bagaj n tahdit donan mlar na (varsa)
takmay n. Yanl  tak lan üst ba lant
kay , çocuk koltu unun etkisini
azaltacakt r.
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Emniyet kemeri ön gergi sistemi 

63J269

Arac n zda ön veya arka oturma konumla-
r nda emniyet kemeri ön gerdirici sistemi
bulunup bulunmad n  belirlemek için alt
k s mdaki emniyet kemerindeki etiketi
kontrol edin. “p” ve/veya “PRE” harfleri
ekildeki gibi gözüküyorsa arac n zda

emniyet kemeri gergi sistemi mevcuttur.
Gergili emniyet kemerlerini s radan emni-
yet kemerlerini kulland n z gibi kullanabi-
lirsiniz.
Gergi sistemiyle ilgili daha fazla bilgi edin-
mek için bu bölüm ve “Yard mc  emniyet
sistemi (hava yast klar ) bölümünü okuyun.
Emniyet kemeri gergi sistemi, yard mc
emniyet sistemi ile (hava yast klar ) çal r.
Hava yast  sisteminin elektronik kontrol
ünitesi ve çarp ma sensörleri emniyet
kemeri ön gerdiricilerini de kontrol eder.
Gergiler sadece, hava yast klar n  çal t ra-
cak kadar ciddi bir ön veya yan darbe oldu-

unda ve emniyet kemerleri tak l yken
çal r. Gergi sisteminin bak m  dahil olmak
üzere önlemler ve genel bilgiler için bu
"Emniyet kemeri ön gerdirici sistemi" bölü-
müne ek olarak "Yard mc  emniyet sistemi
(hava yast klar ) bölümüne bak n.

KAZ
Çocuk koltu unu arka koltu a takar-
ken ön koltu un çocuk koltu unu
engellemeyece i ekilde ön koltuk
konumunu ayarlay n.

UYARI
Bu bölümde SUZUK  arac n z n emni-
yet kemeri ön gergi sistemi aç klan-
maktad r. Ciddi yaralanma ya da ölüm
riskinizi en aza indirmek için tüm bu
talimatlar  okuyun ve uyun.

ve/veya

Etiket
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Ön gerdirici, her ön emniyet kemeri topla-
y c s nda ve d  yan oturma konumunda
arka emniyet kemeri toplay c s nda yer al r.
Ön gerdiricili emniyet kemerlerini önden
veya yandan çarp ma durumunda yolcu-
nun bedenini daha sa lam kavrayacak
ekilde gerer. Gergi devreye al nd ktan

sonra toplay c lar kilitli durumda kal r. Dev-
reye al nmas  ile birlikte bir miktar gürültü
olu ur ve bir miktarda duman ç kabilir. 
 Bu durumlar zararl  de ildir ve araçta yan-
g n oldu unu göstermez.
Sürücü ve yolcular n çarp ma durumunda
ciddi yaralanma ya da ölüm riskini azalt-
mak ad na daima emniyet kemerinin tak l-
mas  sureti ile gerginin kendi oturma
durumlar nda bulunup bulunmad ndan
ba da ks z do ru ekilde emniyete al n r. 
Arkan za tam yaslan n, dik oturun; öne ve
yanlara e ilmeyin. Kemeri kemerin kucak
k sm  le en kemi inin alt çapraz na gele-
cek ekilde tak lmal , belden de il. Düzgün
koltuk ve emniyet kemeri ayarlar  detaylar
için “Emniyet kemerleri ve çocuk koltuklar ”
bölümünde emniyet kemerleri hakk nda
talimatlar ve önlemler ve “Koltuk ayar ”
bölümüne bak n.

Hava yast klar yla gergilerin ciddi ön veya
yan darbeler olmas  durumunda devreye
al naca n  akl n zda tutun. Arkadan dar-
beler, devrilmeler veya küçük çapl  önden
darbelerde devreye girmek üzere tasarlan-
mam t r. Gergiler sadece bir kez devreye
girer. Ön gerdiriciler devredeyse (yani hava
yast klar  devredeyse) olabildi ince k sa
sürede yetkili bir SUZUKI yetkili servisine
ön gerdirici sisteminin bak m n  yapt r n.

Gösterge panelindeki “AIRBAG” lambas
kontak anahtar  “AÇIK” konumdayken
yan p sönmezse veya k sa sürede yan-
mazsa, 10 saniyeden fazla kal rsa, veya
sürü  an nda gelirse, ön gerdirici sistemi
veya hava yast  sistemi düzgün çal m -
yor demektir. Mümkün olan en k sa
zamanda SUZUKI yetkili servisince iki sis-
teminde kontrol edilmesini sa lay n.
Ön gerdirici sistem parçalar  veya kablo
tesisat  ya da çevresindeki parçalar n
bak m  sadece özel e itim görmü  bir
SUZUKI yetkili servisi taraf ndan yap lmal -
d r. Yanl  servis gergilerin beklenmedik
zamanlarda devreye girmesi ile sonuçlana-
bilir veya ön gerdiriciyi çal amaz hale geti-
rebilir. Bu durumlardan herhangi biri birinin
yaralanmas na neden olabilir.
SUZUKI arac n z üzerinde elektrik dona-
n m  ile ilgili bak m yapmadan önce, hasar-
lar  ya da ön gerdiricilerin istenmeyen
ekilde çal mas n  önlemek için kur un

asitli akünün ba lant s n n kesildi ini ve
kontak anahtar n n en az 90 saniye süreyle
“K L T” pozisyonunda kald n  kontrol
edin.
Ön gerdirici sistemin bile enlerine veya
kablolar na dokunmay n. Teller sar  bant
ya da sar  borularla kaplanm t r ve ba -
lant lar sar  renktedir. SUZUK  arac n z
hurdaya ç kar rken, kaportac  veya hurda-
c dan yard m almak için SUZUK  yetkili
servisinize dan n.
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Pasif güvenlik sistemi (Hava 
yast ) 

Arac n z her oturma pozisyonunda kucak-
omuz kemeriyle birlikte a a daki parçalar
içeren ek güvenlik sistemi ile donat lm t r.

(1) Önden çarpma sensörü
(2) Yandan çarpma sensörü (varsa)
(3) Sürücü ön hava yast  modülü
(4) Yan perde hava yast  modülü

 (varsa)
(5) Ön yolcu ön hava yast  modülü

 
(6) Yan hava yast  modülü (varsa)
(7) Ön emniyet kemeri gerdiricileri

(varsa)
(8) Arka emniyet kemeri ön gergileri

(varsa)
(9) Hava yast  kontrol ünitesi

UYARI
Bu bölüm SUZUK  arac n z n ek
güvenlik sistemi (hava yast klar )
taraf ndan sa lanan korunmay  aç k-
lar. Çarp ma durumunda ciddi yara-
lanma ya da ölüm riskinizi en aza
indirmek için tüm talimatlar  dikkatli
bir ekilde okuyun ve bunlara uyun.

78RB02022

1 2

2 2

23 4 45 6 8

8 779 6
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AIR BAG (Hava yast ) lambas

63J030

Gösterge panelindeki AIRBAG lambas
kontak anahtar  ilk olarak AÇIK konumuna
çevrildi inde yanmazsa, yan p sönmezse
ya da sürü  s ras nda sönmezse veya yan-
maya ba larsa, hava yast  sistemi (veya
emniyet kemeri gergi sistemi) düzgün
çal m yor olabilir. Mümkün olan en k sa
zamanda SUZUKI yetkili servisince hava
yast  sisteminin kontrol edilmesini sa la-
y n.

Ön yolcu hava yast  uyar  etiketi

72M00150

Bu etiketi güne likte bulabilirsiniz.

UYARI
Hava yast  emniyet kemerinin çar-
p ma durumunda sa lad  koru-
maya destektir ya da katk da bulunur.
Sürücü ve yolcular n çarp ma duru-
munda ciddi yaralanma ya da ölüm
riskini azaltmak ad na daima emniyet
kemerinin tak lmas  sureti ile hava
yast n n kendi oturma durumlar nda
bulunup bulunmad ndan uygun
ekilde güvenceye al nmal d r.

UYARI
Çal r durumda bir hava yast  bulu-
nan koltu a ASLA  arkaya bakan bir
çocuk koltu u yerle tirmeyin. C DD
YARALANMA ve ÖLÜM TEHL KES
MEVCUTTUR:
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Uyar  etiketi aç klamalar Ön hava yast klar

63J259

Ön hava yast klar , kontak anahtar  "AÇIK"
konumundayken ciddi önden darbelerde
tetiklenecek ekilde tasarlanm t r.

NOT:
Ön aç l  çarpmada yan hava yast klar  ve
yan perde hava yast klar  tetiklenebilir.

Ön hava yast klar  bu tür kazalarda hiçbir
koruma sa lamad klar ndan, arkadan çar-
p malar, yandan darbeler, devrilmeler
veya önemsiz ön çarp malar gibi kaza-
larda i ecek ekilde tasarlanmam t r.
Hava yast  kaza an nda bir kez aç lma-
s ndan dolay , emniyet kemerleri araçtaki-
leri kaza esnas nda savrulmaktan korumak
üzere gereklidir.

Dolay s yla, hava yast  emniyet kemerle-
rinin yerini tutmaz. En iyi ekilde korunma-
n z için mutlaka emniyet kemerlerinizi
tak n. Hiçbir sistem kaza an nda olu abile-
cek olas  yaralanmalar  önleyemez.

Sürücü ön hava yast

78RB02023

Sembol Sembolün anlam

Hava yast  bulu-
nan ön yolcu koltu-

una arkaya bakan
çocuk koltu u tak-
may n.

Hava yast  tetiklen-
di inde arkaya bakan
çocuk koltu una ve
dolay s yla çocu a
kuvvetli bir çarpma
gerçekle ir.

Detayl  bilgi için kulla-
n m k lavuzunu oku-
yun.
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Ön yolcu ön hava yast

78RB02024

Sürücü ön hava yast  direksiyon göbe i-
nin arkas na yerle tirilmi tir ve ön yolcu ön
hava yast  yolcu taraf  gö üs panelinin
arkas na yerle tirilmi tir. 
"SRS AIRBAG” ibaresi hava yast klar n n
yerini göstermek üzere hava yast  kapak-
lar nda yaz l d r.

Çocu unuzun korunmas yla ilgili detaylar
için “Emniyet kemerleri ve çocuk koltu u”
konusuna bak n.

Ön hava yast klar n n tetiklenme ko ul-
lar  ( i me)

80J097

• Yakla k 25 km/h h z de erinin üzerinde
bir h zla, hareket etmeyen ya da
deforme olmayan sabit duvarla önden
çarp ma.

80J098E

• Yukar da belirtilen önden çarp maya
e de er güçte, arac n z n ön k sm ndan
yakla k 30 derece (1) veya daha küçük
aç  yapacak ekilde sol ve sa  aç lardan
güçlü darbe.

UYARI
Hava yast n n muhafaza edildi i yer
hasar görür veya çatlarsa hava yas-
t  sistemi düzgün çal mayabilir,
bunun sonucunda çarp ma duru-
munda ciddi yaralanmalar meydana
gelebilir. Arac n z  SUZUKI yetkili ser-
visine gösterin.

UYARI
(Ön yolcu hava yast  devreden
ç karma sistemi olmayan araçlar) 
Ön yolcu koltu una arkaya bakan
çocuk koltu u takmay n. Yolcu ön
hava yast  i erse arkaya bakan
çocuk koltu undaki çocuk ölebilir ya
da ciddi ekilde yaralanabilir. Arkaya
bakan çocuk koltu unun arkas  aç -
lan hava yast na çok yak n olacak-
t r.

UYARI
(Ön yolcu hava yast  devreden
ç karma sistemi olan araçlar)
Çocuk koltu unun ön koltukta kulla-
n rken ön yolcu hava yast  sistemi-
nin devre d  b rak lmas  gerekir;
aksi halde ön yolcu hava yast n n
aç lmas  çocu un ölümü veya ciddi
anlamda yaralanmas  ile sonuçlan r.

(1)

(1)
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Ön hava yast klar n n olas  tetiklenme
ko ullar  ( i me)
Arac n z n alt k sm ndan güçlü bir darbe
al nd nda ön hava yast klar  aç labilir.

80J099

• Kald r m veya orta refuja ç kma

80J100E

• Derin bir çukur veya hende e dü me

80J101

• Yüksek bir tümsekten sert inme veya
dü me

Ön hava yast klar n n olas  tetiklen-
meme ko ullar
Çarp lan objenin kolay deforme olmas
veya hareket etmesinden veya arac n z n
darbe alan k sm n n kolay deforme olma-
s ndan dolay  güçlü bir darbe al nmad -

nda ön hava yast klar  i meyebilir.
Ayr ca, çarp ma aç s  arac n z n ön k s-
m na göre sol ve sa dan yakla k 30 dere-
cenin üzerindeyse ön hava yast klar
i meyebilir.

80J102

• Yakla k 50 km/h de erinin alt nda bir
h zla giderken durmu  bir araca önden
çarpmalar
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80J103

• Arac n ön taraf n n dorse vs. alt na gir-
di i çarp malar

80J104

• Elektrik dire i veya ince a açlara çarp-
malar

80J105E

• Arac n z n ön k sm ndan 30 derece (1)
üzerindeki sol ve sa  aç lardan sabit bir
duvara veya korkulu a çarpmalar

80J106

• Yakla k 25 km/h h z de erinin alt nda
bir h zla, hareket etmeyen ya da
deforme olmayan sabit duvarla önden
çarp ma.

Ön hava yast klar n n tetiklenmeme
ko ullar
Ön hava yast klar  arka darbeler, yan dar-
beler veya devrilmeler gibi durumlarda
aç lmaz. Ancak, güçlü bir darbe al nd -

nda aç labilir.

80J120

• Arkadan darbe

80J119

• Yandan darbe

(1)
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80J110

• Arac n devrilmesi

Yan hava yast klar  ve yan perde 
hava yast klar  (varsa)
 

68KM090

Yan hava yast klar  ve yan perde hava yas-
t klar  kontak anahtar  "AÇIK" konumun-
dayken ciddi yandan çarpmalarda aç lacak
ekilde tasarlanm t r.

Yan hava yast klar  ve yan perde hava yas-
t klar  hiçbir koruma sa lamad klar ndan,
önden veya arkadan çarpmalar, önemsiz
yandan çarpmalar veya yuvarlanmalar gibi
kazalarda tetiklenecek ekilde tasarlanma-
m t r. Sadece arac n darbe alan taraf n-
daki yan hava yast  ve yan perde hava
yast  tetiklenir. Ancak ön aç l  çarpmada
yan hava yast klar  ve yan perde hava yas-
t klar  tetiklenebilir. Hava yast  kaza
an nda bir kez aç lmas ndan dolay , emni-
yet kemerleri araçtakileri kaza esnas nda
savrulmaktan korumak üzere gereklidir.

Dolay s yla, hava yast  emniyet kemerle-
rinin yerini tutmaz. En iyi ekilde korunma-
n z için mutlaka emniyet kemerlerinizi
tak n. Hiçbir sistem kaza an nda olu abile-
cek olas  yaralanmalar  önleyemez.

Yan hava yast klar

78RB02025

Yan hava yast klar  ön koltuk arkalar nda
kap lara yak n yere yerle tirilmi tir. "SRS
AIRBAG” etiketleri yan perde hava yast k-
lar n n yerini göstermek üzere koltuk arka-
l klar na yap t r lm t r. 
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Yan perde hava yast klar

78RB02026

Yan perde hava yast klar  tavan kaplama-
s na yerle tirilmi tir. “"SRS AIRBAG” keli-
meleri yan perde hava yast klar n n yerini
göstermek üzere dire e yaz l d r.

Yan hava yast klar  ve yan perde hava
yast klar n n tetiklenme ko ullar
( i me)

80J119

• Genel bir binek arac n arac n za yakla k
30 km/h üzerinde bir h zla neredeyse dik
aç yla çarpmas  sonucu yandan mey-
dana gelen darbe veya daha iddetli
darbe

Yan hava yast klar  ve yan perde hava
yast klar  güçlü bir darbe durumunda
aç labilir
Yan hava yast klar  ve yan perde hava yas-
t klar  yanal yönde güçlü bir darbe mey-
dana gelirse önden çarp ma durumunda
dahi aç labilir.

80J102

• Önden çarpma

52RM20730

• Kald r ma veya tümse e çarpma

80J100E

• Derin bir çukur veya hende e dü me

UYARI
Hava yast n n muhafaza edildi i yer
hasar görür veya çatlarsa hava yas-
t  sistemi düzgün çal mayabilir,
bunun sonucunda çarp ma duru-
munda ciddi yaralanmalar meydana
gelebilir. Arac n z  SUZUKI yetkili ser-
visine gösterin.
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80J101

• Yüksek bir tümsekten sert inme veya
dü me

Yan hava yast klar  ve yan perde hava
yast klar  tetiklenmeyebilir

80J121

80J122

• Yolcu bölmesi d ndaki bir noktadan
araç gövdesine yandan gelen darbe

80J123

• E ik aç yla yandan gelen darbe

80J124

• Yandan yüksek bir araçtan al nan darbe
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80J125

• Yandan motosiklet veya bisikletten al -
nan darbe

80J126

• Elektrik dire i veya ince a açlara çarp-
malar

Yan hava yast klar  ve yan perde hava
yast klar  tetiklenmez

80J120

• Arkadan darbe

80J110

• Arac n devrilmesi

Sistemin çal mas
Önden çarp mada çarp ma sensörleri
h zl  yava lamay  tespit eder ve kontrol
ünitesi yava laman n ciddi bir önden çar-
p ma oldu una karar verirse patlat c lar
tetikler. Arac n z yan hava yast klar  ve yan
perde hava yast klar yla donan ml  ise çar-
p ma sensörleri yandan çarp may  tespit
eder ve kontrol ünitesi yandan çarp ma-
n n yeterince ciddi oldu una karar verirse
yan hava yast  ve yan perde hava yast
i iricilerini tetikler. Patlat c lar ilgili nitrojen

ve argon gazl  hava yast klar n  i irir. i i-
rilen hava yast klar  ba n z (sadece ön
hava yast klar  ve yan perde hava yast k-
lar ) ve bedeninizin üst k sm  için minder
vazifesi görür. Hava yast  devreye al nd -

n  anlayamayaca n z kadar h zl  i er
ve iner. Hava yast  görü ünü engellemez
ya da araçtan ç k n z  zorla t rmaz.
Hava yast klar  ciddi ya a ölümcül yara-
lanma ans n  azaltmak için h zl  ve kuv-
vetli i melidir. Ancak h zl  i menin
kaç n lmaz bir sonucu hava yast n n yüz
gibi ön hava yast na de en aç k cilt böl-
gelerini tahri  etmesidir. Cildin tahri  olma-
s n  engellemek için kal nt lar  en k sa
sürede y kay n. Ayr ca i ti inde bir gürültü
olu ur ve bir miktar toz ve duman ç kar. Bu
durumlar zararl  de ildir ve araçta yang n
oldu unu göstermez. Bu durumlar zararl
de ildir ve araçta yang n oldu unu göster-
mez. Ancak yine de hava yast  parçalar -
n n baz lar n n i tikten sonra bir süre
s cak olaca n  unutmay n.
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Emniyet kemeri hava yast  i ti inde
maksimum koruma için sizi do ru pozis-
yonda tutmaya yard mc  olur. Henüz ara-
c n kontrolüne sahip iken koltu u mümkün
oldu u kadar arkaya ayarlay n. Arkan za
tam yaslan n; dik oturun; direksiyon simidi
ya da gösterge paneline do ru e ilmeyin.
Ön yolcular kap ya do ru yaslanmamal  ya
da kap ya yaslanarak uyumamal d r. Do ru
koltuk ve emniyet kemeri ayarlar  hakk nda
daha fazla bilgi için “Koltuk ayar ” ve bu
bölümdeki “Emniyet kemerleri ve koltuk-
lar ” konusuna bak n.

65D610

65D608

54G582

UYARI
• Sürücü direksiyona do ru e ilme-

melidir. Ön yolcu bedenini gö üs
paneline yaslamamal , yolcunun ön
taraf nda ayakta bir çocuk bulun-
mamal d r. Aksi halde ön gö üse
fazla yak n kal r. Yan hava yast klar
ve yan perde hava yast kl  araç-
larda yolcular kap ya yaslanma-
mal  ya da yaslanarak
uyumamal d r. Böyle durumlarda
pozisyonu do ru olmayan yolcu
patlayan hava yast na çok yak n
olur ve ciddi ekilde yaralanabilir.

• Direksiyona ya da gö üs paneline
herhangi bir ey yap t rmay n ya
da üzerine herhangi bir ey koyma-
y n. Hava yast  ile sürücü ve ön
yolcu aras na bir ey koymay n. Bu
nesneler hava yast n n çal ma-
s na engel olur ve çarp ma duru-
munda hava yast  bunlar
f rlatabilir. Ayr ca arac  hareket
ettirmeye ba lad n zda veya araç
hareket halindeyken bu objeler
hareket edebilir, sürücünün görü-

üne veya güvenli bir ekilde araç
sürmeye engel olabilir. Bu durumla-
r n her ikisinde de ciddi yaralanma
olu abilir.

(Devam  var)
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Arac n z hava yast klar n n bir çarp mada
aç lmas  durumunda hava yast  sistemi
hakk nda bilgi kaydeden bir ar za te his
modülü ile donat lm t r. Modül, genel sis-
tem durumu hakk ndaki bilgileri ve hangi
sensörlerin aç lmay  aktive ettiklerini ve
yaln zca belli araçlar için sürücü kemerinin
kullan mda olup olmad n  kaydeder.

Hava yast  sisteminin bak m
Hava yast  i erse hava yast klar  ve ilgili
parçalar n  en k sa zamanda SUZUKI yet-
kili servisine de i tirin.
Arac n z daha önce derin sudan geçmi  ve
sürücü taraf ndaki taban slanm sa, hava
yast  kontrol ünitesi hasar görmü  olabi-
lir. Bu durumda olabildi ince k sa sürede
SUZUKI yetkili servisinizden hava yast
sistemini kontrol etmesini isteyin.

Bir hava yast n n bak m n  yapmak ya da
de i tirmek için özel i lemler gerekir. Bu
nedenle hava yast klar n z n bak m  ve
de i tirilmesi i lemleri sadece SUZUKI
yetkili servisine yapt r lmal d r. SUZUKI
arac n z n bak m n  yapan ki ilere araçta
hava yast  oldu unu hat rlat n.
Hava yast  sistem parçalar  veya kablo
tesisat  ya da çevresindeki parçalar n
bak m  sadece yetkili bir SUZUKI yetkili
servisi taraf ndan yap lmal d r. Yanl  ser-
vis hava yast n n beklenmedik zaman-
larda aç lmas  ile sonuçlanabilir ya da hava
yast n  çal amaz hale getirebilir. Bu
durumlardan herhangi biri ciddi bir yaralan-
maya neden olabilir.
SUZUKI arac n z üzerinde elektrik dona-
n m  ile ilgili bak m yapmadan önce, hasar-
lar  ya da hava yast klar n n istenmeyen
ekilde tetiklenmesini önlemek için kur un

asitli akünün ba lant s n n kesildi ini ve
kontak anahtar n n en az 90 saniye süreyle
“K L T” pozisyonunda kald n  kontrol
edin. Hava yast  sistem parçalar  ya da
kablolar na dokunmay n. Teller sar  bant
ya da sar  borularla kaplanm t r ve ba -
lant lar kolay anla lmalar  için sar  renkte-
dir.
Hava yast  aç lmam  arac  hurdaya ay r-
mak tehlikelidir. Hurdaya ay rma konu-
sunda yetkili servis, kaportac  ya da hurda
alan  yetkilisi ile görü ün.

UYARI
(Devam  var)
• Yan hava yast  bulunan araçlarda

ön koltuklarda orijinal olmayan kol-
tuk k l flar  kullanmay n; orijinal
olmayan koltuk k l flar  yan hava
yast klar n n i mesini önleyebilir.
SUZUKI, yan hava yast  bulunan
araçlar n ön koltuklar n  kaplamak
için SUZUKI orijinal koltuk k l f  kul-
lanman z  önemle tavsiye eder.
Ayr ca, kap n n yan na bardak
tutucu, ask  veya ba ka obje yer-
le tirmeyin ve emsiye yaslamay n;
bu objeler çarp ma esnas nda
hava yast  taraf ndan f rlat labilir.
Bu durumlar n her ikisinde ciddi
yaralanma olu ur.

• Hava yast  parçalar n n bulun-
du u alanlara vurmay n veya ciddi
bir darbe uygulamay n. Bu durum
hava yast klar n n ar zalanmas na
neden olabilir.

• Arac n z çarp ma esnas nda orta
seviyede hasar görse de ön, yan ya
da yan perde hava yast klar n  i -
meleri için tetiklemeye yetecek
kadar ciddi olmayabilir. Arac n z
herhangi bir ön veya yan hasara
u rarsa düzgün çal t ndan emin
olmak için yetkili bir SUZUKI yetkili
servisine hava yast  sistemini
inceletin.  

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
   Hava yast  sisteminin orijinal

i levi hasar görürse, acil durum-
larda hava yast  etkili ve tam ola-
rak çal mayabilir.



1-52

GÜVENL  SÜRÜ  Ç N

Ön yolcu hava yast  devreden 
ç karma sistemi (varsa)

78RB02027

Ön yolcu ön hava yast , ön yolcu koltu-
una bir çocuk koltu u yerle tirilecekse

devre d  b rak lmal d r.
Kontak modunu "AÇIK" konumuna almak
için kontak anahtar  "AÇIK" konumuna
çevrildi inde "PASSANGER AIRBAG ON -
YOLCU HAVA YASTI I DEVREDE" gös-
tergesi (1) veya "PASSANGER AIRBAG
OFF - YOLCU HAVA YASTI I DEVRE
DI I" göstergesi (2), ön yolcu hava yast -
n n devrede ya da devre d  oldu unu
gösterir.

Ön yolcu hava yast  devredeyken "PAS-
SANGER AIRBAG ON - YOLCU HAVA
YASTI I DEVREDE" (1) ve "PASSANGER
AIRBAG OFF - YOLCU HAVA YASTI I
DEVRE DI I" göstergesi (2) birkaç saniye
süreyle yanar ve sonra söner.
Bundan sonra yakla k 1 dakika için
sadece "PASSANGER AIRBAG ON -
YOLCU HAVA YASTI I DEVREDE" gös-
tergesi (1) yanar ve sonra söner.
Ön yolcu hava yast  devre d yken
"PASSANGER AIRBAG ON - YOLCU
HAVA YASTI I DEVREDE" (1) ve "PAS-
SANGER AIRBAG OFF - YOLCU HAVA
YASTI I DEVRE DI I" göstergesi (2) bir-
kaç saniye süreyle yanar ve sonra söner.
Bundan sonra sadece "PASSANGER AIR-
BAG OFF - YOLCU HAVA YASTI I
DEVRE DI I" göstergesi (2) yanar.
Ön yolcu hava yast n  devreye ald -
n zda veya devreden ç kard n zda
motoru çal t rmadan önce göstergenin
aç ld n  kontrol edin.
Yan hava yast klar , yan perde hava yas-
t klar  ve emniyet kemeri ön gerdiricileri
hava yast  devre d  b rakma sistemine
ba l  de ildir. Ön yolcu hava yast  devre
d  b rak lm  olsa da, yan perde hava
yast klar  ve emniyet kemeri ön gerdiricileri
hala devrededir.

 

 

(2)(1)

UYARI
Çocuk koltu unun ön koltukta kulla-
n rken ön yolcu hava yast  sistemi-
nin devre d  b rak lmas  gerekir;
aksi halde ön yolcu hava yast n n
aç lmas  çocu un ölümü veya ciddi
anlamda yaralanmas  ile sonuçlan r.

UYARI
Ön yolcu koltu una çocuk koltu u
tak l  olmad nda, ön yolcu hava
yast n n devreye al nm  oldu un-
dan ve "PASSENGER AIRBAG ON"
(YOLCU HAVA YASTI I DEVREDE"
göstergesinin (1) görüntülendi ini
kontrol edin.
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Kaza istatistiklerine göre çocuklar arka kol-
tuklarda do ru ekilde emniyete al nd kla-
r nda ön oturma konumlar ndan emniyette
olurlar. Mümkün oldu unda SUZUKI çocuk
koltuklar n n arka koltu a yerle tirilmesini
önermektedir.

Hava yast  devreden ç karma dü mesi

78RB02028

Hava yast  devre d  b rakma dü mesi
(3) ön yolcu koltu una sadece arkaya
bakan bir çocuk koltu u veya bebek kol-
tu u ön yolcu koltu una tak ld nda kulla-
n lmak üzere tak lm t r. Dü me gösterge
panelinin yolcu taraf  yan yüzünde bulunur.
 

Ön yolcu hava yast n  devre d  b rak-
mak için, motoru çal t rmadan önce a a-

daki talimatlar  izleyin.
1) Kontak anahtar n n “LOCK” (K L TL )

konumunda oldu undan emin olun.
2) Anahtar  hava yast n  devreden

ç karma anahtar na (3) yerle tirin ve
bast r n ve anahtar  “OFF-KAPALI”
(hava yast  devre d ) konumuna
çevirin, sonra anahtar  ç kar n.

3) Konta  “ON” (AÇIK) konumuna al n.
Her iki gösterge de birkaç saniye
süreyle yanar ve sonra söner.
Bundan sonra ön yolcu hava yast n n
devre d  oldu unu hat rlatmak için
sadece “PASSANGER AIRBAG OFF -
YOLCU HAVA YASTI I DEVRE DI I”
göstergesi (2) yanar.

Ön yolcu hava yast n  devreye almak
için, motoru çal t rmadan önce a a daki
talimatlar  izleyin.
1) Kontak anahtar n n “LOCK” (K L TL )

konumunda oldu undan emin olun.
2) Anahtar  hava yast n  devreden

ç karma anahtar na (3) yerle tirin ve
bast r n ve anahtar  “ON-AÇIK” (hava
yast  devrede) konumuna çevirin,
sonra anahtar  ç kar n.

3) Konta  “ON” (AÇIK) konumuna al n.
Her iki gösterge de birkaç saniye
süreyle yanar ve sonra söner.
Bundan sonra ön yolcu hava yast n n
devreye girdi ini hat rlatmak için "PAS-
SENGER AIRBAG ON" (YOLCU HAVA
YASTI I DEVREDE) göstergesi (1)
yakla k 1 dakika yanar ve sonra söner.（3）
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Egzoz gaz  uyar s

52D334

UYARI
Egzoz gazlar n  solumay n. Egzoz
gazlar , renksiz ve kokusuz öldürücü
bir gaz olan karbon monoksit içerir.
Karbon monoksiti kendili inden alg -
lamak zor oldu undan karbon
monoksitin arac n za girmesini önle-
meye yard mc  olmak için a a daki
önlemleri al n.
• Garaj veya di er kapal  alanlarda

motoru çal r halde b rakmay n.
(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• Aç k bir alanda dahi olsa motoru

uzun süre çal r halde b rakmay n.
Motor çal rken k sa bir süre için
oturmak gerekti inde, hava emme
seçicisinin "TEM Z HAVA" konu-
muna ayarland n  ve fan n yüksek
devirde oldu unu kontrol edin.

• Arac n bagaj kap s  aç k ekilde
çal mas na engel olun. Bunu yap-
mak gerekliyse, aç l r tavan (varsa)
ve tüm camlar  kapat n ve hava
emme seçicisi "TEM Z HAVA" konu-
muna ayarlay n ve fan  yüksek
devirde çal t r n.

• Arac n z n havaland rma sistemi-
nin düzgün çal mas n  sa lamak
için, ön cam n ön k sm ndaki hava
giri  zgaras n n her zaman kar,
yaprak ve di er nesnelerden ar n-
m  olmas n  sa lay n.

• Araç alt nda egzoz gazlar n n top-
lanmas n  azaltmaya yard m etmek
için, egzoz borusu arka k s m alan -
n n kar ve di er materyallerden
ar nm  olmas n  sa lay n. Bu özel-
likle de tipi ko ullar nda park halin-
deyken önemlidir.

• Egzoz sisteminize periyodik olarak
hasar ve kaçak kontrolü yapt r n.
Herhangi bir hasar ve kaçak derhal
onar lmal d r.
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Anahtarlar

54G489

Arac n z bir çift birbirine benzer anahtar ile
teslim edilir. Anahtarlardan birini yedek ola-
rak güvenli bir yerde saklay n. Tek bir
anahtar araç üzerindeki kilitlerin tümünü
açar.
Anahtar kimlik numaras  anahtar ya da
anahtar n yan nda verilen metal bir etiket
üzerine i lenmi tir. Etiketi güvenli bir yerde
saklay n. Anahtarlar n z  kaybederseniz,
yeni anahtarlar n yap lmas  için bu numa-
raya ihtiyac n z olacakt r. Daha sonra
müracaat etmeniz için a a daki numaray
yaz n.

mmobilizer sistemi 
Bu sistem arac n motor çal t rma sistemi-
nin elektronik olarak devre d  b rak lmas
sayesinde arac n çal nmas n n önlenme-
sine yard mc  olmaktad r.
Motor sadece arac n z n üzerine elektronik
tan mlama kodu programlanm  orijinal
immobilizer kontak anahtar  ile çal t r labi-
lir. Anahtar, “ON” (AÇIK) konumuna çevril-
di inde tan mlama kodunu ECM’ye iletir.
Yedek anahtar yapt rman z gerekirse,
SUZUKI yetkili servisi ile görü ün. Arac n
yedek anahtarlar için do ru tan mlama
kodlar  ile programlanmas  gerekir. S ra-
dan bir anahtarc n n yapaca  yedek anah-
tar arac  çal t rmayacakt r.

80JM122

Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumun-
dayken immobilizer sistemi uyar  lambas
yan p sönerse motor çal maz.

NOT:
• mmobilizer sistemi uyar  lambas  yan p

söner veya sabit yanarsa bilgi ekran nda
bir uyar  mesaj  görüntülenebilir.

• mmobilizer sistemi bak m gerektirmez.

Bu lamba yan p sönerse kontak anahtar n
“K L T” (KAPALI) konumuna getirin ve
sonra tekrar “AÇIK” konuma al n.
Kontak anahtar  “AÇIK” konumuna geri
geldikten sonra lamba hala yan p sönü-
yorsa, anahtarda veya immobilizer siste-
minde sorun olabilir. SUZUKI yetkili
servisinden sistemin incelenmesini isteyin.

ANAHTAR NUMARASI:

KAZ
mmobilizer sistemi üzerinde de i ik-
lik yapmay n veya araçtan sökmeyin.
Üzerinde de i iklik yap lmas  veya
sökülmesi durumunda sistem düz-
gün çal mayacakt r.
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NOT:
• mmobilizer kontak anahtar n  kaybeder-

seniz en k sa sürede kaybolan  devre-
den ç kartt rmak ve yeni anahtar
yapt rmak için SUZUKI yetkili servisine
talepte bulunun. 

• mmobilizer anahtarlar  olan ba ka araç-
lar n z varsa SUZUKI arac n z  kullan r-
ken o anahtarlar  kontaktan uzak tutun.
SUZUKI arac n z n immobilizer siste-
minde parazit yapabilece inden motor
çal mayabilir.

• Metal herhangi bir nesneyi immobilizer
anahtar na takman z durumunda motoru
çal t rmayabilir.

Kontak anahtar  hat rlat c s
Sesli uyar c  kontak anahtar n  sürücü
kap s  aç ld nda anahtar kontak içindey-
ken ç karman z  hat rlatmak için fas lal
ekilde çalar.

Kap  kilitleri

Yan kap  kilitleri

52RM20830

(1) LOCK
(2) K L T AÇMA
(3) Arka
(4) Ön

Sürücü kap s n n arac n d ndan kilitlen-
mesi:
• Anahtar  yerle tirin ve anahtar n üst k s-

m n  arac n önüne do ru döndürün, ya
da

• Kilit dü mesini ileri do ru döndürün
ard ndan da kap  kolunu kap y  kapad -

n zda çekin ve tutun.

Arac n d ndan sürücü kap s  kilidini
açmak için anahtar  yerle tirin ve anahtar n
üst k sm n  arac n arka taraf na do ru dön-
dürün.

78RB02001

(1) LOCK
(2) K L T AÇMA

Bir kap y  arac n içinden kilitlemek için kilit
topuzunu ileri do ru döndürün. Kap  kilidini
açmak için kilit topuzunu geriye do ru dön-
dürün.

NOT:
Kilitli bir ön kap y  kapat rken kap  kolunu
tutun, aksi takdirde kap  kilitli kalmayacak-
t r.

KAZ
mmobilizer hassas bir elektronik
parçad r. Hasar görmelerini önlemek
için:
• Darbe, nem ya da örne in ön gö üs

üzerinde do rudan güne  
alt nda yüksek s cakl klara maruz
b rakmay n.

• Manyetik cisimlerden uzak tutun.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)(2)
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Merkezi kap  kilitleme sistemi 

52RM20830

(1) LOCK
(2) K L T AÇMA
(3) Arka
(4) Ön

Kap lar n tümünü (bagaj kap s  da dahil
olmak üzere) sürücü kap s  kilidindeki
anahtar  kullanarak ayn  anda kilitleyebilir
ve kilitlerini açabilirsiniz.
Kap lar n tümünü  e  zamanl  olarak kilitle-
mek için anahtar  sürücü kap s  kilidine
yerle tirin ve anahtar n üst k sm n  arac n
ön k sm na do ru bir kez döndürün.
Kap lar n tümünün kilitlerini ayn  anda
açmak için anahtar  sürücü kap s  kilidine
yerle tirin ve anahtar n üst k sm n  arac n
arka taraf na do ru bir kez döndürün.

Sadece sürücü kap s n n kilidini açmak için
anahtar  sürücü kap s  kilidine yerle tirin
ve anahtar n üst k sm n  arac n arka tara-
f na do ru bir kez döndürün.

NOT:
Ayr ca verici çal t rarak tüm kap lar  kilitle-
yebilir ve açabilirsiniz. Bu bölümde yer
alan “Anahtars z giri  sistemi vericisi
(varsa)” konusuna bak n.

Bagaj kapa

(1)
(2)

(3)

(4)

UYARI
Bagaj kapa n n mutlaka kapal  ve
emniyetli ekilde kilitlendi ini her
zaman kontrol edin. Bagaj kapa n n
tam olarak kapat lmas  kaza duru-
munda araçtaki yolcular n araçtan f r-
lamalar n  önler. Kapak tam
kapat ld nda egzoz gazlar n n ara-
c n içine girmesi önlenir.
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Anahtars z giri  sistemi bulunmayan
araçlar (varsa)

78RB02080

(1) Bagaj kapa  kolu
Bagaj kapa n  bagaj kapa  kilidine taka-
ca n z anahtar  kullanarak d ar dan kilit-
leyebilir ve kilidini açabilirsiniz.
Bagaj kapa n  açmak için bagaj kapa
açma kolunu (1) yukar  kald r n ve bagaj
kapa n  çekin.

78RB02081

(2) Bagaj kapa  iç açma kolu
Bagaj kapa n  içeriden açmak için bagaj
kapa  iç açma kolunu (2) ok yönünde
hareket ettirin.

Anahtars z giri  sistemi bulunan araçlar
 (varsa)

78RB02002

(1) Bagaj kapa  kolu

Bagaj kapa n  sürücü kap s  kilidindeki
anahtar  kullanarak kilitleyebilir ve kilitlerini
açabilirsiniz.
Bagaj kapa n  açmak için bagaj kapa
açma kolunu (1) yukar  kald r n ve bagaj
kapa n  çekin.

Bo alm  kur un asitli akü veya bir ar za
nedeniyle sürücü kap s  kilidindeki anah-
tar  kullanarak bagaj kap s n n kilidini aça-
m yorsan z, bagaj kap s n  arac n içinden
açmak için a a daki i lemleri uygulay n.
1) Kolay eri im için arka koltu u öne

do ru katlay n. Arka koltu un ileri do ru
katlanmas  ile ilgili bilgi için bu bölümde
yer alan “Arka koltuklar n katlanmas ”
konusuna bak n.

(1)

(2)
(1)
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78RB02095

2) Bagaj kutusunu (1) sökün.

78RB02003

3) Bagaj kap s n n dö emesini (2) sökün.
• Parmaklar n z için bo luk olu turmak ama-

c yla dö eme ile bagaj kap s aras na
yumu ak bir bezle sar m  düz uçlu bir
tornavida yerle tirin, ard ndandö emeyi
parmaklar n zla çekerek ç kar n.

78RB02004

4) Bagaj kap s n n kilidini açmak içi kolu
(3) ok yönünde hareket ettirin.

78RB02090

5) Arac n d ndan bagaj kap s  kolunu (4)
yukar  çekin ve bagaj kapa n  aç n.

Bagaj kapa  açma kolunu çekti inizde
aç lm yorsa, arac n z  SUZUKI yetkili servi-
sine gösterin.

(1)

(2)

(3)

D KKAT
Arac n içinden bagaj kapa n  iterek
açarken bagaj kapa  etraf nda kim-
senin olmad n  kontrol edin.

(4)
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ç bagaj açma kolu (hafif ticari 
araçlar için)

78RB02102

(1) ç bagaj açma kolu kapa

1) Bagaj kapa n  içeriden açmak için iç
bagaj açma kolu kapa n  (1) ç kar n.

78RB02103

2) Bagaj kap s n  açmak içi kolu (2) ok
yönünde hareket ettirin.

Anahtars z giri  sistemi 
vericisi (varsa)

79MH0237

(1) LOCK (K L T) dü mesi
(2) UNLOCK (K L T AÇMA) dü mesi

Kap lar n tümünü (bagaj kapa  dahil
olmak üzere) ayn  anda arac n yak n ndan
vericiyi çal t rarak kilitleme ve açman n iki
yolu vard r.

(1)

UYARI
Bagaj kapa n  kapat rken içeride
kimsenin olmad ndan emin olun.

(2)

(1)
(2)
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Merkezi kap  kilitleme sistemi
• Kap lar n tümünü kilitlemek için “LOCK”

(K L TLE) dü mesine (1) bir kez bas n.
• Tüm kap  kilitlerini açmak için “UNLOCK”

(K L T AÇ) dü mesine (2) bir kez bas n.

NOT:
Bilgi ekran  ayar modu üzerinden tüm kap -
lar  açan i levi, iki defa basma gerektirme-
den tek seferde çal t rma konumuna
alabilirsiniz. Bilgi ekran n n kullan lmas yla
ilgili detaylar için bu bölümdeki "Bilgi
ekran ” konusuna bak n.

Kap lar kilitlendi inde tüm sinyal lambalar
bir kez yan p sönecektir.
Kap lar n kilitleri aç ld nda:
• Sinyal lambalar  iki kez yan p sönecektir.
• Kabin lambas  anahtar  DOOR (KAPI)

konumundaysa iç lambalar yakla k 15
saniye yanar ve ard ndan söner. Bu
s rada, anahtar  konta a takarsan z
lamba derhal sönmeye ba layacakt r.

Kap lar n “LOCK” dü mesini (1) çal t rd k-
tan sonra kilitlendiklerini kontrol edin. 

NOT:
Kap lardan hiçbirisi “UNLOCK” dü mesi
(2) çal t r ld ktan sonraki 30 saniye içinde
aç lmazsa kap lar tekrar otomatik olarak
kilitlenir.

NOT:
• Anahtars z giri  sistemi vericisinin azami

çal ma mesafesi yakla k 5 metredir
ancak bu etrafta bulunan nesnelere
özellikle radyo vericileri ya da telsizler
gibi yak ndaki di er verici cihazlar n var-
l na göre de i ir.

• Kontak anahtar  yuvas na tak l ysa kap
kilitleri vericiyle çal t r lamaz.

• Kap lardan herhangi biri aç kken kap
kilitleri sadece verici ile aç labilir ve sin-
yaller yan p sönecektir.

• Vericilerden birini kaybederseniz
SUZUKI yetkili servisinizden en k sa
zamanda bir yenisini sipari  edin. Yetkili
servisinizin arac n z n haf zas na yeni
verici kodunu girdi inden emin olun,
böylece eski kod silinir.

Akünün de i tirilmesi
Verici düzgün çal mazsa pilini de i tirin. 
Vericinin pilini de i tirmek için:

68LM248

1) Viday  (1) sökün ve verici kapa n
aç n.

2) Vericiyi (2) sökün.

KAZ
Verici hassas bir elektronik alettir.
Vericinin hasar görmesini önlemek
için:
• Darbe, nem ya da örne in ön gö üs

üzerinde do rudan güne  
alt nda b rakarak yüksek s cakl k-
lara maruz b rakmay n.

• Vericiyi televizyon gibi manyetik
nesnelerden uzak tutun.

(1)

(2)
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68LM249

(3) Lityum disk tipi pil:
CR1616 veya muadili

3) Düz uçlu tornavida ucunu verici (2)
yuvas na sokun ve zorlayarak aç n.

4) Terminali “+” i aretine bakacak ekilde
pili (3) tekrar yerle tirin.

5) Vericiyi kapat n ve verici tutucusu içine
yerle tirin.

6) Verici kapa n  kapat n, tak n ve (1)
vidas n  s k n.

7) Kap  kilitlerinin vericiyle çal t r labildi-
ini kontrol edin.

8) Kullan lm  bataryay , geçerli kurallara
ve düzenlemelere uygun ekilde berta-
raf edin. Lityum pilleri normal evsel at k-
larla birlikte atmay n.

NOT:
Kullan lm  piller geçerli kurallar veya
düzenlemelere göre uygun ekilde at lmal
ve normal çöpe at lmamal d r.

80JM133

(1) Çarp  i aretli tekerlekli kutu sembolü

Üzerinde çarp  i areti olan tekerlekli kutu
sembolü (1) kullan lm  pilin normal çöpten
ayr  toplanmas  gerekti ini belirtir.
Kullan lm  pilin do ru ekilde at lmas  ya
da geri dönü ümünün yap lmas n  sa la-
yarak aksi takdirde pilin uygun olmayan
ekilde çöpe at lmas n n neden olabile-

ce i çevre ve insan sa l  potansiyel
negatif sonuçlar n n önlenmesine yar-
d mc  olacaks n z. Materyallerin geri dönü-
ümü do al kaynaklar n korunmas na

yard mc  olacakt r. Kullan lm  pilin/akünün
at lmas  veya geri dönü ümüyle ilgili daha
detayl  bilgi için SUZUKI yetkili servisine
dan n.

(2)

(3)

UYARI
Lityum pilin yutulmas  ciddi iç yara-
lanmaya neden olabilir. Lityum pilin
yutulmas na izin vermeyin. Lityum
pillerini çocuk ve evcil hayvanlardan
uzak tutun. Yutulursa, derhal bir dok-
tora dan n.

KAZ
• Verici hassas bir elektronik alettir.

Hasar vermemek için vericiyi toz ya
da neme maruz b rakmay n ya da
içini açmay n.

• Pilini kendiniz de i tirirken, verici
statik elektrikten etkilenip zarar
görebilir. Pili de i tirmeden önce
metale dokunarak vücudunuzda
depolanm  statik elektri i bo al-
t n.

(1)
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H rs z cayd rma alarm sistemi 
(varsa)
H rs z cayd rma alarm sistemi, kap lar  kilit-
lemenizden sonra yakla k 20 saniye
içinde çal maya haz r duruma gelir.

Anahtars z giri  sistemi - Vericiyi kullan n.
Sistem devreye girdi inde anahtars z dü -
meyle çal t rma sistemi uzaktan kuman-
das  d nda araçlarla (*) kap  açmaya
veya kaput açmaya yönelik herhangi bir
giri im alarm n çalmas na neden olacakt r.
A a daki parçalar  içerir:

– Anahtar
– Kap  üzerindeki kilit dü mesi

NOT:
• H rs z cayd r c  alarm sistemi, önceden

belirlenen ko ullardan herhangi biri
yerine getirildi inde alarm verir. Ancak
sistemin, arac n za izinsiz giri i engelle-
meye yönelik herhangi bir i levi yoktur.

• H rs z cayd r c  alarm sistemi devredey-
ken kap lar  açmak için her zaman anah-
tars z giri  sistemi vericisini kullan n.
Bunun yerine anahtar kullan lmas
alarm  devreye alacakt r.

• H rs z cayd r c  alarm sistemini bilmeyen
biri arac n z  kullanacaksa sistemi ve
çal mas n  bu ki iye anlatman z  ya da
önceden sistemi devreden ç karman z
öneririz. Alarm n yanl l kla devreye al n-
mas  çevredeki insanlar için sorun yara-
tabilir.

•  H rs z cayd r c  alarm sistemi devrede
olsa bile yine de h rs zl a kar  dikkatli
olmal s n z. Arac n zda para ya da
de erli e yalar b rakmay n.

• H rs z cayd rma alarm sistemi bak m
gerektirmez.

H rs z cayd rma alarm sisteminin dev-
reye al nmas
Tüm kap lar  (bagaj kapa  ve kaput dahil)
uzaktan kumanda vericisiyle kilitleyin. H r-
s z cayd rma lambas  (1) yan p sönmeye
ba layacak ve h rs z cayd rma alarm sis-
temi yakla k 20 saniyede devreye gire-
cektir.
Sistem devreye al n rken gösterge, yakla-

k 2 saniyelik aral klarda yan p sönmeye
devam eder.

78RB02005

KAZ
H rs z cayd rma alarm üzerinde de i-
iklik yapmay n veya araçtan sökme-

yin. Üzerinde de i iklik yap lmas
veya sökülmesi durumunda sistem
düzgün çal mayacakt r.
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NOT:
• Alarm n kazara devreye girmesini önle-

mek için arac n içinde bir ki i varken
devreye almaktan kaç n n z. Arac n için-
deki ki i kap n n kilidini kilitleme dü mesi
ile açarsa alarm devreye girer.

• D ar dan anahtar  kullanarak ya da içe-
riden kap  kilitleme dü meleri kullanarak
tüm kap lar kilitlendi inde h rs z cayd r c
alarm sistemi devreye girmez.

• Anahtars z giri  sistemi uzaktan kuman-
das  kullanarak kap lar aç ld ktan yakla-

k 30 saniye içinde herhangi bir kap
çal t r lmazsa kap lar tekrar otomatik
olarak kilitlenir. Kap lar kilitlendikten yak-
la k 20 saniye sonra, sistem devredey-
ken h rs z cayd r c  alarm sistemi
devreye girer.

H rs z cayd rma alarm sisteminin devre-
den ç kar lmas
Kap lar n kilidini anahtars z giri  sistemi
vericisini kullanarak aç n. H rs z cayd rma
lambas  sönerek h rs z cayd rma alarm sis-
teminin devre d  kald n  gösterecektir.

Alarm n durdurulmas
Alarm n yanl l kla çal t r lmas  duru-
munda kap lar n kilidini anahtars z giri sis-
temi vericisini kullanarak aç n veya kontak
anahtar n  “ON” (AÇIK) konumunaçevirin.
Alarm duracakt r.

NOT:
• Alarm durduktan sonra bile anahtars z

dü meyle çal t rma sistemi uzaktan
kumandas n  kullanarak kap lar  kilitler-
seniz h rs z cayd r c  alarm sistemi yak-
la k 20 saniyelik bir gecikmeyle tekrar
devreye girecektir.

• H rs z cayd rma alarm sistemi devredey-
ken ya da alarm çal r durumdayken
kur un asitli akünün ba lant s n  keser-
seniz sonraki durumda alarm, akünün
ayr l p tekrar ba lanmas  aras ndaki
sürede dursa da kur un asitli akü tekrar
ba land nda alarm devreye girer veya
yeniden devreye girer.

• Önceden belirlenen çal t rma süresinin
sonunda alarm durduktan sonra bile h r-
s z cayd r c  alarm sistemini devreden
ç karmadan herhangi bir kap  aç l rsa
tekrar devreye girecektir.

Park esnas nda alarm n devreye girdi i-
nin kontrol edilmesi
Araca izinsiz giri e ba l  olarak alarm dev-
reye girmi se ve kontak anahtar n  "AÇIK"
konumuna çevirirseniz h rs z cayd rma
lambas , yakla k 8 saniye süreyle h zla
yan p sönecek ve bu süre zarf nda sesli
uyar c  4 defa çalacakt r. Bu olursa siz
d ardayken arac n za girilip girilmedi ini
kontrol edin.
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H rs z cayd rma lambas
(varsa)

78RB02005

Bu lamba kontak anahtar  “LOCK” veya
“ACC” konumunda oldu unda yan p söne-
cektir. Yan p sönen lamba arac n güvenlik
sistemi ile donan ml  oldu unu göstererek
h rs zl  cayd rmak amac yla dü ünülmü -
tür.

Camlar

Manuel cam kolu (varsa) 
(varsa)

60G010A

Camlar  kap  paneli üzerindeki kolu döndü-
rerek aç n ya da kapat n.

Elektrikli cam kumandalar
(varsa)
Elektrikli camlar sadece kontak anahtar
“ON” konumdayken çal t r labilir.

78RB02006

Orta konsolda sürücü cam n  çal t rmak
için bir dü me (1) ve ön yolcu cam n  (2)
çal t rmak için bir dü me bulunur.

(2)
(1)



2-12

SÜRÜ  ÖNCES

78RB02007

Cam  açmak için dü meye bas n. Cam
kapatmak için dü meyi yukar  kald r n.
Sürücü cam nda daha fazla konfor için
OTOMAT K AÇMA ve OTOMAT K
KAPAMA (varsa) özellikleri bulunur (örne-

in gi elerde ya da arabaya servis resto-
ranlarda). Bu, sürücünün cam , cam
dü mesini AÇMA veya KAPAMA konu-
munda tutmaya gerek kalmadan açabile-
ce i veya kapatabilece i anlam na gelir.
Sürücü cam  dü mesine tamamen bast r n
veya yukar  kald r n ve b rak n. TAM AÇIK
veya TAM KAPALI konumuna ula mas n-
dan önce cam  durdurmak için dü meyi
k sa süre yukar  veya a a  itin.

S k ma önleme i levi 
(varsa)
Sürücü cam nda s k ma önleme i levi
mevcuttur. Bu i lev, cam anahtar n
KAPAMA konumunda tutmadan cam
kapatman za izin veren OTOMAT K
KAPAMA özelli i taraf ndan kapat l rken
cama s k an yabanc  bir nesneyi tespit
eder ve hasar  önlemek için cam n kapan-
mas n  durdurur.

KAPALIAÇIK UYARI
• Araçta çocuk bulunmas  duru-

munda elektrikli cam kumandala-
r yla oynamalar  engellenmelidir.
Bedenlerinin belli k s mlar  camla-
r n aç lmas  kapanmas  s ras nda
s k rsa çocuklar ciddi ekilde
yaralanabilirler.

• Yolcunun cam s k mas  nedeniyle
yaralanmas n  önlemek için otoma-
tik camlar  kapat rken yolcunun
elleri ya da ba  gibi beden uzuvla-
r ndan hiçbirinin camlar n i ledi i
yol üzerinde olmad n  kontrol
edin.

• K sa süreli ine bile olsa araçtan
ayr l rken kontak anahtar n  her
zaman yan n za al n. Çocuklar  park
halindeki bir araçta yaln z b rakma-
y n. Çocuklar araçta yaln z kald k-
lar  s rada otomatik cam dü meleri
ile oynayabilir ve cam aras na s k -

abilirler.

UYARI
Yolcunun cam s k mas  nedeniyle
yaralanmas n  önlemek için otomatik
camlar  kapat rken yolcunun elleri ya
da ba  gibi yolcu vücudunun her-
hangi bir k sm n n kapat rken otoma-
tik cam n i ledi i yol üzerinde
olmad n  kontrol edin. 
Bu i lev, cam  kapat rken s k an cis-
min boyutu, sertli i veya konumuna
ba l  olarak cismi tespit etmeyebilir.
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NOT:
S k ma önleme i levinde sorun oldu un-
dan OTOMAT K KAPAMA özelli iyle cam
kapatamasan z bile cam anahtar n
KAPAMA konumunda tutarak cam  kapata-
bilirsiniz.
Arac  arazide çok fazla sürerseniz cam,
arac n sars lmas na tepki verdi inden
s k ma önleme i levi kazara çal abilir.

S k ma önleme i levinin ba lat lmas
Kur un asitli aküyü ay rd n zda ve tekrar
ba lad n zda ya da sigortay  de i tirdi i-
nizde i lev devreden ç kar. Bu durumda
OTOMAT K KAPAMA i levi devrede kala-
bilirken OTOMAT K AÇMA özelli i devre-
den ç kacakt r. S k ma önleme i levinin
ba lat lmas  gerekir.

S k ma önleme i levini ba latmak için
a a daki prosedürü kullan n:
1) Konta  “ON” (AÇIK) konumuna al n.
2) Cam dü mesini A A I konumunda

tutarak sürücü cam n  tamamen aç n.
3) Anahtar  YUKARI konumunda tutarak

sürücü cam n  kapat n ve cam tama-
men kapand ktan sonra dü meyi 2
saniye tutmaya devam edin.

4) OTOMAT K AÇMA-KAPAMA özelli i-
nin çal p çal mad n  görmek için
sürücü cam n  kontrol edin.

OTOMAT K AÇMA/KAPAMA özelli i, ba -
latma sonras nda çal mayacak olursa
s k ma önleme i levinde sorun olabilir.
Arac n z  SUZUKI yetkili servisine gösterin.

Aynalar

ç dikiz aynas

68LMT0205

68LMT0206

(2) Gündüz sürü ü
(3) Gece sürü ü

Arac n z n arka k sm n  görebilece iniz
ekilde iç dikiz aynas n  elle ayarlayabilirsi-

niz. Aynay  ayarlamak için ayar dilini (1)
gündüz pozisyonuna getirin ve ard ndan
da aynay  yukar , a a  do ru ya da yan-
lara do ru en iyi görünümü almak için elle
hareket ettirin.

D KKAT
• S k ma önleme i levi, cam anahta-

r n  YUKARI konumunda tutarken
çal maz.

• S k ma önleme i levi, cam n tama-
men kapat lmas ndan hemen önce
cama s k an bir cismi tespit ede-
meyebilir.

UYARI
Kur un asitli aküyü her ay r n zda
ya da tekrar ba lay n zda s k ma
önleme i levi tekrar ba lat lmal d r. 
Ba latma tamamlanana dek s k ma
önleme i levi devreye girmez.

(1)

(2) (3)



2-14

SÜRÜ  ÖNCES

Gece sürü ü esnas nda ayar dilini arkadan
gelen araçlar n farlar ndan yans yan n
parlamas n  azaltmak için gece pozisyo-
nuna alabilirsiniz.

D  dikiz aynalar

81A081

D  arka görü  aynalar n  arac n z n yan
taraf n  aynalarda görece iniz ekilde
ayarlay n.

UYARI
• Aynay  mutlaka ayar diliyle gündüz

pozisyonunda ayarl  b rak n.
• Gece pozisyonunu sadece arkan z-

dan gelen araçlar n farlar n n parla-
mas n  azaltmak gerekti inde
kullan n. Bu pozisyonda iken gün-
düz pozisyonunda görülebilen baz
nesneleri göremeyebilece inizi
unutmay n.

UYARI
Yan d bükey aynada görünen bir
araç ya da di er bir nesnenin ebat ya
da mesafesine karar verirken dikkatli
olun. Nesnelerin düz aynada görün-
dü ünden daha küçük ve daha
uzakta görünür oldu unu unutmay n.
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Elektrikli aynalar (varsa)

78RB02082

Elektrikli aynalar  kumanda eden dü me
sürücü kap s  paneli üstündedir. Aynalar
kontak anahtar  “ACC” veya “ON” konum-
dayken ayarlayabilirsiniz. Aynalar  ayarla-
mak için:
1) Dü meyi ayarlamak istedi iniz aynay

seçmek için sola ya da sa a çevirin.
2) Anahtar n aynay  hareket ettirmek iste-

di iniz yöne kar l k gelen d  taraf na
bast r n.

3) Ayar n istenmeyen ekilde bozulmas n
önlemek için ayar dü mesini ortadaki
pozisyona getirin.

NOT:
Arac n zda s tmal  d  dikiz aynalar  mev-
cutsa bu bölümde “Is tmal  arka cam dü -
mesi / s tmal  d  dikiz ayna (varsa)
dü mesi” konusuna bak n.

 D  dikiz aynalar  katlama dü mesi 
(varsa)

78RB20201

(1) Açma
(2) Katlama

78RB20202

Arac  dar bir alana park ederken aynalar
katlayabilirsiniz. Aynalar  katlamak ve
açmak için katlama dü mesine (3) bas n.
Sürü e ba lamadan önce aynalar n aç k
oldu undan emin olun.

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)
(2)

(3)

D KKAT
Eliniz hareket eden aynalara s k abi-
lir ve yaralanabilir. Aynalar n katlan-
mas  ve aç lmas  s ras nda kimsenin
elinin aynalara yakla mas na izin ver-
meyin.

Dü me konumu

Açma Katlama
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Gösterge tablosu (Tip A) (varsa)
1. H z göstergesi
2. Devir göstergesi
3. Bilgi ekran
4. S f rlanabilir kilometre sayac  seçme dü mesi
5. Gösterge seçme dü mesi
6. Uyar  ve gösterge lambalar

78RB20203

1

5

6

4 3

2

6 6
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H z göstergesi
H z göstergesi araç h z n  gösterir. 

Devir Göstergesi
Devir göstergesi dakikada motor devrini
gösterir.

Yak t göstergesi

78RB02030

Kontak anahtar  “ON” konumda oldu unda
bu gösterge yak t deposundaki yakla k
yak t miktar n  verir. “F” dolu ve “E” bo
demektir.
• Gösterge, dü ük seviyeye "E" tek seg-

ment kalm sa depoyu olabildi ince k sa
sürede tekrar doldurun.

Son segment yan p sönüyorsa yak t nere-
deyse bitmi tir. Dü ük yak t ikaz lambas
(1) yan yorsa, akabinde yak t deposunu
doldurun. Detaylar için bu bölümde "Uyar
ve gösterge lambalar ” konusundaki "Az
yak t uyar  lambas ” ba l na bak n. aret
(2) yak t kapa n n arac n sa  taraf nda
oldu unu gösterir.

KAZ
Motor devri asla k rm z  alandayken
arac  sürmeyin, aksi halde ciddi
motor hasar  ile sonuçlanabilir.
Vites küçültürken bile motor devrini
k rm z  alan n alt nda tutun.
“ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI” bölü-
mündeki “Maksimum izin verilen h z-
larda vites küçültme” konusuna
bak n.

(2)

(1)
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Parlakl k kontrolü

78RB02091

78RB02031

Kontak anahtar  “ON” konumuna getirildi-
inde gösterge panelindeki lambalar

yanar. 
Arac n zda, park lambalar  veya farlar aç k-
ken gösterge paneli lambalar n n parlakl -

n  otomatik olarak azaltan bir sistem
mevcuttur. 
Park lambalar  ve/veya farlar “ON” (AÇIK)
konumuna al nd nda gösterge paneli
lambalar n n parlakl n  yedi seviyeden
birini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Gösterge paneli lambalar n n parlakl n
art rmak için gösterge seçici dü mesini (1)
saat yönünde çevirin. 
Gösterge paneli lambalar n n parlakl n
azaltmak için gösterge ayar dü mesini (1)
saatin aksi yönünde çevirin.
 

NOT:
• Parlakl k kontrolünü devreye al rken bir-

kaç saniye içerisinde dü meyi çevirmez-
seniz parlakl k kontrol göstergesi
otomatik olarak iptal edilecektir.

• Kur un asitli aküyü tekrar ba lad n zda
gösterge paneli lambalar n n parlakl
tekrar ayarlanacakt r. Parlakl  tercihi-
nize göre tekrar ayarlay n.

NOT:
Park lambalar  veya farlar aç kken maksi-
mum parlakl k seviyesini seçerseniz a a -
daki i levler iptal edilir.
• Gösterge paneli lambalar n n parlakl n

otomatik olarak k san i lev
• Maksimum parlakl k seviyesi d nda

parlakl k kontrolüyle çal an i lev

(1)

UYARI
Sürü  esnas nda gösterge paneli
lambalar n n parlakl n  ayarlamay n.
Aksi takdirde arac n kontrolünü kay-
bedebilirsiniz.
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Bilgi ekran
Bilgi ekran , kontak anahtar  “ON” konu-
muna getirildi inde yanar.

78RB02032

(1) S f rlanabilir kilometre sayac  seçme
dü mesi

(2) Gösterge seçme dü mesi

78RB02038

(3) Bilgi ekran

Bilgi ekran  a a daki bilgileri gösterir.
Ekran (A)
S cakl k
Ekran (B)
Saat
Ekran (C)
H z s n rlay c  (varsa)
Ekran (D)
Vites kolu konumu (Otomatik anz manl
araçlarda) / Vites kolu göstergesi (varsa) /
Arka yolcu emniyet kemeri hat rlat c s
(varsa)
Ekran (E)
Günlük kilometre sayac  / Toplam kilometre
sayac  / Yak t tüketimi / Sürü  menzili
Ekran (F)
Yak t göstergesi

(2)(1)

(3)

(D)
(E)
(F)

(A) (B)

(C)
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Saat
Gösterge (B) saati gösterir.
Saat gösterimini de i tirmek için: 
1) Günlük kilometre sayac  ayar dü mesi

(1) ile gösterge ayar dü mesine (2) bir-
likte bas n.

2) Saat gösterimini de i tirmek için, saat
gösterimi yan p söndü ünde gösterge
ayar dü mesini (2) tekrar sola veya
sa a çevirin. Saat gösterimini h zla
de i tirmek için, gösterge seçme dü -
mesini (2) çevirin ve tutun. Saat gösteri-
mini ayarlamak için, gösterge seçme
dü mesine (2) bas n, dakika gösterimi
yan p sönmeye ba layacakt r.

3) Dakika gösterimini ayarlamak için, gös-
terge seçme dü mesine (2) bas n,
dakika gösterimi yan p sönmeye ba la-
yacakt r. Dakika gösterimini h zla de i -
tirmek için, gösterge seçme dü mesini
(2) çevirin ve tutun. Dakika gösterimini
ayarlamak için, gösterge seçme dü -
mesine (2) bas n.

12/24H format seçimi için bu bölümdeki
“Ayar modu” konusuna bak n.

Termometre
Gösterge (A) termometreyi gösterir.
Termometre d  s cakl  gösterir.

78RB02089

D  hava s cakl  donma seviyelerine dü -
tü ünde göstergede bir i aret (a) görüntü-
lenir.

NOT:
• D  s cakl k göstergesi, dü ük h zda

sürü  s ras nda ya da duruldu unda
mevcut d  s cakl k de ildir.

• Termometrede bir sorun varsa veya kon-
tak anahtar  “ON” (AÇIK) konumuna
getirildikten sonra ekranda d  ortam
s cakl  görüntülenmeyebilir.

Ekranda (E) sürü  mesafesi gösterildi-
inde s cakl k birimini de i tirebilirsiniz.

S cakl k birimini de i tirmek için, günlük
kilometre sayac  ayar dü mesini (1) bas l
tutarken, gösterge ayar dü mesini (2) çevi-
rin.

78RB02092

Vites kolu konumu (Otomatik anz -
manl  araçlarda) / Vites kolu göster-
gesi (varsa) / Arka yolcu emniyet 
kemeri hat rlat c s  (varsa)

52RM21360

UYARI
Sürü  esnas nda ekran ayarlamaya
kalk rsan z arac n hakimiyetini kay-
bedebilirsiniz.
Sürü  esnas nda ekranlar  ayarla-
maya çal may n.

(a)
(Ba lang ç 
ayar )

ÖRNEK
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Vites kolu konumu (Otomatik anz -
manl  araçlarda)
Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumun-
dayken ekran (D) vites konumunu gösterir.

anz man n kullan lmas  hakk nda daha
fazla bilgi için,“ARACINIZI ÇALI -
TIRMA”bölümündeki “ anz man n kullan l-
mas  konusunu inceleyin.

Vites göstergesi (varsa)
“ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI” bölü-
münde “Vites De i tirme Göstergesi” k s-
m na bak n.

Arka yolcu emniyet kemeri hat rlat c s
(varsa)
Ayr nt lar için “SÜRÜ TEN ÖNCE” bölü-
münde “Emniyet kemerleri ve çocuk kol-
tuklar ” konusunu inceleyin.

Günlük kilometre sayac  / Toplam 
kilometre sayac  / Yak t tüketimi / 
Sürü  menzili 
Ekran (E) a a dakilerden birini gösterir;
günlük kilometre sayac  A, günlük kilo-
metre sayac  B, toplam kilometre sayac ,
anl k yak t tüketimi, ortalama yak t tüketimi
veya sürü  menzili.
Ekranda (E) görüntülenecek veriyi seçmek
için günlük kilometre sayac  ayar dü me-
sine (1) veya gösterge ayar dü mesine (2)
h zl  bir ekilde bas n.

78RB02034

(b) Günlük kilometre sayac  A
(c) Günlük kilometre sayac  B
(d) Kilometre göstergesi
(e) Anl k yak t tüketimi
(f) Ortalama yak t tüketimi
(g) Sürü  menzili

NOT:
• Bir dü meye bast n zda gösterilenler

de i ir.
• Ekranda yakla k de erler gösterilir.

Gösterilen de erler gerçek de erlerle
ayn  olmayabilir.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Günlük kilometre sayac  seçme
dü mesine (1) bas n.

Gösterge seçme dü mesine (2)
bas n.

UYARI
Sürü  esnas nda ekran ayarlamaya
kalk rsan z arac n hakimiyetini kay-
bedebilirsiniz.
Sürü  esnas nda ekranlar  ayarla-
maya çal may n.
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Günlük kilometre sayac
Günlük kilometre göstergesi gidilen k sa
yolculuklar veya benzin duraklamalar  ara-
s ndaki mesafeyi ölçmek üzere kullan labi-
lir.
Günlük kilometre göstergesi A veya günlük
kilometre göstergesi B’yi ba ms z olarak
kullanabilirsiniz.
Günlük kilometre sayac n  s f rlamak için
günlük kilometre sayac  seçme dü mesini
(1) birkaç saniye bas l  tutun.

NOT:
Günlük kilometre sayac n n maksimum
de eri 9999,9’dur. Maksimum de eri a t -

n zda gösterilen de er 0.0'a döner.

Kilometre göstergesi
Kilometre göstergesi arac n kat etti i top-
lam yol mesafesini kaydeder.

Anl k yak t tüketimi
Ekran anl k yak t tüketimi de erini sadece
araç hareket halindeyken gösterir.

NOT:
• De er araç hareket halinde olmad kça

gösterilmez.
• Arac n özelliklerine ba l  olarak, ba lan-

g çtaki yak t tüketimi birimleri L/100km
veya km/L olarak görüntülenir.

• L/100km ayar  için anl k yak t tüketi-
minde gösterilen maksimum de er
30'dur. Gerçek yak t tüketimi daha yük-
sek olsa da, ekranda 30'in üzerinde bir
de er gösterilmez.

• km/L için anl k yak t tüketiminde gösteri-
len maksimum de er 50'dur. Gerçek
yak t tüketimi daha yüksek olsa da,
ekranda 50'in üzerinde bir de er göste-
rilmez.

• Yak t tüketimi sürü  ko ullar ndan büyük
oranda etkileniyorsa, ekranda gösterim
gecikebilir.

• Ekranda yakla k de erler gösterilir.
Gösterilen de erler gerçek de erlerle
ayn  olmayabilir.

• “L/100km” veya “km/L” ayar  için anl k
yak t tüketiminin görüntülendi i anl k
yak t tüketimi birimlerini de i tirebilirsi-
niz. Bu bölümdeki "Ortalama yak t tüke-
timi” konusuna bak n.

Ortalama yak t tüketimi
Daha önce ortalama yak t tüketimi ayar n
seçtiyseniz kontak anahtar  “ON” (AÇIK)
konumuna çevrildi inde son s f rlamadan
mevcut zamana kadarki ortalama yak t
tüketimi gösterilir.
Ortalama yak t tüketimini s f rlamak için
ekranda ortalama yak t tüketimi gösterildi-

inde (2) bir süre gösterge ayar dü me-
sine bas n ve bas l  tutun.

NOT:
De eri s f rlad n zda veya terminalleri
kur un asitli aküye tekrar ba lad n zda,
ortalama yak t tüketimi de eri bir süre
sürü ten sonra gösterilir.

KAZ
Okunan kilometre göstergesi de er-
lerini gözlemleyin ve gerekli servis-
ler için bak m program n  düzenli
kontrol edin.
Belli parçalarda olu an fazla y p-
ranma ya da hasar do ru bak m ara-
l klar nda gerekli bak m
yap lmamas ndan kaynaklan r.
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(“L/100km” veya “km/L” ayar  için)
Ortalama yak t tüketimi birimini de i tir-
mek için, günlük kilometre sayac  ayar
dü mesini (1) bas l  tutarken, gösterge
ayar dü mesini (2) çevirin.

68PH02207

NOT:
Ortalama yak t tüketiminin görüntülendi i
birimleri de i tirdi inizde, anl k yak t tüke-
timi birimleri de otomatik olarak de i ecek-
tir.

Sürü  menzili
Arac  son sürü ünüzde sürü  mesafesini
seçmi seniz, gösterge birkaç saniye
süreyle “—” ibaresini, sonra kontak anah-
tar  “AÇIK” konumuna getirildi inde mev-
cut sürü  mesafesini gösterir.
Ekranda gösterilen sürü  menzili, mevcut
sürü  ko ullar na ba l  olarak yak t göster-
gesi "E" ibaresini gösterene kadar gidebile-
ce iniz yakla k mesafedir.
Dü ük yak t uyar  lambas  yand nda “---”
ekran  belirecektir.
Dü ük yak t uyar  lambas  yanarsa yak t
deposunu, göstergedeki sürü  menzili
de erinden ba ms z olarak hemen doldu-
run.
Yak t doldurdu unuzda sürü  mesafesi
güncellenir. Ancak az miktarda yak t ekler-
seniz do ru de er görüntülenemez.

NOT:
• Kontak anahtar  “ON” konumundayken

tekrar yak t doldurursan z sürü  menzili
do ru de eri göstermeyebilir.

• Terminalleri kur un asitli aküye tekrar
ba lad n zda arac  bir süre kulland k-
tan sonra sürü  mesafesi de eri görün-
tülenir.

Yak t göstergesi
Gösterge (F) yak t seviyesini gösterir.
Bu bölümde yer alan “Yak t göstergesi”
konusuna bak n.

(Ba lang ç 
ayar )
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Ayar modu
Ayar modunda a a daki fonksiyonlar  ayarlayabilirsiniz.

Gösterge Fonksiyonlar
Saatin gösterimi “ ”

Sinyal lambas n n fazladan yan p sönmesi “ ”

“Araca geli ” i levinin ayd nlatma süresi “ ”
(varsa)

“Eve giri ” i levinin ayd nlatma süresi “ ”
(varsa)

Lastik bas nç takip sistemi ayar
(varsa)

Ba lang ç ayar  “ ”

Ayar modundan ç k  “ ”
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NOT:
Arac n özelliklerine ba l  olarak, baz  ö e-
ler görüntülenemeyebillir.

Ayar modunun kullan lmas :
1) Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konuma

çevrildi inde ve araç hareketsizken
gösterge ayar dü mesine (2) bas n ve
ekranda “ ” gösterilene kadar
bas l  tutun.

2) Önceki sayfada yer alan tabloya göre
ayarlamak istedi iniz bir i levi seçmek
için gösterge ayar dü mesini (2) çevirin
ve/veya itin.

3) A a daki fonksiyonlar n ayarlar n  kay-
detmek için gösterge ayar dü mesini
(2) çevirin ve/veya itin.

68PM00272

NOT:
• Yukar daki ekilde gösterildi i gibi  “ ”

geçerli ayar ö esinin ekran nda gösteri-
lir.

• Çal t rma s ras nda bir üst ekrana dön-
mek için gösterge ayar dü mesini (2)
“” or  “ ” veya ekran na çevi-
rin, ard ndan gösterge ayar dü mesine
(2) bas n.

Saatin gösterimi “ ”
• : 12 saat format  
• : 24 saat format
NOT:
Saat gösteriminin varsay lan ayar  özellik-
lere göre farkl l k gösterir. 

Sinyal lambas n n fazladan yan p sön-
mesi “ ”
• : Sinyal kolu yerine döndükten

sonra sinyal üç kez yan p
söner (varsay lan ayar)

• : Sinyalin fazladan yan p sön-
mesini devre d  b rak r

“Araca geli ” i levinin ayd nlatma
süresi “ ” (varsa)
• : “To car” (Araca var ) fonksi-

yonu devre d
• : 10 saniye (varsay lan ayar)
• : 15 saniye
• : 20 saniye
• : 25 saniye

“Eve giri ” i levinin ayd nlatma süresi
“ ” (varsa)
• : “To home” (Eve var ) fonksi-

yonu devre d
• : 10 saniye (varsay lan ayar)
• : 15 saniye
• : 20 saniye
• : 25 saniye
• : 30 saniye

Lastik bas nc  kontrol sistemi ayar
(varsa)
• : Konfor modu (varsay lan

ayar)
• : Yük Modu

Detaylar için "ARACINIZIN ÇALI TIRIL-
MASI" bölümündeki "Lastik bas nc  görün-
tüleme sistemi (TPMS)" bak n.

Ba lang ç ayar  “ ”
• : Tüm ayarlar  s f rla

Ayar modundan ç k :
Ekran  “ ” konumuna çevirin ard ndan
gösterge ayar dü mesine (2) bas n.

Gösterge seçme dü mesini (2)
çevirin.

Gösterge seçme dü mesine (2)
bas n.
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Gösterge tablosu (Tip B) (varsa)
1. H z göstergesi
2. Devir göstergesi
3. Bilgi ekran
4. S f rlanabilir kilometre sayac  seçme dü mesi
5. Gösterge seçme dü mesi
6. Uyar  ve gösterge lambalar

78RB02098

1

36 54

2 6

6
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H z göstergesi
H z göstergesi araç h z n  gösterir. 

Devir Göstergesi
Devir göstergesi dakikada motor devrini
gösterir.

Yak t göstergesi

78RB02036

Kontak anahtar  “ON” konumda oldu unda
bu gösterge yak t deposundaki yakla k
yak t miktar n  verir. “F” dolu ve “E” bo
demektir.
• Gösterge, dü ük seviyeye "E" tek seg-

ment kalm sa depoyu olabildi ince k sa
sürede tekrar doldurun.

Son segment yan p sönüyorsa yak t nere-
deyse bitmi tir. Dü ük yak t ikaz lambas
(1) yan yorsa, akabinde yak t deposunu
doldurun. Detaylar için bu bölümde "Uyar
ve gösterge lambalar ” konusundaki "Az
yak t uyar  lambas ” ba l na bak n. aret
(2) yak t kapa n n arac n sa  taraf nda
oldu unu gösterir.

Parlakl k kontrolü

52RS20160

78RB02037

KAZ
Motor devri asla k rm z  alandayken
arac  sürmeyin, aksi halde ciddi
motor hasar  ile sonuçlanabilir.
Vites küçültürken bile motor devrini
k rm z  alan n alt nda tutun.
“ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI” bölü-
mündeki “Maksimum izin verilen h z-
larda vites küçültme” konusuna
bak n.

(2)

(1)

(1)
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Kontak anahtar  “ON” konumuna getirildi-
inde gösterge panelindeki lambalar

yanar. 
Arac n zda, park lambalar  veya farlar aç k-
ken gösterge paneli lambalar n n parlakl -

n  otomatik olarak azaltan bir sistem
mevcuttur. 
Park lambalar  ve/veya farlar aç kken
panel ayd nlatma parlakl n  ayarlayabilir-
siniz.
Gösterge paneli lambalar n n parlakl n
art rmak için gösterge seçici dü mesini (1)
saat yönünde çevirin. 

Gösterge paneli lambalar n n parlakl n
azaltmak için gösterge ayar dü mesini (1)
saatin aksi yönünde çevirin.
 

NOT:
• Parlakl k kontrolünü devreye al rken bir-

kaç saniye içerisinde dü meyi çevirmez-
seniz parlakl k kontrol göstergesi
otomatik olarak iptal edilecektir.

• Kur un asitli aküyü tekrar ba lad n zda
gösterge paneli lambalar n n parlakl
tekrar ayarlanacakt r. Parlakl  tercihi-
nize göre tekrar ayarlay n.

NOT:
Park lambalar  veya farlar aç kken maksi-
mum parlakl k seviyesini seçerseniz a a -
daki i levler iptal edilir.
• Gösterge paneli lambalar n n parlakl n

otomatik olarak k san i lev
• Maksimum parlakl k seviyesi d nda

parlakl k kontrolüyle çal an i lev

Bilgi dü mesi
(varsa)
Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumuna
çevrildi inde ve araç hareket halindeyken
ekran  de i tirmek için bilgi dü mesini kul-
lanabilirsiniz.

78RB02099

(1) Bilgi svici
(2) Gösterge seçme dü mesi

UYARI
Sürü  esnas nda gösterge paneli
lambalar n n parlakl n  ayarlamay n.
Aksi takdirde arac n kontrolünü kay-
bedebilirsiniz.

(1) (2)



2-29

SÜRÜ  ÖNCES

Ayar moduna geçme
1) Araç hareket halinde de ilken bilgi dü -

mesine (1) bas n ve dü meyi bas l
tutun.

2) Ayar modu ekrana geldikten sonra
de i tirmek istedi iniz ö eyi seçmek
için gösterge ayar dü mesini (2) sola
veya sa a çevirin. Ayr nt l  bilgi için bu
bölümdeki “Ayar modu” konusuna
bak n.

NOT:
Bilgi ekran nda a a daki ö elerden biri
görüntülenirken ayar moduna geçerseniz
geçerli de er s f rlan r. De eri s f rlamak
istemiyorsan z gösterge ayar dü mesine
(2) h zla bas n ve di er ö eye geçin.
• Ortalama yak t tüketimi
• Sürü  süresi
• Ortalama h z

Ayar modundan ç k
1) Ayar modundan ç kmak için “Back”

(Geri) ö esini seçin ve gösterge ayar
dü mesine (2) bas n.

2) Bilgi dü mesine (1) h zl ca bas n.

NOT:
Ayar modundan a a daki i lemlerden biri
ile ç kabilirsiniz:
• Kontak anahtar n  “ACC” veya “LOCK”

(K L T) konumuna getirin.
• Arac n z  sürmeye ba lay n.

Bilgi ekran
Bilgi ekran , kontak anahtar  “ON” konu-
mundayken görüntülenir.

78RB02033

(1) Bilgi ekran

78RB02039

(2) S f rlanabilir kilometre sayac  seçme
dü mesi

(3) Gösterge seçme dü mesi

Bilgi ekran  a a daki bilgileri gösterir.
Ekran (A)
Saat
Ekran (B)
Termometre
Ekran (C)
Uyar  ve gösterge mesajlar  / Yak t tüketimi
/ Sürü  menzili / Ortalama h z / Sürü  süresi 
Ekran (D)
Vites kolu konumu (Otomatik anz manl
araçlarda) / Vites konumu (Otomatik anz -
manl  araçlarda) / Vites göstergesi (varsa)

(1)

(A) (B)

(C)

(D) (E)
(F)

(G)

(3)(2)
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Ekran (E)
Günlük kilometre sayac  / Arka yolcu emni-
yet kemeri hat rlat c s  (varsa) 
Ekran (F)
Kilometre göstergesi
Ekran (G)
Yak t göstergesi

52RS20420

Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumuna
çevrildi inde yukar daki ekilde gösterilen
mesaj birkaç saniye süreyle ekranda gözü-
kür.
Kontak modu “ACC” (AKSESUAR) veya
“LOCK” (K L T) konumundayken ekranda
baz  uyar  ve gösterge mesajlar  belirebilir.

Saat
Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumun-
dayken ekran (A) zaman  gösterir.
Saati ayarlamak için bu bölümdeki “Ayar
modu” talimatlar n  izleyin.

Termometre
Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumun-
dayken ekran (B) termometreyi gösterir.
Termometre d  s cakl  gösterir.

78RB02040

D  hava s cakl  donma seviyelerine dü -
tü ünde göstergede bir i aret (a) görüntü-
lenir.

NOT:
• D  s cakl k göstergesi, dü ük h zda

sürü  s ras nda ya da duruldu unda
mevcut d  s cakl k de ildir.

• Termometrede bir sorun varsa veya kon-
tak anahtar  “ON” (AÇIK) konumuna
getirildikten sonra ekranda d  ortam
s cakl  görüntülenmeyebilir.

Ekranda (C) sürü  mesafesi gösterildi-
inde s cakl k birimini de i tirebilirsiniz.

S cakl k birimini de i tirmek için bu bölüm-
deki “Ayar modu” konusuna bak n.

52RM20880

UYARI
Sürü  esnas nda ekran ayarlamaya
kalk rsan z arac n hakimiyetini kay-
bedebilirsiniz.
Sürü  esnas nda ekranlar  ayarla-
maya çal may n.

(a)

(Ba lan-
g ç ayar )
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Yak t tüketimi / Sürü  menzili / Ortalama h z / Sürü  süresi 
Ekranda (C) uyar  veya gösterge mesaj  olmad nda ekranda gözükmesi için a a daki
göstergelerden birini seçebilirsiniz: anl k yak t tüketimi, ortalama yak t tüketimi, sürü
menzili, ortalama h z, sürü  süresi ya da gösterge yok.

78RB02041

(a)

(d)(e)(f)

(c)(b)

(a) Anl k yak t tüketimi
(b) Ortalama yak t tüketimi
(c) Sürü  menzili
(d) Ortalama h z
(e) Sürü  süresi
(f) Gösterge yok

Göstergede görüntülenecek bilgiyi ayarla-
mak için gösterge ayar dü mesine (3)
h zla bas n.

NOTE:
Ekranda gösterilen yak t tüketimi, sürü
menzili ve ortalama h z  de eri a a daki
ko ullardan etkilenir;
• yol artlar
• çevredeki trafik durumu
• sürü  artlar
• araç durumu
• ar za uyar  lambas n n yanmas  ya da

yan p sönmesine neden olan ar za
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Anl k yak t tüketimi
Ekran sadece araç hareket halindeyken
anl k yak t tüketimini çubuk grafik ile göste-
rir.

NOT:
• Ekran çubuk grafi i araç hareket halinde

olmad kça göstermez.
• Arac n özelliklerine ba l  olarak, ba lan-

g çtaki yak t tüketimi birimleri L/100km,
km/L veya MPG olarak görüntülenir.

• Anl k yak t tüketiminin belirtilen maksi-
mum de eri a a dakilerden biridir.
Ekranda gerçek anl k yak t tüketimi mak-
simum de erin üzerinde olsa dahi mak-
simum de er üzerinde bir de er
gösterilmez.
– L/100km ayar  için: 30
– km/L ayar  için: 50
– MPG ayar  için: 80

• Yak t tüketimi sürü  ko ullar ndan büyük
oranda etkileniyorsa, ekranda gösterim
gecikebilir.

• Ekranda yakla k de erler gösterilir.
Gösterilen de erler gerçek de erlerle
ayn  olmayabilir.

Ortalama yak t tüketimi
Daha önce ortalama yak t tüketimi ayar n
seçtiyseniz kontak anahtar  “ON” (AÇIK)
konumuna çevrildi inde son s f rlamadan
mevcut zamana kadarki ortalama yak t
tüketimi gösterilir.

NOT:
Terminalleri kur un asitli aküye tekrar ba -
lad n zda arac  bir süre kulland ktan
sonra ortalama yak t tüketimi de eri görün-
tülenir.

Ortalama yak t tüketimi de erinin a a -
daki üç yöntemden biriyle ne zaman s f rla-
naca n  seçebilirsiniz;
• Yak t doldurma sonras  s f rlama: orta-

lama yak t tüketimi de eri yak t doldur-
duktan sonra otomatik olarak
s f rlanacakt r.

• Günlük kilometre sayac yla A s f rlama:
Ortalama yak t tüketimi de eri günlük
kilometre sayac  A otomatik olarak s f r-
lanacakt r.

• Manuel s f rlama: ortalama yak t tüketim
de eri, gösterge ortalama yak t tüketi-
mini gösterdi inde gösterge seçici dü -
mesine (3) basarak ve bas l  tutarak
s f rlanacakt r.

Ortalama yak t tüketiminin s f rlanma
zaman n  de i tirmek için bu bölümdeki
“Ayar modu” konusuna ba vurun. 

NOT:
Reset after refuel” (yak t doldurduktan
sonra s f rla)’ seçene ini seçti inizde
sadece az miktarda yak t eklendiyse, orta-
lama yak t tüketimi de eri s f rlanamayabi-
lir.

Sürü  menzili
Arac  son sürü ünüzde sürü  mesafesini
seçmi seniz, gösterge birkaç saniye
süreyle “—” ibaresini, sonra kontak anah-
tar  “AÇIK” konumuna getirildi inde mev-
cut sürü  mesafesini gösterir.
Ekranda gösterilen sürü  menzili, mevcut
sürü  ko ullar na ba l  olarak yak t göster-
gesi "E" ibaresini gösterene kadar gidebile-
ce iniz yakla k mesafedir.
Dü ük yak t uyar  lambas  yand nda “---”
ekran  belirecektir. 
Dü ük yak t uyar  lambas  yanarsa yak t
deposunu, göstergedeki sürü  menzili
de erinden ba ms z olarak hemen doldu-
run.
Yak t doldurdu unuzda sürü  mesafesi
güncellenir. Ancak az miktarda yak t ekler-
seniz do ru de er görüntülenemez.
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NOT:
• Kontak anahtar  “ON” konumundayken

tekrar yak t doldurursan z sürü  menzili
do ru de eri göstermeyebilir.

• Terminalleri kur un asitli aküye tekrar
ba lad n zda arac  bir süre kulland k-
tan sonra sürü  mesafesi de eri görün-
tülenir.

Ortalama h z
Arac n z  son kulland n zda ortalama h z
seçmi seniz, kontak anahtar  “ON” (AÇIK)
konumuna al nd nda önceki sürü ten
edinilen son ortalama h z de erini gösterir.
Ortalama yak t tüketimi de erini s f rlama-
d kça ekran önceki sürü  s ras nda orta-
lama yak t tüketimine dayal  olarak
ortalama yak t tüketimi de erini gösterir.
Ortalama h z de erini s f rlamak için, gös-
terge ortalama h z  gösterirken gösterge
seçici dü mesini (3) bir süre bas l  tutun.
Ekran “—“ ibaresini gösterir ve sonra k sa
bir süre sürü ten sonra yeni ortalama h z
gösterir.

NOT:
Terminalleri kur un asitli aküye tekrar ba -
lad n zda arac  bir süre kulland ktan
sonra ortalama h z de eri görüntülenir.

Sürü  süresi
Ekranda de erin s f rlanmas ndan bu yana
geçen toplam sürü  süresi gösterilir.
• Sürü  süresini s f rlamak için, ekran

sürü  süresini gösterirken gösterge ayar
dü mesini (3) bas l  tutun.

NOT:
• De eri s f rlad n zda veya terminalleri

kur un asitli aküye tekrar ba lad -
n zda, arac  bir süre kulland ktan sonra
sürü  süresi gösterilir.

• Sürü  süresinin gösterilen maksimum
de eri 99:59:59’dur. Sürü  süresini s f r-
layana kadar ekranda bu de erin üze-
rinde bir de er gösterilmez. 

Vites göstergesi 
Ekranda (D) vites kolu göstergesi görüntü-
lenir.
“ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI” bölü-
münde “Vites De i tirme Göstergesi” k s-
m na bak n.

Günlük kilometre sayac
Gösterge (E) günlük kilometre sayac n
gösterir.
Günlük kilometre göstergesi gidilen k sa yol-
culuklar veya benzin duraklamalar  aras n-
daki mesafeyi ölçmek üzere kullan labilir.
Günlük kilometre göstergesi A veya günlük
kilometre göstergesi B’yi ba ms z olarak
kullanabilirsiniz.
Göstergeyi s f rlamak için, bir süre gös-
terge ayar dü mesine (2) bas n ve bas l
tutun.

NOT:
Günlük kilometre sayac n n maksimum
de eri 9999,9’dur. Maksimum de eri a t -

n zda gösterilen de er 0.0'a döner.

Kilometre göstergesi
Gösterge (F) kilometre göstergesini gösterir.
Kilometre göstergesi arac n kat etti i top-
lam yol mesafesini kaydeder.

KAZ
Okunan kilometre göstergesi de er-
lerini gözlemleyin ve gerekli servis-
ler için bak m program n  düzenli
kontrol edin. Belli parçalarda olu an
fazla y pranma ya da hasar do ru
bak m aral klar nda gerekli bak m
yap lmamas ndan kaynaklan r.
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Ayar modu
Kontak anahtar  “ON-AÇIK” konumunda ve
araç sabitken bilgi ekran  ayar moduna,
gösterge seçici dü mesini (3) birkaç
saniye bas l  tutarak girebilirsiniz.
• De i tirmek istedi iniz ayar  seçmek için

gösterge seçici dü mesini (3) sola veya
sa a çevirin.

• Ayar  de i tirmek için gösterge seçici
dü mesine (3) bas n.

• Ayar modundan ç kmak için “Back”i
seçin ve gösterge seçici dü mesine (3)
bas n.

78RB02096

NOT:
Seçilmi  olan ayar çerçeveli olarak gösteri-
lir.

NOT:
• Gösterge (C) ortalama yak t tüketimi,

ortalama h z   veya sürü  süresini gös-
terdi inde ayar moduna girmek için gös-
terge seçici dü mesini (3) bas l
tutarsan z de er ayn  anda s f rlanacak-
t r. De eri s f rlamak istemiyorsan z
ekran göstergesini ayarlamak için gös-
terge seçici dü mesine h zla bak n.

• Ekran, ayar modundayken kontak anah-
tar n  çevirirseniz veya arac  hareket
ettirmeye ba larsan z ayar modu otoma-
tik olarak iptal edilecektir.

Mesafe birimi 
(Toplam kilometre sayac  / günlük kilo-
metre sayac  / sürü  mesafesi / orta-
lama h z mesafe birimi ayar )
Toplam kilometre sayac  / günlük kilometre
sayac  / sürü  mesafesi / ortalama h z
mesafe birimlerini de i tirebilirsiniz.
Yak t tasarrufu 
(Yak t tüketimi birimi ayar )
Yak t tüketiminin görüntülendi i birimleri
de i tirebilirsiniz.
Dil
Bilgi ekran n n dilini de i tirebilirsiniz.
Yak t s f rlama 
(Ortalama yak t tüketimi s f rlama ayar )
Ortalama yak t tasarrufu de eri s f rland -

nda de i tirebilirsiniz.

S cakl k 
(S cakl k birimi ayar )
S cakl n görüntülendi i birimleri de i ti-
rebilirsiniz.
• S cakl k birimini de i tirmek için “Setting

mode” (Ayar modu) menüsünde “Tempe-
rature” (S cakl k) ö esini seçin. Ard ndan
“°C” veya “°F” birimini seçin.

NOT:
S cakl k görüntüleme birimlerini de i tirdi-

inizde otomatik s tma ve klima sistemi
s cakl k görüntüleme birimleri otomatik ola-
rak de i tirilecektir.
Saat ayar
(Saatin ayarlanmas )
• Saati ayarlamak için “Setting mode” (Ayar

modu) menüsünde “Clock setting” (Saat
ayar ) seçene ini seçin. Ard ndan “Adjust
clock” (Saati ayarla) ö esini seçin.

• Saat göstergesini de i tirmek için, saat
göstergesi ters renkte belirdi inde gös-
terge seçici dü mesini (3) tekrar sola
veya sa a çevirin. Saat gösterimini h zla
de i tirmek için, gösterge seçme dü -
mesini (3) çevirin ve tutun. Saat göster-
gesini ayarlamak için gösterge vites
seçme dü mesine (3) bas n ve dakika
göstergesi ters renkte belirir.

• Dakika göstergesini de i tirmek için,
dakika göstergesi ters renkte belirdi-
inde gösterge seçici dü mesini (3) tek-

rar sola veya sa a çevirin. Dakika
gösterimini h zla de i tirmek için, gös-
terge seçme dü mesini (3) çevirin ve
tutun. Dakika gösterimini ayarlamak için,
gösterge seçme dü mesine (3) bas n.
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(12H/24H saat format n n seçilmesi)
• “Setting mode” (Ayar modu) menüsünde

“Clock setting” (Saat ayar ) ö esini seçe-
rek 12 saat ile 24 saat format  aras nda
seçim yap n. Ard ndan “12H” veya “24H”
ö esini seçin.

Kap  kilidi
(Kap  kilit açma ayar )
Bagaj kap s  da dahil olmak üzere tüm
kap lar n kilidini açmak için anahtar  çevire-
rek veya anahtars z giri  sistemi vericisini
çal t rarak i lemleri bir ya da iki kez seçe-
bilirsiniz.

Kap (lar) kilitlendi inde veya aç ld nda
sesli uyar  sesini kapat p açabilirsiniz.
Lambalar 
( erit de i tirme deste i ayar )
Sinyal kolunu çal t rd ktan k sa süre sonra
normal konumuna alsan z dahi sinyal lam-
bas  ve göstergesinin üç kez yan p sönme
durumunu ayarlayabilirsiniz.
• erit de i tirme ayar n  de i tirmek için

“Setting mode” (Ayar modu) menüsünde
“Lane Change” ( erit De i tirme) ö e-
sini seçin. Ard ndan “ON” (AÇIK) veya
“OFF” (KAPALI) ö esini seçin.

• Yan p sönme say s n  de i tirmek istiyor-
san z, SUZUKI yetkili servisine dan n.

Refakatçi ayd nlatma ayar
(Ayd nlatma ayar ) (varsa)
“Araca geli ” i levinin veya “Eve giri ” i le-
vinin ayd nlatma süresini de i tirebilirsiniz.

Ya  de i imi 
(Ya  ömrü izleme sistemi s f rlama)
(varsa) 
Motor ya  ile ya  filtresi de i tirildi inde,
ya  kullan m ömrü izleme sistemi s f rlan-
mal d r. Sistemi s f rlamak için, bir süre
gösterge ayar dü mesine (3) bas n ve
bas l  tutun.

TPMS 
(Lastik bas nc  kontrol sistemi ayar )
(varsa)
• Bilgi ekran nda mevcut lastik bas nc n

kontrol edebilirsiniz.
• Lastik bilgi etiketinde gösterilen a a -

daki ilk lastik bas nc  de erlerinden birini
ayarlayabilirsiniz.
– Konfor Modu
– Yük Modu

Detaylar için "ARACINIZIN ÇALI TIRIL-
MASI" bölümündeki "Lastik bas nc  görün-
tüleme sistemi (TPMS)" bak n.

Trafik i areti alg lama 
(Trafik i areti tan ma ayar )
(varsa)
"ON" (AÇIK) ö esini seçerseniz trafik i a-
reti tan ma i levini devreye sokabilirsiniz.

Ayr nt l  bilgi için "ARACINIZIN ÇALI TI-
RILMASI" bölümünde "Trafik i areti
tan ma" k sm na bak n.

Varsay lan 
(Ba lang ç ayar )
“"EVET” seçene ini seçer ve gösterge
seçici dü mesine (3) basarsan z tüm ayar-
lar s f rlanacakt r.
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Uyar  ve gösterge mesajlar
Ekranda, belli araç sorunlar n  bildirmek
için uyar  ve gösterge mesajlar n  gösterilir.
Baz  durumlarda sizi uyarmak için iç sesli
uyar c  da ayn  anda çalabilir.
Ekranda uyar  ve gösterge mesajlar  beli-
rirse mesajlar  takip edin.

Ana uyar  gösterge lambas

80P0382

Uyar  uyar  ve gösterge mesajlar  görüntü-
lendi inde ana uyar  lambas  da yan p
sönebilir.

NOT:
• Mesaj n görüntülenmesine neden olan

sorun düzeltildi inde mesaj ortadan kay-
bolur.

• Mesaj görüntülenirse ve mesaj
gerekti¬ren ba ka sorunlar meydana
gelirse her sorunun mesaj  5 saniyede
bir de i erek görüntülenecektir.

• Mesaj görüntülenirken gösterge seçici
dü mesini (3) yakla k birkaç saniye
bas l  tutarsan z mesaj geçici olarak kay-
bolacakt r. Mesaja neden olan sorun
düzeltilmezse mesaj birkaç saniye sonra
tekrar ortaya ç kacakt r.
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Uyar  ve gösterge mesajlar
Tüm modeller

Uyar  ve gösterge mesaj  Ana uyar  gös-
terge lambas Ses Neden ve çözüm

78RB02043

Yan p söner 
(sadece araç hare-
ket halindeyken)

Bip (dahili sesli uyar c dan bir
defa; sadece araç hareket
halindeyken)

Kap  veya bagaj kap s  düzgün kapat lmam .
Arac  güvenli bir yerde durdurun ve kap  veya
bagaj kap s n  düzgün kapat n. (#1)

78RB02044

Yan p söner Sürekli bip (dahili sesli uyar -
c dan)

Park freni devrededir. Arac  güvenli bir yerde
durdurun ve park frenini indirin.

78RB02045

Yan p söner Sürekli bip (dahili sesli uyar -
c dan)

Farlar ve/veya park lambalar  aç k b rak lm t r.
Kapat n.

(#1) Mesaj n belirmesine neden olan sorun düzeltilmemi se bile bu mesaj ortadan kalkacakt r.
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78RB02046

Kapal Bip (iç sesli uyar c dan bir kez) Yak t seviye dü ük. En k sa zamanda doldurun.
(#1)

78RB02047

Kapal Kapal Yol buzlu olabilir. Çok dikkatli sürün. (#1)

78RB02048

Kapal Kapal Motor ya n  ve ya  filtresini en k sa sürede
de i tirin.
Motor ya  ile ya  filtresi de i tirildi inde, ya
kullan m ömrü izleme sistemi s f rlanmal d r.
Bu bölümde yer alan “Ya  de i tirme hat rlatma
lambas  (varsa)” konusuna bak n.

(#1) Mesaj n belirmesine neden olan sorun düzeltilmemi se bile bu mesaj ortadan kalkacakt r.

Uyar  ve gösterge mesaj  Ana uyar  gös-
terge lambas Ses Neden ve çözüm
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ESP® sistemli araç

Uyar  ve gösterge mesaj  Ana uyar  gös-
terge lambas Ses Neden ve çözüm

78RB02053

Yan p söner Bip (iç sesli uyar c dan bir
kez)

ESP® sisteminde sorun olabilir.
Arac n z  SUZUKI yetkili servisine gösterin.

Yoku  kalk  deste i / 
Yoku  ini  deste i 

78RB02054

Yan p söner Bip (iç sesli uyar c dan bir
kez)

Yoku  ini  deste inde veya yoku  kalk  deste-
inde sorun olabilir.

Arac n z  SUZUKI yetkili servisine gösterin.

Yoku  kalk  deste i

78RB02054

Yan p söner Bip (iç sesli uyar c dan bir
kez)

Transfer kolu “4L” konumundayken ESP® OFF
dü mesine bas ld nda ve ESP® sistemleri
kapat ld nda yoku  kalk  deste i sistemi
devre d  kal r ve bu mesaj görüntülenir. Bu bir
ar za de ildir; yoku  kalk  deste i sisteminin
devre d  kald ndan emin olun.
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Uyar  ve gösterge lambalar
NOT:
• Uyar  ve gösterge lambalar  yan p söner

ya da yanarsa ilgili mesajlar bilgi ekra-
n nda gösterilebilir.

• Arac n zda “Acil Durum Yol Yard m  Glo-
bal Navigasyon Uydu Sistemi” (ERA-
GLONASS) mevcutsa bilgi ekran , sis-
temle ilgili uyar  ve gösterge mesajlar n
da gösterir. For information on this mes-
sage, refer to “Emergency Road Assis-
tance - Global Navigation Satellite
System (ERA-GLONASS)” in “For Rus-
sia and other countries adopting ERA-
GLONASS” in the “SUPPLEMENT” sec-
tion.

Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas
(varsa)

52D305

Ek yak t verimlili i özelli i olarak arac -
n zda lastiklerinizden bir veya daha fazlas
önemli oranda inmi se sizi uyarmak için
dü ük lastik bas nc  uyar  lambas  kullanan
lastik bas nc  görüntüleme sistemi (TPMS)
mevcuttur.

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz.
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas  yand -

nda lastiklerinizden biri ya da daha faz-
las  önemli ölçüde inmi tir. Olabildi ince
çabuk durmal  ve lastiklerinizi kontrol
etmeli ve arac n lastik bilgileri etiketinde
belirtilen ekilde uygun bas nca i irmelisi-
niz. Önemli derecede inmi  lastikle sürü
lasti in a r  s nmas na neden olur ve las-
tik hasar na yol açabilir. Dü ük lastik
bas nc , yak t verimini ve lastik s rt
ömrünü de azalt r ve arac n yol tutu  ve
durma özelli ini de etkileyebilir. Stepne
dahil her lastik en az ndan her ay so uk-
ken kontrol edilmeli ve araç etiketinde
belirtilen ekilde önerilen i irme bas nc na
ayarlanmal d r.
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas , TPMS
ar zas  konusunda bilgilendirmek için de
kullan l r. Sistem, ar za tespit etti inde bu
lamba yakla k 75 saniye yan p sönecek
ve sonra sürekli yanar durumda kalacakt r.
Ar za sürdü ü sürece bu s ra kontak anah-
tar  “ON” (AÇIK) konumuna getirildikten
sonra tekrarlanacakt r.

NOT:
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas , aniden
hava bas nc  kayb  olmas  durumunda
hemen yanmayabilir.

UYARI
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas
çal mad nda ya da sürü  esna-
s nda yand nda veya yan p söndü-

ünde düzeltici önlemin al nmamas
kazaya neden olabilir.
Konta n “ON” (AÇIK) konumuna
çevrilmesinden 2 saniye sonra dü ük
lastik bas nc  uyar  lambas  yan-
mazsa veya yanar ancak sürü  s ra-
s nda sönerse arac n z  yetkili
SUZUKI yetkili servisine kontrol etti-
rin. Kontrol sisteminin düzeldi ini
gösterecek ekilde lamba yan p sön-
dükten sonra kapan rsa sistemi yine
de SUZUKI yetkili servisine kontrol
ettirmelisiniz.
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Lastik bas nc  görüntüleme sistemiyle ilgili
ek detaylar için "ARACINIZIN ÇALI TIRIL-
MASI" bölümündeki "Lastik bas nc  görün-
tüleme sistemi (TPMS)" konusuna bak n.
Uygun lastik bas nc n n muhafaza edilmesi
ile ilgili bilgi için " NCELEME VE BAKIM"
bölümündeki "Lastikler" konusuna bak n.

UYARI
Lastiklerinizin yük ta ma kapasitesi
daha dü ük i irme bas nçlar nda
azal r. Lastikleriniz orta derecede
inmi se lastiklerdeki yük, lastiklerin
yük ta ma kapasitesini a abilir, bu
da lastik ar zas na yol açabilir.
Sadece lastiklerinizden bir ya da
daha fazlas  önemli derecede inmi se
yand ndan dü ük lastik bas nc
uyar  lambas  sizi bu durumla ilgili
uyarmayacakt r.
Lastik bas nçlar n  ayda en az bir defa
kontrol edin ve ayarlay n. “ NCE-
LEME VE BAKIM” bölümündeki “Las-
tikler” konusuna bak n.

UYARI
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas
aç kken sürmeye devam etme kazaya
yol açarak, ciddi yaralanma veya
ölüme neden olabilir.
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas
yanar ve aç k kal rsa h z n z  dü ürün
ve ani direksiyon hareketi ve frenle-
meden kaç n n. Önemli derecede
inmi  lastikle sürü ün lasti in a r
s nmas na neden olabilece inin ve
lastik ar zas na yol açabilece inin ve
direksiyon kontrolü ve fren etkinli ini
etkileyebilece ini göz önünde bulun-
durun. Mümkün oldu unca k sa
sürede güvenli bir yerde durun ve
lastiklerinizi kontrol edin.
• Lasti iniz patlam sa yedek lastikle

(varsa) de i tirin. Lastik de i tirme
metodu için "AC L DURUM SER-
V S " bölümündeki "Krikolama tali-
matlar ” konusuna bak n. Ayr ca
lasti iniz patlad ktan sonra
TPMS'nin normal çal ma duru-
muna döndürme talimatlar  için
"Lastiklerin ve/veya tekerleklerin
de i tirilmesi” konusuna da bak n.

• Lastiklerinizden bir ya da daha faz-
las  inmi se tüm lastiklerdeki

i irme bas nc n  olabildi ince k sa
sürede önerilen i irme bas nc na
ayarlay n.
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Fren sistemi uyar  lambas

82K170

Arac n özelliklerine ba l  olarak üç farkl
tipte i lem mevcuttur.
• Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumuna

çevrildi inde lamba k sa süreli ine
yanar.

• Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumun-
dayken park freni çekildi inde lamba
yanar.

• Lamba yukar daki iki durumdan biri ya
da her ikisi alt nda yanar.

Lamba fren hidrolik kab ndaki hidrolik sevi-
yesi belirtilen seviye alt na dü tü ünde de
yanar.
Lamba motor çal t r ld ktan ve el freni
b rak ld ktan sonra fren hidrolik kab ndaki
hidrolik seviyesi yeterli ise sönmelidir.
Lamba ABS sisteminin arka fren kuvvet
kontrolü i levi (oranlama valfi i levi) ar za-
land nda ABS ikaz lambas  ile birlikte de
yanar.
Fren sistemi uyar  lambas  arac  sürerken
yanarsa arac n fren sisteminde bir sorun

oldu u anlam na gelir. 
Böyle bir durumda:
1) Arac  kenara çekin ve dikkatlice durun.

2) Yol kenar nda dikkatli ekilde durup kal-
karak frenleri test edin.

3) Güvenliyse onar mlar için arac  dü ük
h zda ve dikkatli bir ekilde en yak n
SUZUKI yetkili servisine kadar sürün ya
da çektirin.

NOT:
Fren sistemi kendinden ayarl  oldu u için
fren balatalar  a nd kça hidrolik seviyesi
dü er. Fren hidrolik kab n n yeniden ikmali
normal periyodik bak m olarak dü ünülür.

NOT:
Park freni hat rlatma sesli uyar s
Arac , park frenini b rakmadan çal t r rsa-
n z park freni serbest b rakman z  hat rlat-
mak için sesli uyar  aral kl  olarak
çalacakt r. Park freninin tamamen serbest
oldu undan ve fren sistemi uyar  lambas -
n n söndü ünden emin olun. 

UYARI
Durma mesafesinin daha uzun olaca-

n  unutmay n, pedala daha kuvvetli
basman z gerekebilir ve pedal storku
normalinden daha uzun olabilir.

UYARI
A a daki durumlardan herhangi biri-
nin olu mas  durumunda SUZUKI
yetkili servisimizden derhal fren sis-
temini incelemesini isteyin.
• Fren sistemi uyar  lambas  motor

çal t r ld ktan ve el freni tam olarak
b rak ld ktan sonra sönmezse.

• Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konu-
muna çevrildi inde fren sistemi
uyar  lambas  yanmazsa.

• Araç çal rken herhangi bir
zamanda fren sistemi uyar  lambas
yanarsa.
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Kilitlenme önleyici fren sistemi 
(ABS) uyar  lambas

65D529

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz.
Lamba yanarsa ya da sürü  esnas nda
yanarsa ABS'de sorun var demektir.
Böyle bir durumda: 
1) Arac  kenara çekin ve dikkatlice durun.
2) Kontak anahtar n  “LOCK” (K L T)

konumuna getirin ve ard ndan motoru
yeniden çal t r n.

Uyar  lambas  k sa süreli yanar ard ndan
sönerse sistem normaldir. Uyar  lambas
hala aç k kal yorsa sistemde bir sorun var-
d r.
Lamba ve sistem sistemi uyar  lambas
yan k kal rsa ya da sürü  esnas nda ikisi
birden yanarsa ABS sisteminiz arka fren
kuvveti kontrol i levi ile donan ml d r (oran-
lama valfinin çal mas ) ve arka fren
kumanda i levi ve ABS’nin kilitlenmeyi
önleyici i levinde bir sorun vard r.

Yukar dakilerden biri olu ursa sistemi
SUZUKI yetkili servisine incelettirin.
ABS sistemi çal maz duruma gelirse, fren
sistemi bu ABS sistemi olmayan s radan
bir sistem gibi i leyecektir.
ABS sistemleri hakk nda daha fazla bilgi
için, “ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI” bölü-
mündeki “Kilitlenme önleyici fren sistemi
(ABS)” k sm na bak n.

ESP® uyar  lambas

52KM133

ESP®, Daimler AG irketinin ticari
markas d r.
Bu lamba a a daki sistemlerden biri çal -

yorken her saniyede 5 kez yan p söner.
• Denge kontrol sistemi
• Çeki  kontrol sistemi
• Yoku  ini  deste i

Bu lamba yan p sönerse dikkatli sürün.

Kontak anahtar  “ON” konumundayken
lamba k sa süreli yanar bu sayede lamba-
n n yanar durumda olup olmad n  kontrol
edebilirsiniz. Lamba yanarsa ya da sürü
esnas nda yanarsa ESP® sistemlerinde
sorun var demektir (ABS d nda). Sistemi
SUZUKI yetkili servisine gösterin.
ESP® sistemleri hakk nda daha fazla bilgi
için, bkz. “ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI”
bölümündeki "Elektronik denge program
(ESP®)” konusuna bak n.

UYARI
ESP® sistemleri kazalar  önleyemez.
Arac n z  daima dikkatli sürün.



2-44

SÜRÜ  ÖNCES

ESP® OFF gösterge lambas  

57L30045

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz.
ESP® OFF dü mesine ESP® sistemlerini
(ABS d nda) kapatmak için bas ld nda
ESP® OFF uyar  lambas  yanar ve aç k
kal r.
ESP® sistemleri hakk nda daha fazla bilgi
için, bkz. “ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI”
bölümündeki "Elektronik denge program
(ESP®)” konusuna bak n.

NOT:
• Araç h z  yakla k 30 km/h de erinin

üzerindeyse ESP® sistemleri (ABS
d nda) otomatik olarak yanacak ve
lamba sönecektir.

• “4L” konumu (4 tekerlekten çeki , dü ük
konumu) seçiliyken, ESP ®sistemi (ABS
d nda) otomatik olarak iptal edilir.
Lamba yanar ve yanmaya devam eder.

Yoku  kalk  deste i KAPALI 
gösterge lambas  

78RB02086

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz. 
Bu lamba, yoku  kalk  deste i sistemi
devre d  b rak ld nda yanar.
Yoku  kalk  deste inin detaylar  için
“ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI” bölü-
münde "Yoku  kalk  deste i” konusuna
bak n.

Yoku  ini  deste i gösterge 
lambas  

79K050

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz. Yoku  ini  deste i
dü mesine bast n zda ve yoku  ini  des-
te i çal t rma ko ullar  yerine getirildi-

inde yoku tan ini  kontrol göstergesi
yanar. Yoku  ini  deste i göstergesi yan p
sönerse yoku tan ini  kontrolü devreye
al nmayacakt r.

Yoku  ini  deste inin detaylar  için “ARA-
CINIZIN ÇALI TIRILMASI” bölümünde
"Yoku  ini  deste i” konusuna bak n.
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Ya  bas nc  lambas

50G051

Kontak anahtar  “ON” konumuna getirildi-
inde gösterge panelindeki bu lamba

yanar. Motor çal t r ld nda lamba söner.
Lamba yanar ve ya  bas nc  yetersizse
yan k kal r. Lamba sürü  esnas nda
yanarsa en k sa sürede yolun kenar na
çekin ve motoru durdurun. 
Ya  seviyesini kontrol edin ve gerekirse
ya  ekleyin. Yeterli ya  varsa ya lama sis-
teminizin arac  tekrar kullanmadan önce
SUZUKI yetkili servisi taraf ndan incelen-
mesi gerekir.

arj lambas

50G052

Kontak anahtar  “ON” konumuna getirildi-
inde gösterge panelindeki bu lamba

yanar. Motor çal t r ld nda lamba söner.
Lamba akü arj sisteminde bir sorun varsa
lamba yanar ve yan k kal r. Motor çal r-
ken lamba yanarsa derhal SUZUKI yetkili
servisi taraf ndan arac n z n arj sistemi
kontrol edilmelidir.

Sürücü emniyet kemeri hat rlatma 
lambas  / Ön yolcu emniyet kemeri 
hat rlatma lambas  (varsa)

60G049

Sürücü ya da ön yolcu emniyet kemerini
takmazsa, bu lamba yanar ve/veya yan p
söner.
Emniyet kemeri hat rlat c s n n detaylar
için bu bölümdeki “Emniyet kemerleri ve
çocuk koltuklar ” k sm na bak n.

KAZ
• Motoru bu lamba yanarken çal t -

r rsan z ciddi motor hasar  olu abi-
lir.

• Ya  eklemek için sadece ya
bas nc  lambas na ba l  kalmay n.
Motor ya  seviyesini periyodik ola-
rak kontrol edin.
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Arka yolcu emniyet kemeri hat r-
latma lambas  (varsa)

78RB02087

Arka yolcu emniyet kemerini takmazsa, bu
lamba yanar ve/veya yan p söner. Emniyet
kemeri hat rlat c s n n detaylar  için bu
bölümdeki “Emniyet kemerleri ve çocuk
koltuklar ” k sm na bak n.

AIR BAG (Hava yast ) lambas

63J030

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede lamba-
n n yanar durumda olup olmad n  kontrol
edebilirsiniz.
Lamba hava yast  sistemi ya da emniyet
kemeri ön gerdirici sisteminde sorun varsa
yanar ve yan k kal r.

Ar za gösterge lambas

65D530

Arac n zda bilgisayar kumandal  emisyon
kontrol sistemi bulunur. Emisyon kontrol
sisteminin bak m  yap lmas  gerekti ini
göstermek için gösterge panelinde bir
ar za gösterge lambas  bulunur. Kontak
anahtar  “ON” konumuna getirildi inde
gösterge panelindeki bu lamba yanar.
Motor çal t r ld nda lamba söner. 
Ar za uyar  lambas  motor çal rken yanar
ya da yan p sönerse emisyon kontrol siste-
minde hasar var demektir.
Arac  hasar n düzeltilmesi için SUZUKI
yetkili servisine götürün.
Bu lamba motor çal rken yanarsa otoma-
tik anz man sisteminde sorun var demek-
tir. SUZUKI yetkili servisinden sistemin
incelenmesini isteyin.

UYARI
“AIRBAG” lambas  kontak anahtar
“AÇIK” konumdayken yan p sön-
mezse veya k sa sürede yanmazsa,
10 saniyeden fazla yan k kal rsa veya
sürü  an nda yanarsa, ön gerdirici
sistemi veya hava yast  sistemi
düzgün çal m yor demektir. Her iki
sistemi SUZUKI yetkili servisine gös-
terin.
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anz man uyar  lambas  
(varsa)

80J219

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede lamba-
n n yanar durumda olup olmad n  kontrol
edebilirsiniz.
Bu lamba motor çal rken yanarsa otoma-
tik anz man sisteminde sorun var demek-
tir. SUZUKI yetkili servisinden sistemin
incelenmesini isteyin.

mmobilizer sistemi uyar  lambas

80JM122

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz. Bu lamba yan p söner
veya yan k kal rsa, sistemde sorun vard r.
Böyle bir durumda, direksiyonu sa a veya
sola çevirin. Motoru araç aküsünün normal
gerilimiyle mar  etti iniz halde bu lamba
yan p sönüyorsa veya yan k kal yorsa, bir
SUZUKI yetkili servisine sistemi kontrol
ettirin.

D KKAT
Bu lamba yan p sönerse, motorda
düzensiz yanma olabilece inden
katalizörün erime riskini önlemek için
arac n z  derhal güvenli bir yerde dur-
durun.
• Arac  sürmeyin veya kuru otlar n

üzerinde durdurmay n.
• Arac  hareket ettirmeniz gereki-

yorsa yava ça sürün.

KAZ
Ar za uyar  lambas  yan kken ya da
yan p sönerken arac  sürmeye devam
etmek arac n emisyon kontrol siste-
minde kal c  hasara neden olabilir ve
yak t tasarrufu ve sürü ü etkileyebilir.
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Kap  aç k uyar  lambas

54G391

Bu lamba bütün kap lar (bagaj kapa
dahil) tamam olarak kapanana kadar yan k
kal r.
Araç hareket ederken herhangi bir kap
(bagaj kapa  da dahil) aç ksa, tüm kap -
lar  kapatman z  hat rlatmak için bir sesli
uyar  verilir.

Dü ük yak t uyar  lambas

54G343

Bu lamba yanarsa yak t deposunu en k sa
sürede doldurun. Bu lamba yand nda
yak t doldurman z  hat rlatmak için sesli bir
uyar  verilir. Yak t  doldurmazsan z kontak
anahtar n n her “ON” (AÇIK) konumuna
al n nda sesli uyar  verilir.

NOT:
Bu lamban n devreye girme noktas  yol
ko ullar  (örne in e im ya da rampa) ve
sürü  ko ullar na göre depoda hareket
eden yak ta göre belirlenir.

Direksiyon kilidi uyar  lambas  
(varsa)

63R30550

Bu lamba yan k kal rsa sistemde bir sorun
vard r veya direksiyon kilidi aç lam yordur.
Böyle bir durumda konta  “ON” (AÇIK)
konumuna al n ve direksiyonu sa a veya
sola çevirin. Bu lamba yanmaya devam
ediyorsa SUZUKI yetkili servisinden sis-
temi kontrol etmesini isteyin.
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Motor so utma suyu s cakl k lam-
bas  

54G344

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz.

Bu göstergenin a a daki iki i levi vard r.

Dü ük motor so utma suyu s cakl k
lambas  (mavi renk)
Bu lamba, motor hala so ukken yan k kal r
ve motor s n nca söner.

Bu lamba yan p sönerse, sistemde sorun
vard r. Arac n z  SUZUKI yetkili servisine
gösterin.

Yüksek motor so utma suyu s cakl k
lambas  (k rm z  renk)
Bu lamba sürü  s ras nda yan p sönerse
motor hararet yap yor demektir. A r  s n-
maya sebebiyet veren sürü  artlar ndan
kaç n n. Lamba sabit yan yorsa motor a r
s cakt r. “AC L SERV S" bölümünde "Motor
ar zas : A r  s nma" talimatlar na uyun.

Çift sensörlü fren deste i gösterge 
lambas  (varsa)

54P000255

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz.
Otomatik fren deste i sistemi devreye al n-
d nda bu lamba h zl  bir ekilde yan p
söner.
A a daki durumlarda kontak anahtar
"AÇIK" konumundayken bu lamba yanacak
ve çift sensörlü fren destek sistemi devreden
ç kacakt r.
Çift sensör ar zal yken kontak anahtar
LOCK (K L T) konumuna çevrilene kadar
çift sensör çal may  keser. Park edecek
güvenli bir yer bulduktan sonra kontak
anahtar n  “LOCK” (K L T) konumuna çevi-
rin. Motoru yeniden çal t r n ve çift sen-
sörlü fren deste i uyar  lambas n n,
eritten ayr lma uyar  lambas n n ve uzun

far deste i uyar  lambas n n söndü ünden
emin olun.

KAZ
Motor a r  s nmas  sinyal verdi inde
arac  sürmeye devam etmek ciddi
motor hasarlar na neden olabilir.
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• Çift sensörlü fren deste i uyar  lambas ,
eritten ayr lma uyar  lambas  ve uzun

far deste i uyar  lambas  motorun çal -
t r lmas n n ard ndan yanmaya devam
ediyorsa çift sensör ar zal  olabilir.
SUZUKI yetkili servisinden sistemi kont-
rol etmesini isteyin.

A a daki durumlarda çift sensör geçici
olarak çal may  b rak r. Bu durumlarda iyi-
le me sa land nda, i levin geçici olarak
durdurulmas  iptal edilecektir.
• Çift sensörün görü  kapasitesi kötüyken.
• Çift sensör gövdesinin s cakl  yüksek-

ken.
• Çift sensörlü fren deste i ile ilgili sistem-

ler geçici olarak durdu unda.
• Akü gerilimi anormalken.
Daha fazla bilgi için “ARACINIZIN ÇALI -
TIRILMASI” bölümündeki “Çift sensörlü
fren destek sistemi (varsa)” konusunu
inceleyin.

Çift sensörlü fren deste i OFF 
(KAPALI) gösterge lambas  (varsa)

54P000254

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz.
A a daki durumlarda kontak anahtar
"AÇIK" konumundayken bu lamba yanacak
ve çift sensörlü fren destek sistemi devreden
ç kacakt r.
• Çift sensörlü fren destek sistemini kapat-

mak için çift sensörlü fren deste i OFF
(KAPALI) dü mesine bas ld nda ve
bas l  tutuldu unda.

• ESP® OFF dü mesine ESP® sistemle-
rini (ABS d nda) kapatmak için bas ld -

nda ESP® OFF uyar  lambas  da
yanar.

Daha fazla bilgi için “ARACINIZIN ÇALI TI-
RILMASI” bölümündeki “Çift sensörlü fren
destek sistemi (varsa)” konusunu inceleyin.

eritten ayr lma uyar s  gösterge 
lambas  (varsa)

81M31080

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n  kont-
rol edebilirsiniz.

eritten ayr lma uyar  sistemi devreye al n-
d nda, bu lamba yan p söner.
Çift sensör ar zal yken kontak anahtar
LOCK (K L T) konumuna çevrilene kadar çift
sensör çal may  keser. Park edecek
güvenli bir yer bulduktan sonra kontak anah-
tar n  “LOCK” (K L T) konumuna çevirin.
Motoru yeniden çal t r n ve çift sensörlü
fren deste i uyar  lambas n n, eritten
ayr lma uyar  lambas n n ve uzun far deste i
uyar  lambas n n söndü ünden emin olun.
• Çift sensörlü fren deste i uyar  lambas ,

eritten ayr lma uyar  lambas  ve uzun
far deste i uyar  lambas  motorun çal -
t r lmas n n ard ndan yanmaya devam
ediyorsa çift sensör ar zal  olabilir.
SUZUKI yetkili servisinden sistemi kont-
rol etmesini isteyin.
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A a daki durumlarda çift sensör geçici
olarak çal may  b rak r. Bu durumlarda iyi-
le me sa land nda, i levin geçici olarak
durdurulmas  iptal edilecektir.
• Çift sensörün görü  kapasitesi kötüyken.
• Çift sensör gövdesinin s cakl  yüksek-

ken.
• Çift sensörlü fren deste i ile ilgili sistem-

ler geçici olarak durdu unda.
• Akü gerilimi anormalken.

Daha fazla bilgi için “ARACINIZIN ÇALI -
TIRILMASI” bölümündeki “Çift sensörlü
fren destek sistemi (varsa)” konusunu
inceleyin.

eritten ayr lma uyar s  OFF 
(KAPALI) gösterge lambas  (varsa)

62R0317

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n  kont-
rol edebilirsiniz.
A a daki durumlarda kontak anahtar
"AÇIK" konumunda iken bu lamba yanacak
ve eritten ayr lma uyar s  ve araç savrulma
uyar s  devreden ç kacakt r.
• eritten ayr lma uyar  sistemini kapat-

mak için eritten ayr lma uyar s  OFF
(KAPALI) dü mesine bas ld nda.

• ESP® OFF dü mesine ESP® sistemle-
rini (ABS d nda) kapatmak için bas ld -

nda ESP® OFF uyar  lambas  da
yanar.

Daha fazla bilgi için “ARACINIZIN ÇALI -
TIRILMASI” bölümündeki “Çift sensörlü
fren destek sistemi (varsa)” konusunu
inceleyin.

Otomatik far seviye ayarlama 
sistemi uyar  lambas  (varsa)

64J046

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz.
Bu lamba yanarsa otomatik far seviye
ayarlama sisteminde sorun vard r. Arac
sorunun giderilmesi için SUZUKI yetkili
servisine götürün.
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LED far uyar  lambas  
(varsa)

54P000234

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz.
Bu lamba yanarsa LED farlarda sorun var-
d r. Arac  güvenli bir yere park edin ve
sorunun giderilmesi için SUZUKI yetkili
servisine dan n.

Uzun far asistan  gösterge lambas  
(turuncu) (varsa)

52RM20690

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli turuncu renkte yanar bu
sayede lamban n yanar durumda olup
olmad n  kontrol edebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için “ARACINIZIN ÇALI -
TIRILMASI” bölümündeki “Çift sensörlü
fren destek sistemi (varsa)” konusunu
inceleyin.
A a daki durumlarda kontak anahtar
"AÇIK" konumundayken bu lamba turuncu
renkte yanacak ve çift sensörlü fren destek
sistemi devreden ç kacakt r.
Çift sensör ar zal yken kontak anahtar
LOCK (K L T) konumuna çevrilene kadar
çift sensör çal may  keser. Park edecek
güvenli bir yer bulduktan sonra kontak
anahtar n  “LOCK” (K L T) konumuna çevi-
rin. Motoru yeniden çal t r n ve çift sen-
sörlü fren deste i uyar  lambas n n,
eritten ayr lma uyar  lambas n n ve uzun

far deste i uyar  lambas n n söndü ünden
emin olun.

• Çift sensörlü fren deste i uyar  lambas ,
eritten ayr lma uyar  lambas  ve uzun

far deste i uyar  lambas  motorun çal -
t r lmas n n ard ndan yanmaya devam
ediyorsa çift sensör ar zal  olabilir.
SUZUKI yetkili servisinden sistemi kont-
rol etmesini isteyin.

A a daki durumlarda çift sensör geçici
olarak çal may  b rak r. Bu durumlarda iyi-
le me sa land nda, i levin geçici olarak
durdurulmas  iptal edilecektir.
• Çift sensörün görü  kapasitesi kötüyken.
• Çift sensör gövdesinin s cakl  yüksek-

ken.
• Çift sensörlü fren deste i ile ilgili sistem-

ler geçici olarak durdu unda.
• Akü gerilimi anormalken.

NOT:
Çift sensör geçici olarak çal may  b rakt -

nda, uzun far deste i de geçici olarak
durur.
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Uzun far asistan  gösterge lambas  
(ye il) (varsa)

52RM20690

Uzun far destek sistemi çal rken bu
lamba ye il renkte yanar.

Daha fazla bilgi için “ARACINIZIN ÇALI -
TIRILMASI” bölümündeki “Çift sensörlü
fren destek sistemi (varsa)” konusunu
inceleyin.

Sinyal lambas  göstergeleri

50G055

Sola ve sa a dönü  sinyallerini yakt -
n zda, gösterge panelindeki ilgili ye il ok
kar l kl  dönü  sinyali lambalar yla birlikte
yan p söner. Dörtlü fla ör dü mesini aç k
konuma getirdi inizde, bütün oklar dönü
sinyalleri lambalar yla birlikte yan p söner.

Uzun far gösterge lambas

50G056

Bu uyar  lambas , uzun farlar aç kken
yanar.

Ayd nlatmalar gösterge lambas

64J045

Bu gösterge lambas , park lambalar , stop
lambas  ve/veya farlar aç kken yanar.

Ön sis lambas  gösterge lambas  
(varsa)

68PM00268

Ön sis lambalar  gösterge lambas  ön sis
lambalar  çal t nda yanar.
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Arka sis lambas  gösterge lambas
(varsa)

54G491

Arka sis lambalar  gösterge lambas  arka
sis lambalar  çal t nda yanar.

Ya  de i imi hat rlatma lambas
(varsa)

79JM007

Arac n zda ya  ömrü görüntüleme sistemi
ve sizi motor ya  ve filtresini de i tirme
konusunda uyaran ilgili ya  de i tirme
hat rlatma lambas  mevcuttur.

Bu lamba yand nda motor ya n  ve ya
filtresini hemen de i tirin.
Motor ya  ve ya  filtresinin de i im detay-
lar  ile ilgili bkz. “ NCELEME VE BAKIM”
bölümündeki “Motor ya  ve filtresini de i -
tirme” konusuna bak n.
Kontak anahtar  “AÇIK” konuma getirildi-

inde lamban n çal p çal mad n  kont-
rol edebilmeniz için bu lamba birkaç saniye
boyunca yanar.
Kilometre göstergesi de eri ya da süreden
biri sistem taraf ndan ayarlanan de ere
ula rsa, kontak anahtar  "AÇIK" konumun-
dayken bu lamba yanar. Ek olarak motor
ya  ve ya  filtresini de i tirmenin gerekli
oldu unu ifade eden mesaj bilgi ekran nda
gösterilecektir. Motor ya  ve ya  filtresi
de i tirildi inde ve ya  ömrü izleme sis-
temi s f rland nda bu lamba söner. Bak m
program  ile ilgili daha fazla bilgi için
“KONTROL VE BAKIM” bölümünde yer
alan “Periyodik bak m program ” konusunu
inceleyin.
Motor ya  ve ya  filtresi her de i ti inde
lamba sonraki ya  de i im zaman n  do ru
izlemek için s f rlanmal d r. Lamba s f r-
lama sonras nda sönecektir. S f rlama pro-
sedürü için bu bölümdeki “Bilgi Ekran ”
konusuna bak n.

NOT:
• Bu lamba, bak m program na göre ya

ve ya  filtresi de i ikli ini kolayla t rmak
için kullan l r.

• Lamba yanmadan önce ya  de i tirilse
dahi ya  ömrü izleme sisteminin s f rlan-
mas  gerekir. S f rlama yöntemi için
SUZUKI yetkili servisine dan n. Kendi-
niz s f rlarsan z bu bölümdeki "Ayar
modu” konusuna bak n.

• A a daki durumlardan birinde ya  ömrü
kontrol sisteminin ayar n  de i tirmek
için SUZUKI yetkili servisine dan n; 
– ACEA standartlar na uygun ya  veya

SUZUKI orijinal ya n ACEA,standart-
lar na uygun ya  veya SUZUKI orijinal
ya  d nda bir motor ya  ile de i ti-
rirseniz, veya bunun tersi durumda

– Sürü  ko ullar n n de i mesi sonucu
“ NCELEME VE BAKIM” bölümündeki
Periyodik bak m program  yerine
“Zorlu sürü  ko ullar nda tavsiye edi-
len bak m” program n  uygulaman z
gerekirse veya bunun tersi durumda

KAZ
Motoru bu lamban n yanmas ndan
sonra çal t rmaya devam ederseniz
ciddi motor hasar na yol açacakt r.
Lamba yan p sönerse, motor ya n
ve ya  filtresini derhal de i tirin.
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Ana uyar  gösterge lambas  
(varsa)

68PM00278

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz.
Bilgi ekran nda uyar  ve gösterge mesajlar
görüntülendi inde ana uyar  lambas  da
yan p sönebilir.
Detaylar için bu bölümdeki “Bilgi ekran ’’
konusuna bak n.

4WD gösterge lambas

78RB02078

Transfer di lisi ve hava kilitleme göbekleri
4 tekerden çeki  moduna al nd nda (“4H”
veya “4L”) bu uyar  lambas  yanar.

Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konuma geti-
rildi inde 4WD uyar  lambas  bir süre
yanar ve ard ndan sürü  ko uluna göre
yanar veya söner.

4WD uyar  lambas  yan p sönmeye devam
ederse sistemde ar za olabilir. Böyle bir
durumda sistemi SUZUKI yetkili servisine
gösterin. 

Transfer kolunu 100 km/h veya daha yük-
sek h zda “2H” konumundan “4H” konu-
muna ald n zda bu uyar  lambas  yan p
söner.

Sürü  ko ulunu de i tirirken transfer
kolunu yeniden de i tirdi inizde bu gös-
terge yan p söner.

NOT:
Sürü  ko ulu 4 tekerden çeki  durumuna
uygunsa ve kontak anahtar  “ON” (AÇIK)
konumuna çevrildi inde motor çal m -
yorsa bu 4WD uyar  lambas  bir süre yanar
ve ard ndan yan p söner. Bu durumda
motoru çal t rd n zda ve bu uyar  lam-
bas  yand nda sistem ar za belirtmez.

H z sabitleme sistemi gösterge lam-
bas  (varsa)

81P40090

H z sabitleme sistemi devreye al nd nda
bu lamba yanar.
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”SET” gösterge lambas  (varsa)

65D474

H z sabitleme sistemi için bir h z ayarland -
nda bu lamba yanar.

H rs z cayd rma lambas  (varsa) / 
H rs z cayd rma alarm sistemi
 (varsa)

82K269

H rs z cayd rma lamba sistemi (varsa)
veya h rs z cayd rma alarm sistemi (varsa)
hakk nda daha fazla bilgi edinmek için bu
bölümde yer alan “H rs z cayd rma lambas
(varsa)” veya “H rs z cayd rma alarm sis-
temi” ba l klar n  inceleyin.

Far kolu

57L21128

UYARI
Olas  yaralanmalar  önlemek için
direksiyonun iç k sm ndan eri erek
kumandalar  çal t rmay n.
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Otomatik ayd nlatmalar
(varsa)

68PM00228

78RB02093

(1) (2)

(3)(4)

(5)

Arac n z n lamba sistemi, ba l ca iki sistem taraf ndan kontrol edilir: ayd nlatma dü mesi
ve otomatik aç lan far sistemi (ayd nlatma dü mesi "AUTO" konumundayken).
ki sistem lambalar  a a daki çizelgede gösterilen ekilde çal t rmak için birlikte çal r:

AÇIK: Lambalar AÇIK
AYDINLIK: I k sensörünün (5) çevresi ayd nl k oldu unda.
KARANLIK: I k sensörünün (5) çevresi karanl k oldu unda.

Ayd nlatma 
dü mesi 
konumu

Yanacak lambalar

Kontak anahtar  
“LOCK” (K L T) veya 
“ACC” konumunda 

Kontak anahtar  
“ON” (AÇIK) konu-

munda 
AYDIN-

LIK
KARAN-

LIK
AYDIN-

LIK
KARAN-

LIK

(1) OFF -
KAPALI

Park lambalar , 
Arka lambalar – – – –

Farlar – – – –

(2) AUTO

Park lambalar , 
Arka lambalar – – – ON - 

AÇIK

Farlar – – – ON - 
AÇIK

(3) 
Park lambalar , 
Arka lambalar

ON - 
AÇIK

ON - 
AÇIK

ON - 
AÇIK

ON - 
AÇIK

Farlar – – – –

(4) 

Park lambalar , 
Arka lambalar

ON - 
AÇIK

ON - 
AÇIK

ON - 
AÇIK

ON - 
AÇIK

Farlar ON - 
AÇIK

ON - 
AÇIK

ON - 
AÇIK

ON - 
AÇIK
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Lambalar  aç k yada kapal  konuma getir-
mek için, kolun ucunda bulunan dü meyi
çevirin. Dört konum bulunmaktad r:

OFF - KAPALI (1)
Tüm ayd nlatmalar kapal d r.

AUTO (2)
Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumuna
çevrildi inde bu i lev çal r. Farlar ve
konum lambalar  bir sensör taraf ndan tes-
pit edilen d ar daki k miktar na göre
otomatik olarak yak l r ve söndürülür. Kon-
tak anahtar n  “ACC” veya “LOCK” (K L T)
konumuna çevirdi inizde otomatik olarak
söner.
D  ortamdaki k miktar n  alg layan k
sensörü (5) yolcu koltu u taraf ndaki gös-
terge paneline tak lm t r.

Farlar aç ld nda ve lamba kontrol kolu
“AUTO” (OTOMAT K) konumdayken uzun
far destek sistemini (varsa) kullanabilirsi-
niz. Ayr nt lar için, “ARACINIZI ÇALI -
TIRMA” bölümündeki “Uzun far deste i”
k sm na bak n.

NOT:
• Ön cam n k sensörü alan n  etiket ile

kapatmaktan kaç n n. Etiket sensörün
performans na zarar verebilir ve sistemin
lambalar n çal mas n  do ru ekilde
kontrol etmesini imkans z hale getirir.

• Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumuna
getirilmi se ve “AUTO” (Otomatik)
konumu seçili durumda kalm sa, motor
çal masa da, etraf karanl k oldukça far-
lar ve konum lambalar  otomatik olarak
yanar. Lambalar n uzun süre aç k b ra-
k lmas  akünün tamamen bo almas na
neden olabilir.

 (3)
Ön park lambalar , arka lambalar, plaka
lambalar  ve gösterge lambalar  aç k,
ancak farlar kapal d r.

 (4)
Ön park lambalar , arka lambalar, plaka
lambalar , gösterge paneli lambalar  ve far-
lar aç kt r.

68PM00230

Farlar aç kken, uzun farlar  (uzun farlar)
yakmak için kolu ileri itin ve k sa farlar
yakmak için kolu kendinize do ru çekin.
Uzun farlar aç k konumdayken gösterge
panelinde bir lamba yanar. Uzun farlar
(uzun farlar) sinyal vermek için k sa süreli
yakmak için, kolu kendinize do ru hafifçe
çekin ve sinyali tamamlad n zda serbest
b rak n.

D KKAT
Ön cam n k sensörü alan  çamur,
buz veya di er benzer maddelerle
kaplanm sa farlar ve park lambalar
d ar s  ayd nl k oldu unda bile yana-
bilir.
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Otomatik aç lan far sistemi

78RB02093

A a daki üç ko ul yerine getirildi inde,
otomatik aç lan far sistemi direksiyon
sütunu üzerindeki far kolu taraf ndan çal -
t r lan tüm lambalar  otomatik olarak açar.
Otomatik aç lan far sisteminin çal ma
ko ullar :
1) I k sensörünün (5) etraf  karanl k oldu-

unda.
2) Far kolu “AUTO” (Otomatik) konu-

munda oldu unda.
3) Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konu-

munda oldu unda.

Sistem gösterge panelinin yolcu taraf n-
daki k sensöründen (5) al nan bir sin-
yalle çal t r l r. Sensörün (5) üzerini
kapatmay n. Aksi takdirde, sistem do ru
çal maz.

NOT:
I k sensörü k z lötesi klara da tepki gös-
terir, dolay s yla güçlü k z lötesi klar
oldu unda yanl  çal abilir.

Lamba hat rlatma sesli uyar c s
Farlar  ve park lambalar n  kapatmadan
sürücü kap s n  açarsan z, iç sesli uyar c
sürekli olarak çalar. Bu i lev a a daki
durumlarda tetiklenir:
Farlar ve/veya park lambalar , kontak
anahtar  kapat ld ktan sonra da aç k kal r.
Farlar ve park lambalar n  kapatt n zda
sesli uyar c  durur.

NOT:
Sesli uyar  çalarken gösterge panelindeki
bilgi ekran nda mesaj gösterilir.

Gündüz sürü  lambas  (D.R.L.) 
sistemi
Motor çal rken gündüz sürü  lambalar
bu sistem taraf ndan yak l r.
Gündüz sürü  lambalar n n çal mas  için
gereken ko ullar
1) Motor çal yor.
2) Farlar ve ön sis far  (varsa) kapal .

NOT:
Gündüz farlar n n parlakl  park lambalar -
n n parlakl ndan farkl d r, ancak bu ar za
de ildir.

(5)

UYARI
I k sensörünün ayd nlatma ko ulla-
r nda bir de i ikli e tepki vermesi 5
saniye kadar sürer. Görü ün azal-
mas  nedeniyle bir kazadan kaç nmak
için, bir tünele, park binas , vs.ye gir-
meden önce farlar n z  aç n.
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Refakatçi ayd nlatma (mevcut ise)
Bu farlar n karanl kta görü  mesafenizi art-
t rmak için “Eve giri ” ve “Araca gidi ”
olmak üzere iki i levi vard r.

“Eve giri ” i levi 
Araçtan ç kt ktan sonra dahi zemin k sa bir
süre bu i lev vas tas yla ayd nlat l r. Kon-
tak anahtar  “LOCK” (K L T) konumuna
al nd ktan sonra ön park lambalar n  ve far-
lar  yakla k 10 saniye k sa far ayar nda
çal t rabilirsiniz.

levi ayarlamak için:
1) Kontak anahtar n  “AUTO” (OTOMA-

T K) konumuna çevirin.
2) Kontak anahtar n  “LOCK” (K L T)

konumuna çevirin.
3) Lamba kontrol kolunu kendinize do ru

bir kez çekin ve sürücü taraf ndaki
kap y  60 saniye içinde aç n. Ya da
sürücü taraf ndaki kap  aç kken far
kontrol kolunu kendinize do ru bir kez
çekin.

levi iptal etmek için:
A a daki i lemlerden birini gerçekle tirin.
• Arac n zda anahtars z giri  sistemi bulu-

nuyorsa kontak anahtar n n konta a yer-
le tirilmesi gerekir.

• Lamba kontrol kolunu kendinize do ru
bir kez çekin.

• Kontak anahtar n  “ACC” veya “ON”
(AÇIK) konumuna getirin.

• Ayd nlatma dü mesini OTOMAT K konu-
mundan ba ka bir konuma getirin.

NOT:
• “Eve giri ” i levi devredeyken, ön sis far-

lar  (varsa), arka sis far  ve farlar (uzun
far) aç k de ildir.

• “Eve giri ” i levinin ayd nlatma süresi
bilgi ekran ndan de i tirilebilir. Bu
bölümdeki “Bilgi Ekran ” k sm na bak n.

“Araca geli ” i levi
Araca binmeden önce sürücünün arac
kolayca bulmas n  sa lamak içim zemin
k sa bir süre ayd nlat l r. Kontak anahtar
“AUTO” (OTOMAT K) konumundayken
anahtars z giri  sistemi vericisinin (varsa)
“UNLOCK” (K L T AÇ) dü mesine bas -
l rsa ön pak lambalar  ve k sa farlar 10
saniye boyunca aç k kal r.
Bu i lev yaln zca arac n bulundu u yer
karanl ksa i ler.

levi iptal etmek için:
A a daki i lemlerden birini gerçekle tirin.

• Arac n zda anahtars z giri  sistemi bulu-
nuyorsa kontak anahtar n n konta a yer-
le tirilmesi gerekir.

• Anahtars z giri  sistemi vericisini ya da
sürücünün kap s ndaki anahtar  kullana-
rak kap lar  kilitleyin.

• Kontak anahtar n  “ACC” veya “ON”
(AÇIK) konumuna getirin.

• Ayd nlatma dü mesini OTOMAT K konu-
mundan ba ka bir konuma getirin.

NOT:
• “Araca geli ” i levi devredeyken, ön sis

farlar  (varsa), arka sis far  ve farlar
(uzun far) aç k de ildir.

• “Araca geli ” i levinin ayd nlatma süresi
bilgi ekran ndan de i tirilebilir. Bu
bölümdeki “Bilgi Ekran ” k sm na bak n.
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Ön sis lambas  dü mesi 
(varsa)

68PM00232

Ön sis farlar n  açmak için, park lambalar ,
arka lambalar ve/veya farlar aç kken
ekilde gösterildi i gibi dü meyi çevirin.

Ön sis lambas  aç kken, gösterge pane-
linde bir uyar  lambas  belirecektir. 

NOT:
Baz  ülkelerde ayd nlatma i lemi yerel
yönetmeli e istinaden üstteki tan mlardan
farkl  olabilir.

Arka sis lambas  dü mesi 
(varsa)

68PM00233

Arka sis lambas n  açmak için, farlar aç k
iken ekilde gösterildi i gibi dü meyi çevi-
rin. Arka sis lambas  aç kken, bir uyar  lam-
bas  gösterge panelinde belirecektir. 
Ön sis lambas  aç kken dü meyi arka sis
lambas  i aretine çevirirseniz, arka sis lam-
bas  yanar ve gösterge panelinde de bir
uyar  lambas  yanar.

Far huzmesi yönü ayar

Far huzmesi ayd nlatma alan , soldan
akan trafik

78RB02076

Far huzmesi ayd nlatma alan , sa dan
akan trafik

78RB02077
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Kar dan gelen trafikteki sürücülerin gözle-
rinin kama mamas  için far huzmesinin
ayd nlatma alan  soldan veya sa dan akan
trafi e göre ayarlanmal d r.

LED farlar (varsa)
Far ayd nlatma alan n  ayarlaman za gerek
yoktur.

Halojen farlar (varsa)
Far huzmesi akan trafi e göre ayarlanmas
gerekir.
Far üzerine maskeleme yaparak far
yönünü ayarlamal s n z.
Soldan direksiyonlu araç
I k eklini, far merce ini maskeleyerek
tekrar ayarlamak için;
1) ekillerde gösterilen A ve B ablonla-

r n  kopyalay n.
2) Parçalar  su geçirmez ve kendinden

yap kan ç kartmalara uygulay n ve
kesim yap n.

3) Far cam n n orta çizgisinin sa  taraf n-
dan kendili inden yap an ablonlar
yerle tirin. 
Listedeki boyutlar  dikkate al n:

Sa  far ünitesi (A)

78RB02067

(1) Dikey çizgi: yakla k 10,0 mm
(2) Dikey çizgi: yakla k 5,0 mm
(3) Orta i areti

Sol far ünitesi (B)

78RB02068

(1) Dikey çizgi: yakla k 10,0 mm
(2) Dikey çizgi: yakla k 5,0 mm
(3) Orta i areti

(1)(2)

(3)

(1)(2)

(3)



2-63

SÜRÜ  ÖNCES

Sa dan direksiyonlu araç
I k eklini, far merce ini maskeleyerek
tekrar ayarlamak için;
1) ekillerde gösterilen C ve D ablonla-

r n  kopyalay n.
2) Parçalar  su geçirmez ve kendinden

yap kan ç kartmalara uygulay n ve
kesim yap n.

3) Far cam n n orta çizgisinin sol taraf n-
dan kendili inden yap an ablonlar
yerle tirin.
Listedeki boyutlar  dikkate al n:

Sa  far ünitesi (C)

78RB02069

(1) Dikey çizgi: yakla k 10,0 mm
(2) Dikey çizgi: yakla k 5,0 mm
(3) Orta i areti

Sol far ünitesi (D)

78RB02070

(1) Dikey çizgi: yakla k 10,0 mm
(2) Dikey çizgi: yakla k 5,0 mm
(3) Orta i areti

(1) (2)

(3)

(1) (2)

(3)
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Halojen far maskeleme ablonu

78RB02100

(1) 45 mm
(2) 15mm

(3) 37 mm
(4) 8 mm

(5) 29 mm

(4)(3)

(2)

(5)

(1)

(A / B)
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78RB02101

(1) 45 mm
(2) 15mm

(3) 37 mm
(4) 8 mm

(5) 29 mm

(C / D)

(1)

(2)

(3)(4)

(5)
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Far seviye dü mesi
(varsa)

75RM008

Arac n z n yük durumuna ba l  olarak bu
dü meyi döndürerek uzun far seviyesini
ayarlay n. ema farkl  araç yükü durumla-
r na uygun dü me konumunu göstermek-
tedir.

Binek araçlar için

Hafif ticari araçlar için

Far y kama dü mesi
 (varsa)

78RB02057

Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konumunda
ve farlar aç kken far camlar n  y kamak için
far y kay c  dü mesine bas n. Y kay c
s v s  yar m saniye süreyle püskürtülür.
Gerekliyse anahtar  tekrar itin.
Ayn  ko ullar alt nda ön cam y kay c s n
k sa aral klarda iki veya daha fazla ard
ard na çal t r rsan z far y kay c lar  otoma-
tik olarak ancak birinci ön cam y kay c
i lemiyle ayn  zamanda sadece bir kez
çal r.

Araç Yük Durumu Dü me 
Konumu

Yaln z sürücü 0

Sürücü + 1 yolcu 
(ön koltukta) 0,5

Sürücü + 3 yolcu 
bagaj yok 2

Sürücü + 3 yolcu 
Bagaj mevcut 3

Sürücü + tam yük 4,5

Araç Yük Durumu Dü me 
Konumu

Yaln z sürücü 0

Sürücü + tam yük 3,5
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Sinyal kolu

57L21128

Sinyallerin çal mas
Kontak anahtar  “AÇIK” konumundayken
sa  ve sol sinyalleri çal t rmak için kolu
yukar  ve a a  hareket ettirin.

Dönü  sinyali

68PM00234

Dönü  sinyali vermek için sinyal kolunu
a a  veya yukar  hareket ettirin. Dönü
tamamland nda, sinyal duracakt r ve kol
normal konumuna gelecektir.

erit de i tirme sinyali

68PM00235

Sa a veya sola dönmek için kolu hafifçe
yukar  veya a a  hareket ettirin.
• Sinyal ve gösterge lambas , kol hareket

ettirilen konumda tutulurken yan p söner.
• Sinyal ve gösterge lambas , kolu hareket

ettirdikten hemen sonra geri döndürse-
niz bile 3 defa yan p söner.

NOT:
Sinyal kolu bilgi ekran  yoluyla geri döndü-
rüldükten sonra sinyal kolunun 3 defa
yan p sönmesi ayarlanabilir. Bu bölümdeki
“Bilgi Ekran ” k sm na bak n.

UYARI
Olas  yaralanmalar  önlemek için
direksiyonun iç k sm ndan eri erek
kumandalar  çal t rmay n.
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NOT:
Sinyal ve gösterge lambas n n yan p
sönme say s  için ayar  ki iselle tirebilirsi-
niz (1 ila 4). Ki iselle tirme i lemi için
SUZUKI yetkili servisine ba vurun.

Dörtlü fla ör dü mesi

78RB02058

Dörtlü fla örleri çal t rmak için dörtlü fla-
ör dü mesine bas n. Tüm sinyal lambalar

ve her iki dönü  sinyali göstergeleri ayn
anda yanacakt r. Lambalar  kapal  konuma
getirmek için dü meye tekrar bas n.
Acil durumda arac n z  park etti inizde
olas  trafik tehlikesi riski konusunda di er
sürücüleri uyarmak için dörtlü fla örleri kul-
lan n.

Ön cam silecek ve y kay c  
kolu

65D611

UYARI
Olas  yaralanmalar  önlemek için
direksiyonun iç k sm ndan eri erek
kumandalar  çal t rmay n.
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Silecek ve y kay c n n çal mas
Kontak anahtar  "ON" (AÇIK) konumun-
dayken silecek/y kay c  kolunu kullanabilir-
siniz.
Silecekler kar gibi nedenlerle a r yüke
maruz kal yorsa silecek motorunun a r
s nmas n  önlemek için devre kesici

müdahale eder ve silecekler durur.
Silecek çal ma esnas nda durursa a a -
daki yöntemleri uygulay n.
1) Arac  güvenli bir yere al n ve motoru

durdurun.
2) Silecek kolunu ve dü mesini “OFF”

(KAPALI) konumuna getirin.
3) Silecekler üzerindeki kar gibi engelleri

temizleyin.
4) Bir süre sonra silecek motorunun s cak-

l  yeterince dü tü ünde devre kesici
otomatik olarak devreden ç kar ve sile-
cekler yeniden kullan labilir.

Bir süre sonunda silecekleri hala kullana-
m yorsan z ba ka bir sorun olabilir.
SUZUKI yetkili servisinden sistemin ince-
lenmesini isteyin.

Ön cam silecekleri

78RB02059

Ön cam sileceklerini açmak için, kolu üç
çal ma konumundan birine getirin.
“INT”konumunda silecekler aral kl  çal r.
“INT” konumu çiseleyen veya hafif ya -
murda oldukça kullan l d r. “LO” konu-
munda, silecekler sabit bir dü ük h zda
çal r. “HI”konumunda, silecekler sabit bir
yüksek h zda çal r. Silecekleri kapatmak
için, kolu “OFF” konumuna geri getirin.
Kolu yukar  hareket ettirin ve “MIST” pozis-
yonunda tutun, ön cam dü ük devirde
kesintisiz halde aç k duruma gelir.

Ön cam y kay c

78RB02060

Ön cama y kama suyu püskürtmek için
kolu kendinize do ru çekin. Ön cam sile-
cekleri aç k konumda de ilse ve arac -
n zda "INT" konumu varsa ön cam
silecekleri dü ük devirde otomatik olarak
çal acakt r.

UYARI
• So uk havada ön cam n buzlanma-

s n  önlemek için ön cam y kay c -
s n  kullanmadan önce ve
kullan rken ön cam bu u giderici-
sini çal t r n.

• Ön cam y kay c s  kab nda “antif-
riz” çözeltisi kullanmay n. Cama
püskürtüldü ünde görü ü ciddi
oranda azalt r ve arac n z n boya-
s na da hasar verir.
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Arka cam silecek/y kay c  dü mesi

78RB02061

Arka silece i çal t rmak için kolun ucun-
daki arka silecek kolunu ileri do ru “ON”
konumuna döndürün. Arka silece i kapal
konuma getirmek için dü meyi arkaya
do ru “OFF” konumuna getirin.
Arka silecek “OFF” konumunda iken dü -
meyi geriye do ru döndürün ve cam
y kama suyu püskürtmek için o konumda
tutun.
Arka silecek “ON” konumunda iken dü -
meyi ileri do ru döndürün ve cam y kama
suyu püskürtmek için o konumda tutun.

KAZ
Ön cam silecek ve y kay c s  sistem
ve parçalar na hasar gelmesini önle-
mek için a a daki önlemleri almal s -
n z:
• Ön cama y kama suyu püskürtül-

mezken kolu çal t rmay n aksi
halde y kay c n n motoru hasar
görebilir.

• Sileceklerle kuru ön camdan kir
ç karmaya çal may n aksi halde
silecek lastiklerine hasar verebilir-
siniz. Kolu çal t rmadan önce mut-
laka cam  suyla slat n.

• Silecekleri kullanmadan önce las-
tiklerinden birikmi  kar  ya da buzu
temizleyin.

• Y kama suyu seviyesini düzenli
kontrol edin. Ya l  dönemlerde
daha s k kontrol edin.

• S cakl k s v n n donaca  kadar
dü erse genle me pay  için hazneyi
y kay c  s v  ile 3/4 oran nda doldu-
run.

Y kay c

Silecek

KAZ
Arka silece i kullanmadan önce arka
cam ve arka silecek lasti inden buz
ve kar  temizleyin. Birikmi  buz ya da
kar silecek lasti inin hareket etme-
sine engel olarak silecek motoruna
zarar verir.
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Yükseklik ayarl  direksiyon 
kolonu

78RB02062

(1) LOCK
(2) K L T AÇMA

Kilitleme kolu direksiyon kolonu alt nda
bulunur. Direksiyon yüksekli ini ayarla-
mak için:
1) Direksiyon kolonunun kilidini açmak için

kilit kolunu a a  itin.
2) Direksiyonu istenilen yüksekli e ayarla-

y n ve kilit kolunu yukar  çekerek direk-
siyon kolonunu kilitleyin.

3) Direksiyonun yerine tam olarak kilitlen-
di ini kontrol etmek için direksiyonu
yukar  a a  hareket ettirin.

Korna

78RB02063

Kornay  çalmak için direksiyon üzerindeki
korna dü mesine bas n. Korna, kontak
anahtar  herhangi bir konumdayken çal r
durumdad r.

(2)

(1)

UYARI
Direksiyonu asla araç hareket halin-
deyken ayarlamaya çal may n, aksi
takdirde arac n kontrolünü kaybede-
bilirsiniz.
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Is tmal  arka cam dü mesi / 
s tmal  d  dikiz aynalar  

dü mesi (varsa)

Tip 1

78RB02064

Tip 2

78RB02065

Arka cam bu ulan rsa cam  temizlemek
için bu dü meye (1) bas n.

78RB02066

D  arka görü  aynas nda (2) i areti varsa
s tmal  d  arka görü  aynas  ile de dona-

n ml d r. Dü meye (1) bast n zda s tmal
d  arka görü  aynalar  ve s tmal  arka
cam n her ikisi e  anl  olarak çal t r lm
olur.
Buz çözücü aç k konumda iken bir uyar
lambas  yanacakt r. Buz çözücü sadece
motor çal rken çal r. Bu u çözücüyü
kapal  konuma getirmek için dü meye (1)
tekrar bas n.

NOT:
• Buz çözücü sadece motor çal rken

çal r.
• Bu u çözücü kur un asitli akünün bo al-

mas n  önlemek için 15 dakika aç k
durumda kald ktan sonra otomatik olarak
kapal  duruma gelir.

(1)

(1)

(2)

KAZ
Is tmal  arka cam ve s tmal  d  dikiz
aynalar  (varsa) yüksek miktarda
elektrik tüketir. Cam ve aynalar temiz
duruma geldiklerinde dü meyi kapa-
t n.
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Arac  yükleme
Arac n z belirli a rl k kapasiteleri için
tasarlanm t r. Arac n z n a rl k kapasite-
leri Brüt Araç A rl k De eri (GVWR) ve
zin Verilen maksimum Aks A rl  (PAW,

ön ve arka) ile belirtilir. GVWR ve PAW (ön
ve arka) “TEKN K ÖZELL KLER” bölü-
münde listelenmi tir.
GVWR -Tamamen yüklü arac n izin verilen
maksimum toplam a rl  (tüm yolcular,
aksesuarlar, yük ve e er römork çekili-
yorsa römork çeki demiri a rl  dahil).
PAW (ön ve arka) - Her bir aksta izin veri-
len maksimum a rl k.

Yüklü arac n gerçek a rl  ve ön ve arka
akslardaki gerçek yükler sadece araç tart -
larak belirlenebilir. Bu a rl klar  GVWR ve
PAW (ön ve arka) ile kar la t r n. E er
brüt araç a rl  veya akslardaki yük bu
de erleri geçerse, yük de erini anma
kapasitesine uygun hale getirmek için
yeterli miktarda yükü bo altmal s n z.

Römork çekme
Römork çekerken ve çekme çubu u kulla-
n rken ülkeye özgü düzenlemelere uygun
hareket edin.

60A185

Arac n z öncelikli olarak yolcu ve bagaj
ta mak üzere tasarlanm t r. Römork çek-
mek direksiyon hakimiyetini, mukavemet
ve yak t tasarrufunu olumsuz yönde etkile-
yebilir. Ancak uygun donan mlara sahipse
arac n z a a da belirtilen çekme kapasite-
sini a mayan ekilde römork çekmede kul-
lan labilir:

UYARI
Arac n z  asla a r  yüklemeyin. Brüt
araç a rl  (araç a rl , tüm yolcu-
lar, aksesuarlar ve e er römork çekili-
yorsa römork çeki demiri a rl
toplam ) Brüt Araç A rl k Oran 'n
(GVWR) kesinlikle geçmemelidir.
Ayr ca, ön ve arka akslardaki yükler
zin Verilen maksimum Aks A rl n
(PAW) geçecek ekilde bir yükleme
kesinlikle yapmay n.

UYARI
Yükü her zaman e it bir ekilde da -
t n. Ki isel yaralanmalardan ve arac -
n z n zarar görmesinden kaç nmak
için, yükü arac n ani hareket etmesi
durumunda kaymayacak ekilde
sabitleyin. A r maddeleri zemine
yerle tirin ve yük alan n n mümkün
oldu u kadar önünde olmalar n  sa -
lay n. Yükü asla koltuk arkal klar n n
üst k sm ndan daha yüksek olacak
ekilde yerle tirmeyin.
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Maksimum çekme kapasitesi 
Maksimum çekme kapasitesi (römorkun
brüt a rl ; entegre çekme çubu u
bulunan römork ve yük) 
Fren tesisatl  römork: 1300 kg
Fren tesisat  olmayan römork: 350 kg
Arac n z  ve römorku do ru bir ekilde yük-
lemek için, brüt römork a rl  ve römork
çeki demiri a rl n n nas l ölçüldü ünü
bilmelisiniz.

78RB02083

(1) Brüt römork a rl
Brüt römork a rl , römorkun ve için-
deki tüm yük a rl n n toplam d r. Brüt
römork a rl n  tam yüklü römorku bir
araç kantar  üzerine çekerek ölçebilirsi-
niz.

(2) zin verile burun a rl
Burun a rl , römork tam yüklü ve
kaplin kendi normal çekme yüksekli in-
deyken, römork kaplini taraf ndan
çekme ba lama tertibat na a a ya
do ru uygulanan kuvvettir. Bu a rl k
bir banyo tart s  ile ölçülebilir.

Yukar da listelenen maksimum çekme
kapasitesi (1300kg), sadece deniz seviye-
sinden en fazla 1000m yükseklikteki yerler
için geçerlidir. 1000M üzerindeki yüksek
rak ml  yerlerde, maksimum çekme kapasi-
tesi (römorkun brüt a rl ) ile izin verilen
brüt araç a rl n n (GVWR) toplam a r-
l  her 1000 m’de %10 azalt lmal d r.

(1) (2)

UYARI
Çift sensörlü fren destek sistemi
bulunan araçlarda, arac n z römork
çekmek için kullan l rsa, çift sen-
sörlü fren deste ini kapatmak için çift
sensörlü fren deste i OFF (KAPALI)
dü mesine bas n. Aksi takdirde aç l-
d nda sistemle ili kili beklenmedik
kazalar meydana gelebilir.

D KKAT
Otomatik anz manl  arac n z  uzun
dik bir yoku ta çekerken a r  s n-
may  ve motorun ya da anz man n
hasar görmesini engellemek için
yolda bir süre dinlenin.

KAZ
Römork çekme i lemi arac n tahrik
mekanizmas n n ve frenlerinin fazla-
dan zorlanmas na neden olur. Arac n
ilk 1000 km'lik çal mas  s ras nda
asla römork çekmeyin.
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Çeki demirleri
Sadece arac n z n asisine ba lanacak
ekilde tasarlanm  bir çekme kolu ve bu

çeki demirine tak lacak ekilde tasarlanm
bir kanca kullan n.
Orijinal bir SUZUKI çeki demiri (opsiyon
olarak mevcut) veya dengini kullanman z
tavsiye ediyoruz.

Emniyet zincirleri
Arac n zla römork aras na mutlaka emniyet
zincirleri ba lay n. Emniyet zincirlerini
römorkun çekme kolundan ayr lmas  duru-
munda burnun yere dü me ihtimalini orta-
dan kald racak ekilde römork burnunun
alt ndan geçirin. Güvenlik zincirleri için üre-
tici talimat na uyun. Tam dönmeyi engelle-
memek için, yeterli gev ekli i sa lay n.
Emniyet zincirlerinin yola sarkarak sürtün-
melerine izin vermeyin.

Römork lambalar
Römorkunuzun yerel gereklilikleri kar la-
yacak ekilde donan mland r lm  oldu-

unu kontrol edin. Çekme i lemine
ba lamadan önce bütün römork lambalar -
n n gerekti i gibi çal p çal mad n
kontrol edin.

Frenler

Lastikler

Aynalar
Arac n z n aynalar n n, araçlar  çekerken
kullan lan aynalara yönelik yerel gereklilik-
leri sa lad n  kontrol edin. Sa lam yor-
larsa, çekmeye ba lamadan önce gerekli
ayna donan m n  monte edin.

UYARI
Çekme kollar n  asla arac n z n aks na
veya tamponuna ba lamay n.

UYARI
Emniyet zincirlerini asla arac n z n
tamponuna ba lamay n. Ba lant lar
gev emeyecek ekilde sabitleyin.

UYARI
Elektrik sisteminiz zarar görebilece-

inden, römork lambalar n  asla do -
rudan arac n z n elektrik sistemine
ba lamay n.

UYARI
Römorkta fren tertibat  kullan l -
yorsa, üretici taraf ndan sa lanan
bütün talimatlar  uygulay n. Arac n -
z n fren sistemini asla ba lamay n ve
direkt olarak kablo tesisat ndan elekt-
rik deste i almay n.

UYARI
Römork çekerken arac n z n ve
römork lastiklerinin gerekti i gibi
i irilmi  olmalar  çok önemlidir. Ara-

c n z n lastikleri lastik bilgi etiketinde
belirtildi i gibi i irilmi  olmal d r.
Lastikler yüklü bas nç de erleriyle
i irilmelidir. Römork lastiklerini

römork üreticisi taraf ndan sa lanan
teknik özellikler do rultusunda i i-
rin.
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Araç/römork yükleme
Yüklü römorkunuzun a rl  (brüt römork
a rl ) çekme kapasitesi de erini kesin-
likle geçmemelidir.
Römorkunuzdaki yükü, burun a rl  brüt
römork a rl n n yakla k %10’u olacak,
ancak 75 kg’l k “Maksimum dikey yükü”
geçmeyecek ve hangisi a rsa 25 kg veya
%4’ün alt na dü meyecek ekilde römork
ba lant  noktas na da t n. Yükünüzün
do ru bir ekilde da t ld n  kontrol
etmek için çekmeye ba lamadan önce brüt
römork a rl n  ve burun a rl n  ölçme-
lisiniz.

NOT:
Sadece römork çekerken bürüt araç a r-
l  trafik kurallar  izin verdi i sürece 40
kg’a kadar a labilir.

Römork çekmeye yönelik ek uyar -
lar

UYARI
Yükün römorkta dengesiz da t l-
mas  araç performans n  dü ürece i
gibi römorkun e ilmesine de neden
olabilir. Römork çeki demiri a rl -
n n brüt römork a rl n n yakla k
%10'u oldu undan, ancak 75 kg'l k
“Maksimum dikey yükü” geçmedi in-
den ve hangisi a rsa 25 kg veya
%4'ün alt na dü medi inden emin
olun. Ayr ca yükün düzgün bir
ekilde sabitlendi ini de kontrol edin.

Bu gereklili in yerine getirilmemesi
kazaya neden olabilir.

UYARI
• Römorkunuz ve arac n z  asla a r

yüklemeyin. Brüt römork a rl
çekme kapasitesi de erini kesin-
likle geçmemelidir. Brüt araç a r-
l  (araç, tüm yolcular, çeki
demirleri ve römork kancas  dahil
aksesuarlar, bagaj ve römork çeki
demiri a rl  toplam ) “TEKN K
ÖZELL KLER” bölümünde listele-
nen Brüt A rl k De erini (GVWR)
asla a mamal d r.

• Römorkta insan ta mak tehlikeli ve
yasakt r.

UYARI
Her çekme i leminden önce römork
lambalar n  ve emniyet zincirlerini
ba lay n.

KAZ
• Römork arac n z n fazladan zorlan-

mas na neden oldu undan, normal
sürü  ko ullar  alt nda uygulanan
bak ma oranla daha s k aral klarla
bak m yapt rman z gerekecektir.
“Zorlu sürü  ko ullar nda tavsiye
edilen bak m” program n  takip
edin.

• lave yük yak t satfiyat n  art racak,
arac n stabilitesini ve performan-
s n  olumsuz etkileyecektir. 
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UYARI
Arac n z römork çekerken farkl  bir
ekilde kullan lmal d r. Kendinizin ve

ba kalar n n güvenli i için a a daki
önlemleri al n:
• Trafikte römork çekmeye ba lama-

dan önce dönme, durma ve geri
dönme denemeleri yap n. Arac  ve
römorku güvenli bir ekilde kulla-
nabilece inizden emin olmad kça
trafi e girmeyin.

• Çekme h z  s n rlar n  veya 80 km/h
de erini (hangisi daha dü ükse)
kesinlikle a may n.

• Arac n z  römorkun sallanmas na
veya e ilmesine neden olabilecek
h zlarda kullanmaktan kesinlikle
kaç n n. Küçük bir miktarda sal-
lanma veya e ilme belirtisi görse-
niz dahi arac n z n h z n  dü ürün.

• Arac n z  slak, kaygan veya enge-
beli yollarda kullan rken, düzgün
yollardaki seyir h z n za oranla
daha dü ük h zlar  tercih edin. Ara-
c n z  kötü yol ko ullar nda kullan r-
ken araç h z n n dü ürülmemesi
kontrolü kaybetmenize neden ola-
bilir.

• Geri dönü  yaparken mutlaka birin-
den rehberlik etmesini isteyin.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• Daima daha uzun frenleme mesafe-

leri b rak n. Römork çekerken
durma mesafesi artar. Her 16 km/h
h z için, önünüzdeki araçla ara-
n zda en az bir araç ve römork
uzunlu u kadar bir mesafe b rak n.
Islak veya kaygan yollarda daha
fazla durma mesafesi b rak n.

• Römorkta tek yönlü fren sistemi
varsa, römork tekerlek kilitlenme-
sinden kaynaklanan kaç rmay
engellemek için freni kademeli ola-
rak uygulay n.

• Viraj almadan önce h z  dü ürün ve
viraj esnas nda araç h z n  sabit
tutun. Viraj al rken yava lamak
veya h zlanmak kontrolü kaybetme-
nize neden olabilir. Römork teker-
lekleri dönü  esnas nda viraj n iç
k sm na araç tekerleklerine oranla
daha yak n olaca ndan, viraj  nor-
malden daha geni  alman z gerekir.

• Araç h z n  aniden art rmaktan ve
ani duru lardan kaç n n. Gerekme-
dikçe h zl  manevralar yapmay n.

• Çapraz rüzgara maruz kald n z
durumlarda araç h z n  dü ürün ve
yan n zdan h zla geçebilecek araç-
lardan kaynaklanan kuvvetli rüz-
garlara haz rl kl  olun.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• Sollama yaparken dikkatli olun.

erit de i tirmeden önce römorku-
nuz için yeterince yer b rak n ve
sinyal lambalar n  uygun ekilde
önceden kullan n.

• Uzun veya dik bir yoku larda araç
h z n  önceden dü ürün ve motor
freninden faydalanmak için daha
dü ük bir vitese geçin. Yoku  iner-
ken vites dü ürmek tehlikeli olabi-
lir.

• Fren pedal na kuvvetli bir ekilde
basmay n. Bu frenleme verimini
dü ürecek ekilde frenlerin a r
s nmas na neden olabilir. Mümkün

mertebe motor freni kullan n.
• Uzun veya dik yoku lar  ç karken,

ek römork a rl ndan dolay
motorunuz a r  s nabilir. Motor
so utma suyu s cakl na dikkat
edin. Gösterge a r  s nma belirti-
yorsa arac  kenara çekin ve güvenli
bir yerde durdurun. "AC L DURUM
SERV S " bölümünde "Motor ar -
zas : A r  s nma" talimatlar na
uyun.
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60A186

UYARI
Arac n z  ve arac n za ba l  olan
römorku park ederken her zaman
a a daki prosedürü takip edin:
1) Araç frenlerini s k ca uygulay n.
2) Siz frenleri tutarken ba ka bir

ki iye araç tekerlekleri alt na
takozlar yerle tirin ve römork çek-
tirin.

3) Tekerlek takozlar  yükü absorbe
edene dek frenleri yava ça ser-
best b rak n.

4) Park frenini tamamen çekin.
5) Düz anz man - motoru durdurun,

sonra geri veya birinci vitese geçin.
Otomatik anz man - “P” (Park)
konumuna geçin ve motoru durdu-
run.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
Park sonras nda arac  çal t r rken:
1) Debriyaj pedal na bas n ve motoru

çal t r n.
2) Ba ka bir ki inin takozlar  kald r-

mas n  sa lay n.
3) Vitese al n, park frenini b rak n ve

yava ça takozlardan uzakla n.
4) Durun, frenleri bas l  tutun.
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Römork kancas  (çeki demiri) montaj noktalar
Her bir ok, Suzuki orijinal çeki demiri ba lant  noktalar n  gösterir. Detayl  bilgi için çeki
demiri ile verilen talimatlar  okuyun.

78RB02084

“b”

“a”

(1)

(1)

(2)

Alttan görünüm

Soldan görünüm

(1) Dik (yan) yüzeyler için sabitleme nokta-
lar
(2) Römork kancas  noktas nda maksi-

mum dikey yük
(AB): 75 kg
Çeki demiri topuzu yüksekli i “a”
450 - 490 mm
zin verilen maksimum uzant  “b”
787 mm
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Günlük kontrol listesi

Sürü  öncesi

60A187

1) Camlar n, aynalar n, lambalar n ve ref-
lektörlerin temiz oldu undan ve engel-
lenmi  olmad ndan emin olun.

2) A a daki hususlar bak m ndan lastik-
leri görsel olarak kontrol edin:

– di  olu u derinli i
– anormal a nma, çatlaklar ve hasar
– gev ek tekerlek bijonlar
– çivi, ta  gibi yabanc  maddelerin var-

l .

Detayl  bilgi için “ NCELEME VE BAKIM”
bölümündeki “Lastikler” konusuna bak n.
3) S v  ve ya  kaça  olup olmad na

bak n.

NOT:
Kullan mdan sonra klima sisteminden su
damlamas  normaldir.

4) Kaputun tam olarak kapal  ve mandal n
kilitli oldu unu kontrol edin.

5) Farlar , sinyal lambalar n , fren lamba-
lar n n do ru çal t klar n  kontrol edin.

6) Koltuk ve ba  dayamas n  ayarlay n.
7) Fren pedal n  ve park freni kolunu kont-

rol edin.
8) Aynalar  ayarlay n.
9) Kendinizin ve tüm yolcular n emniyet

kemerlerinin uygun bir ekilde ba lan-
d n  kontrol edin.

10)Kontak anahtar  “ON” konumuna getiril-
dikten hemen sonra uyar  lambalar n n
yan p yanmad n  kontrol edin.

11)Tüm göstergeleri kontrol edin.
12)El freni serbest b rak ld nda fren sis-

temi uyar  n n söndü ünü kontrol
edin.

Haftada bir kez ya da yak t deponuzu her
doldurdu unuzda, a a daki kaput-alt
kontrollerini tatbik edin:
1) Motor ya  seviyesi
2) So utma s v s  seviyesi
3) Fren hidrolik seviyesi
4) Akü eletrolit (asit) seviyesi
5) Ön cam silecek suyu seviyesi

6) Kaput kilidinin çal mas  
Araç içindeki kaput açma mandal n
çekin. kinci mandal  çekmeden kapu-
tun aç lmad n  kontrol edin. Kaputun,
düzgün mandal çal mas  kontrolün-
den sonra sa lam bir ekilde kapat n.
Ya lama program  için, “ NCELEME VE
BAKIM” bölümündeki “ Bak m prog-
ram ” konusunda yer alan “ asi, gövde
ve di erleri”, “Tüm mandallar, Mente e-
ler & Kilitler” k sm na bak n.

Ayda bir kez ya da yak t deponuzu her dol-
durdu unuzda, lastik bas nc  ölçüm aleti
ile lastik bas nc n  ölçün. Ayn  ekilde
stepne bas nc n  da kontrol edin.

UYARI
Arac  sürmeye ba lamadan önce
kaputun tamamen kapal  oldu unu ve
mandal n n kilitli oldu unu kontrol
edin. Sürü  s ras nda istenmedik bir
biçimde aç larak görü ünü engelleye-
bilir ve kazaya neden olabilir.
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Motor ya  tüketimi
Normal araç çal mas  esnas nda motorun
bir miktar motor ya  tüketmesi normaldir.
Motor ya  tüketimi ya n viskozitesi ve
kalitesi ile sürü  ko ullar n za ba l d r.
Yüksek h zla sürü  s ras nda ve s k h z-
lanma/yava lama oldu unda daha fazla
ya  tüketilir. A r  yük alt nda motor daha
fazla ya  tüketir.
Yeni bir motorda, pistonlar, piston segman-
lar  ve silindirler daha uygun hale gelmedi-

inden daha fazla ya  tüketir. Yeni
motorlar normal ya  tüketim seviyesine
yakla k 5000 km sürü  sonras  eri ir.

Ya  tüketimi: 
1000 km ba na maks. 1.0 L 
(1 Qt. per 600 miles)
Ya  tüketim miktar n  hesaplarken ya n
seyrelebilece ine dikkat edin, bu do ru
ya  seviyesinin muhakemesini zorla t ra-
cakt r.
Bir örnek olarak, araç tekrarlanan k sa yol-
culuklarda kullan l rsa normal bir ya  mik-
tar  tüketir; 1000 km ya da daha fazla bir
sürü ten sonra bile ya  seviyesi çubu u
ya  seviyesinde herhangi bir dü ü ü gös-
termeyebilir. Çünkü ya a kar an yak t ve
su buhar  ile ya  azar azar seyrelir, bu da
ya  seviyesini de i memi  olarak gösterir.
Araç otoyol gibi sürekli yüksek h zlarda
sürüldü ünde seyreltici bile enlerin buhar-
la t n n ve yüksek h zda sürü ten sonra

ya n a r  tüketildi ini gösterdi inin de far-
k nda olmal s n z. Kontak anahtar  

65D611

UYARI
Olas  yaralanmalar  önlemek için
direksiyonun iç k sm ndan eri erek
kumandalar  çal t rmay n.
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68PH00310

Kontak anahtar n n a a da belirtilen dört
konumu vard r:

LOCK
Normal park etme konumu. Kontak anah-
tar n n ç kar labilece i tek konum budur.

Düz anz man

60G033

• Düz anz manl  araçlar
“LOCK’ (K L T) konumuna çevirmek için
anahtar  itmelisiniz. Konta  kilitler ve
anahtar ç kar ld ktan sonra direksiyonun
normal kullan m n  önler.

• Otomatik anz manl  araçlar
Anahtar  “LOCK” konumuna çevirmek
için vites kolu “P” (Park) konumunda
olmal d r. Kontak kilitlenir ve direksiyo-
nun ve vites kolunun normal kullan m
önlenir.

Direksiyon kilidini açmak için, anahtar
tak n ve di er konumlardan birine geçmek
için saat yönünde çevirin. Direksiyon kili-
dini açmak için anahtar  çevirmekte zorla-
n rsan z, anahtar  çevirirken direksiyonu
hafifçe sa a ve sola çevirmeye çal n.

ACC - AKSESUAR
Radyo gibi aksesuarlar çal t r labilir, fakat
motor kapal d r.

ON - AÇIK
Normal çal t rma konumu. Bütün elektrikli
sistemler aç kt r.

START - MAR
Mar  motorunu kullanarak motorun çal t -
r lma konumudur. Bu konumda motor çal -

r çal maz anahtar b rak lmal d r.

Kontak anahtar  hat rlat c s  
Sesli uyar c  kontak anahtar n  sürücü
kap s  aç ld nda anahtar kontak içindey-
ken ç karman z  hat rlatmak için fas lal
ekilde çalar.

“LOCK” - K L TL  konumuna çevirin

tin
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81A297S

UYARI
• Araç hareket halindeyken kontak

anahtar n  asla “LOCK” konumuna
döndürmeyin ve kontak anahtar n
ç karmay n. Direksiyon kilitlenir ve
bu durumda arac  yönlendiremezsi-
niz.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• K sa süreli ine bile olsa araçtan

ayr l rken kontak anahtar n  her
zaman “LOCK” konumuna döndü-
rün ve kontak anahtar n  ç kar n.
Çocuklar  park halindeki bir araçta
yaln z b rakmay n. Gözetimsiz
çocuklar arac  çal t rabilir veya
vitesi bo  konuma alabilir; bu
durum da kazaya neden olabilir.
Ayr ca çocuklar elektrikli camlarla
ve arac n di er hareketli parçalar
ile oynay p kendilerini yaralayabilir-
ler. Bununla birlikte arac n içinde
s  birikimi veya a r  so uk s cak-

l klar çocuklar için ölümcül olabilir.

KAZ
• Kur un asitli akünün ve mar  moto-

runun korunmas  için, bir seferde
12 saniyeden uzun süre anahtar
“START” konumuna getirerek mar
motorunu kullanmay n. Motor çal -
mazsa anahtar  “LOCK” konumuna
getirin ve tekrar denemeden önce
30 saniyeden fazla bekleyin. Motor
birkaç denemeden sonra çal -
mazsa, bir SUZUKI yetkili servisine
veya uzman bir tamirhaneye ba vu-
run.

• Kontak anahtar n , motor çal m -
yorsa “ON” - AÇIK konumunda
b rakmay n. Bu kur un asitli akü-
nün bo almas na sebep olur.
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Park freni kolu

54G039

(1) Devreye almak için
(2) Serbest b rakmak için
(3) Serbest b rakmak için

Park freni kolu ön koltuklar aras na yerle -
tirilmi tir. Park frenini devreye almak için,
fren pedal n  bas l  tutun ve park freni
kolunu tamamen çekin. Park frenini ser-
best b rakmak için, freni bas l  tutun ve
park freni kolunu hafifçe yukar  çekin, ba
parma n zla kolun ucunu itin ve kolu oriji-
nal konumuna indirin.

Otomatik anz manl  araçlarda, el frenini
her zaman vites kolunu “P” (PARK) konu-
muna getirmeden çekin. Bir e im üstüne
park ediyorsan z ve kolu çekmeden önce
“P” konumuna getirirseniz; arac n a rl
arac  sürmeye haz rland n zda "P" konu-
mundan ç karmak güçle ebilir.
Arac  sürmeye haz rlan rken, park frenini
b rakmadan önce vites kolunu "P" konu-
mundan ç kar n.

(2)

(3)

(1)

UYARI
• Park ederken, vites kolunun düz

anz manl  araçlar için 1. viteste ya
da “R” (Geri vites) konumunda kal-
mas n  ve otomatik anz manl
araçlarda "P" (Park) konumunda
kalmas n  sa lay n. anz man vites
ya da park konumunda olsa bile
park frenini tam olarak çekmek
zorunda oldu unuzu unutmay n.

• Yoku  yukar  park ederken direksi-
yonu, ön tekerlekler yolun ortas na
bakacak ekilde çevirin.

• Yoku  a a  park ederken direksi-
yonu, ön tekerlekler kald r ma
bakacak ekilde çevirin.

• Arac n z  asla park freni devredey-
ken sürmeyin: arka frenin etkinli i
a r  s nma nedeniyle azalabilir,
fren ömrü k salabilir ya da kal c
fren hasar na yol açabilir.

• Park freni arac  sa lam bir ekilde
yerinde tutmuyorsa ya da tam ola-
rak b rak lm yorsa, arac  hemen bir
SUZUKI yetkili servisine inceletti-
rin.
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Park freni hat rlatma sesli uyar s
Arac , park frenini b rakmadan çal t r rsa-
n z park freni serbest b rakman z  hat rlat-
mak için sesli uyar  aral kl  olarak
çalacakt r. Park freninin tamamen serbest
oldu undan ve fren sistemi uyar  lambas -
n n söndü ünden emin olun. 

Pedal
Düz anz man

80J2121

Otomatik anz man

80J2122

UYARI
Arac n zdan ayr lmadan önce park
frenini her zaman çekin aksi halde
araç hareket edebilir; yaralanma ya
da hasara sebebiyet verebilir. Park
ederken, vites kolunun düz anz -
manl  araçlar için 1. viteste ya da “R”
(Geri vites) konumunda kalmas n  ve
otomatik anz manl  araçlarda "P"
(Park) konumunda kalmas n  sa la-
y n. anz man vites ya da park konu-
munda olsa bile park frenini tam
olarak çekmek zorunda oldu unuzu
unutmay n.

UYARI
Arac  son derece so uk havalarda
park ederken, a a daki prosedür
kullan lmal d r:
1) Park frenini çekin.
2) Düz anz man - motoru durdurun,

sonra geri veya birinci vitese
geçin.
Otomatik anz man - “P” (Park)
konumuna geçin ve motoru durdu-
run.

3) Araçtan ç k n ve tekerleklerin
alt na takoz yerle tirin.

4) Park frenini indirin. 
Arac n za döndü ünüzde, ilk önce
park frenini çekin ve sonra teker-
lek takozlar n  ç kar n.

UYARI
Güne e maruz kalan araçlar içinde
çakmak, püskürtme kutusu, me ru-
bat kutusu veya plastik e ya (gözlük,
CD kutusu, vb.) b rakmay n. Arac n
içindeki s cakl k unlara neden olabi-
lir: 
• Çakmaktan veya püskürtme kutu-

sundan s zan gaz yang na neden
olabilir.

• Gözlükler, plastik kartlar veya CD
kutular  deforme olabilir veya çatla-
yabilir.

• Me rubat kutular  çatlayabilir.

(2)(1)

(3)

(3)

(2)
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Debriyaj pedal  (1)
Debriyaj pedal , motor çal t r l rken, dur-
durulurken ya da vites kolu de i tirilirken
tahrik grubunun ba lant s n  ay rmak için
kullan l r. Pedala bas larak debriyaj ayr l r.

Fren pedal  (2)
Arac n zda ön ve arka disk frenler veya ön
disk frenleri ve arka kampana frenleri mev-
cuttur. Fren pedal na basmak iki fren tak -
m n  da uygular.
Frenlere bast n zda, tesadüfi fren ötme
sesi duyabilirsiniz. Bu; s cakl k, nem, toz,
vs. gibi çevresel faktörlerin neden oldu u
normal bir durumdur.

Gaz pedal  (3)
Gaz pedal  motor devrini kontrol eder. Gaz
pedal na basarak güç ç k n  ve h z  art -
rabilirsiniz.

NOT:
Arac n zda Freni Üstün Tutma Sistemi
bulunmaktad r. Hem gaz pedal na hem de
fren pedal na ayn  anda basarsan z motor
çeki  gücü azalabilir.

Motorun çal t r lmas  

Motoru çal t rmadan önce

78RB03001

1) Park freninin tam olarak çekilip çekilme-
di ini kontrol edin.

2) Düz anz man – Vitesi “N” (Bo ) konu-
muna al n. Debriyaj ve fren pedallar n
sonuna kadar bas l  tutun. 
Otomatik anz man – Vites kolu “P”
(Park) konumunda de ilse, “P” (Park)
konumuna getirin. (Araç hareket eder-
ken motoru tekrar çal t rman za gerek
yoktur, vitesi “N” konumuna getirin.)

UYARI
Arac  aya n z  debriyaj pedal nda
tutarak sürmeyin. A r  debriyaj a n-
mas , debriyaj hasar  ya da beklen-
meyen motor frenleme özelli i
kayb na yol açabilir.

UYARI
Fren ötme sesi a r  ve frene her
bas ld nda olu uyorsa, frenleri
SUZUKI yetkili servisine kontrol ettir-
melisiniz.

UYARI
Sürekli frene basmay n ya da aya -
n z  fren pedal  üzerinde tutmay n.
Bu, tahmin edilemeyen fren hareke-
tine, uzun durma mesafesine ya da
kal c  fren hasar na yol açabilen a r
fren s nmas na sebebiyet verebilir.

MT

AT
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NOT:
Otomatik anz manl  araçlar n anz man
herhangi bir sürü  konumunda çal t r l r-
ken mar  yapmas n  engellemek için tasar-
lanm  mar  ara kilit mekanizmas  vard r.

So uk ve s cak motorun çal t r lmas
Aya n z  gaz pedal na basmadan, kontak
anahtar  “START” konumuna getirmek için
motor çal t rma dü mesine basarak
motoru mar  edin. Motor çal t nda
anahtar  b rak n.

Motor 12 saniyelik mar  sonras  çal -
mazsa, 30 saniye kadar bekleyin, ard ndan
gaz pedal na 1/3 oran nda bas n ve motoru
tekrar mar  ederek çal t rmay  deneyin.
Motor çal t nda anahtar  ve gaz pedal n
b rak n.

Motor hala çal m yorsa, mar  esnas nda
gaz pedal na sonuna kadar bas n.

anz man n kullan lmas

Düz anz man

78RB03002

UYARI
Motoru çal t rmaya kalk madan
önce el freninin tamamen çekildi in-
den ve anz man n bo ta (ya da oto-
matik anz manl  araçlar için park
konumunda) oldu undan emin olun.

KAZ
• Motor çal t ktan sonra mar  çevir-

meyi hemen durdurun, aksi halde
mar  sistemi hasar görebilir.

• Kur un asitli akünün ve mar  moto-
runun korunmas  için, bir seferde
12 saniyeden uzun süre anahtar
“START” konumuna getirerek mar
motorunu kullanmay n. Motor çal -
mazsa anahtar  “LOCK” konumuna
getirin ve tekrar denemeden önce
30 saniyeden fazla bekleyin. Motor
birkaç denemeden sonra çal -
mazsa, bir SUZUKI yetkili servisine
veya uzman bir tamirhaneye ba vu-
run.

UYARI
Vites koluna hiçbir ey asmay n ve
vites kolunu el deste i olarak kullan-
may n. Aksi takdirde vites kolu düz-
gün çal mayabilir ve ar zalanabilir;
bu da kazaya neden olabilir.
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Kalk
Kalk  için debriyaj pedal na tam olarak
bas n ve 1. vitese tak n. Park frenini ser-
best b rakt ktan sonra debriyaj  kademeli
olarak serbest b rak n. Motor sesinde bir
de i iklik duydu unuzda, debriyaj  yava
b rak rken hafifçe gaz pedal na bas n.

Vites de i tirme
Bütün ileri vitesler senkronizedir ve sessiz
ve kolay vites de i tirme sa lar. Vites
de i tirmeden önce debriyaj pedal na
daima tam olarak bas n. Motor devrinin
devir göstergesinin k rm z  alan na yüksel-
mesini engelleyin.

Vites dü ürme için izin verilen maksi-
mum devirler

Transfer kolu “2H” veya “4H” konu-
munda

Transfer kolu “4L” konumunda

*NOT:
Müsaade edilen maksimum h za, sürü
ko ullan ve/veya araç ko ullar ndan dolay
ç kamayabilirsiniz.

Vites dü ürme km/h (mph)
2. vitesten 1. vitese 20 (12)

3. vitesten 2. vitese 80 (49)

4. vitesten 3. vitese 115 (71)

5. vitesten 4. vitese 160 (99)*

Vites dü ürme km/h (mph)
2. vitesten 1. vitese 10 (6)

3. vitesten 2. vitese 20 (12)

4. vitesten 3. vitese 25 (15)

5. vitesten 4. vitese 40 (24)*

KAZ
Sonraki dü ük h z için maksimum
izin verilir h zlardan daha yüksek h z-
dayken daha dü ük bir vitese geçme-
yin, aksi takdirde motor ve anz man
ciddi ekilde hasar görebilir. 

UYARI
• Uzun ya da dik bir yoku a girmeden

önce h z n z  azalt n ve vites dü ü-
rün. Daha dü ük bir vites motora
fren yapma olana  sa lar. Frenlerin
zorlanmas n  önleyin aksi halde a r
s narak ar zaya yol açabilir.

• Kaygan yollarda sürerken, vites
dü ürmeden önce yava lay n.
Motor devrinde a r  ve/veya ani
de i meler kontrolünüzü kaybet-
menize yol açabilecek çeki  kay-
b na sebep olabilir.

KAZ
Geri vitese takmadan önce arac n tam
olarak durmu  oldu undan emin olun.

KAZ
• Debriyaj n hasar görmesini engelle-

mek için, debriyaj pedal n  sürü
esnas nda ayak dinlendirme yeri
olarak ya da yoku  bir yolda arac
sabit tutmak için kullanmay n. Vites
de i tirirken debriyaj pedal na
tamamen bas n.

• Vites de i tirirken ya da kalkarken
motoru yüksek devirlerde çal t r-
may n. Motoru çok h zl  çal t rmak
motor ömrünü k saltabilir ve rahat
vites de i tirmeyi negatif etkileye-
bilir.
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Otomatik anz man

Vites kolu

78RB03003

Vites kolu, kontak anahtar  “ON” (AÇIK)
konumunda olmad kça ve fren pedal na
bas lmad kça “P” konumundan ç kar lama-
yacak ekilde tasarlanm t r.
Vites kolu konumlar n  a a daki gibi kulla-
n n:

P (Park)
Bu konumu araç park edilirken ya da motor
çal t r l rken anz man  kilitlemek için kul-
lan n. Park konumuna sadece araç tam
olarak durdu unda getirin.
R (Geri)
Bu konumu araç hareketsizken geri vitese
almak için kullan n. Geri vitese takmadan

önce arac n tam olarak durmu  oldu un-
dan emin olun.

N (Bo  Vites)
Bu konumu, araç stop ederse ve araç
hareket halindeyken yeniden çal t rmaya
gerek duydu unuzda motoru çal t rmak
için kullan n. Arac  rölantide sabit tutmak
içinde bitesi bo a alabilir ve fren pedal na
basabilirsiniz.

D (Sürü )
Bu konumu tüm normal sürü  ko ullar  için
kullan n.
Vites kolu “D” aral nda iken, gaz peda-
l na basarak otomatik olarak vites dü üre-
bilirsiniz. Araç h z  ne kadar yüksekse vites
dü ürmek için gaz pedal na o kadar fazla
basman z gerekir.

2 (Dü ük 2)
Bu konumu, yoku  t rman rken ekstra güç
sa lamak ya da yoku  a a  giderken
motor frenlemesi sa lamak için kullan n.

L ( Dü ük 1)
Bu konumu yoku  t rman rken ya da derin
kar, çamur içinde sürerken maksimum güç
sa lamak için ya da yoku  a a  giderken
maksimum motor frenlemesi sa lamak için
kullan n.

NOT:
Vites kolunu “P” konumuna al p, park fre-
nini devreye almadan motoru durdurursa-
n z ve daha sonra motoru çal t r p vites
kolunu “P” konumundan ba ka bir konuma
almaya çal t n zda vites kolu do ru
çal mayabilir veya ses ve sars nt  hissedi-
lebilir. Fakat bu anormal bir durum de ildir.

UYARI
leri ya da geri vitese geçmek, vites
de i tirirken arac n beklenmedik
ekilde hareket etmesini önlemeye

yard m etmek için; "P" (Park) (ya da
"N" (Bo ) sabitse) konumundan
de i tirmeden önce her zaman frene
bas n.
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Vites kolunda yanl l kla vites de i tirmeyi
önlemek için bir kilit mekanizmas  vard r.
Vites kolunu a a daki ekilde hareket etti-
rin:

78RB03004

(1) topuz dü mesi

NOT:
• “P" - “R", “D" - “2" ,"2" - "L” , “N” - ”R”

veya "R" - "P" vites geçi leri d nda,
vites kolu ile daima topuz dü mesine
basmadan vites de i tirin. Vites kolu ile
vites de i tirirken daima topuz dü me-
sine basarsan z, yanl l kla “P”, "R" veya
"L" konumuna geçebilirsiniz.

• Sürü  s ras nda sürücünün veya yolcu-
nun dizi vites koluna çarparsa, kol hare-
ket edebilir ve vites beklenmedik ekilde
de i tirilebilir.

A r  devir (Overdrive) seçme dü mesi

78RB03046

(1) A r  devir kapatma (Overdrive off)
dü mesi

Topuz dü mesi (1) bas l  ve
fren pedal  bas l  durumdayken
vites de i tirin.

Topuz dü mesi (1) bas l
durumdayken vites de i tirin.

Topuz dü mesi (1) bas l
durumda de ilken vites de i ti-
rin.

(1)

KAZ
• Öne do ru giderken vites kolunu

"R" konumuna almay n aksi tak-
dirde anz man hasar görebilir.
Araç h z  10 km/h h z de erinin üze-
rindeyken "R" vitesine geçerseniz

anz man geri vitese geçmeyecek-
tir.

• Otomatik anz man n hasar görme-
sini önlemek için a a daki tedbir-
lerin al nd ndan emin olun:
– Vitesi “P” veya “R” konumuna

almadan önce arac n tam olarak
durmu  oldu undan emin olun.

– Motor rölanti devrinin üzerinde
çal rken “P” ya da “N” konum-
dan “R”, "D" veya "L" konumla-
r na geçmeyin.

– Bir sürü  konumundayken ("R”,
“D” veya "L") ve ön tekerlekler
hareket etmiyorken motor devrini
art rmay n.

– Arac  yoku ta tutmak için gaz
pedal n  kullanmay n. Araç frenle-
rini kullan n.

(1)ON

OFF

Ka- ON
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anz man 4 vitesli (3 vites art  a r  devir)
otomatik bir anz mand r. A r  devir
kapatma dü mesine basarak, anz man
a r  devir konumuna geçmeyen 3 vitesli
otomatik bir anz mana dönü türülebilir.

anz man  3 vites moduna geçirmek için,
a r  devir kapatma dü mesine bas n ve
b rak n.

anz man  yeniden 4 vites moduna geçir-
mek için, a r  devir kapatma dü mesine
yeniden bas n.

Kontak anahtar  “ACC” konumuna getirildi-
inde 3 vites modundaki anz man otoma-

tik olarak 4 vites moduna dönü türülür.
3 vitesli mod, a a daki sürü  ko ullar  için
uygundur:
• Yoku , virajl  yollarda sürü

– Daha nadir vites de i tirerek daha
sorunsuz ekilde arac  sürebilirsiniz

• Dik yoku tan inme
– Bir miktar motor freni sa lan r

Otomatik anz man vites kolunu 
“P” (PARK) konumundan ç karam -
yorsan z
Soldan direksiyonlu araç

78RB03056

Otomatik anz manl  araçlar n elektrikle
çal t r lan bir park-kilit özelli i vard r. Kur-
un asitli araç aküsü bo alm sa ya da

ba ka bir elektrik ar zas  varsa otomatik
anz man normal yolda park konumuna

getirilemez. Akü takviye kablosuyla mar
bas larak çal t rma durumu düzeltebilir.
Düzelmezse a a da aç klanan prosedürü
izleyin. Bu prosedür anz man n park
konumundan ç kar lmas na yard mc  olur.

1) Park freninin s k ca uyguland ndan
emin olun.

2) Motor çal yorsa durdurun.
3) Anahtar n “ON” (AÇIK) ya da “ACC”

konumunda olmas n  sa lay n.
4) Düz uçlu bir tornavidan n ucuna yumu-

ak bir bez yerle tirerek kapa  (1)
yerinden ç kar n.

5) Serbest b rakma dü mesini (2) anah-
tarla veya düz uçlu tornavida ile ittirir-
ken, topuz dü mesine (3) bas n ve
vites kolunu istenilen konuma al n.

Bu i lem sadece acil durumlar içindir. Bu
i lemin s kça tekrarlanmas  gerekiyorsa
veya i lem anlat ld  ekilde sonuçlanm -
yorsa arac n z  SUZUKI yetkili servisine
götürün.

(1)
(3)

(2)
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Sa dan direksiyonlu araç

78RB03006

Otomatik anz manl  araçlar n elektrikle
çal t r lan bir park-kilit özelli i vard r. Kur-
un asitli araç aküsü bo alm sa ya da

ba ka bir elektrik ar zas  varsa otomatik
anz man normal yolda park konumuna

getirilemez. Akü takviye kablosuyla mar
bas larak çal t rma durumu düzeltebilir.
Düzelmezse a a da aç klanan prosedürü
izleyin. Bu prosedür anz man n park
konumundan ç kar lmas na yard mc  olur.

1) Park freninin s k ca uyguland ndan
emin olun.

2) Motor çal yorsa durdurun.
3) Anahtar n “ON” (AÇIK) ya da “ACC”

konumunda olmas n  sa lay n.
4) Serbest b rakma dü mesini (1) ittirir-

ken, topuz dü mesine (2) bas n ve
vites kolunu istenilen konuma al n.

Bu i lem sadece acil durumlar içindir. Bu
i lemin s kça tekrarlanmas  gerekiyorsa
veya i lem anlat ld  ekilde sonuçlanm -
yorsa arac n z  SUZUKI yetkili servisine
götürün. 

Vites göstergesi
(varsa)

52RM30410

A a daki durumlarda vites de i tirme
göstergesi, kontak anahtar  "AÇIK" konu-
mundayken bilgi ekran nda gösterilir.
• Vites kolu “N” (Bo ) d nda bir konum-

dayken.
• Transfer kolu “2H” veya “4H” konumun-

dayken.
• Sabit h z kontrolü bulunan araçlar için

sistem kullan lmad nda.

(1)
(2)
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Elektronik kumanda sürü  durumunu
görüntüler (araç h z  ve/veya motor devri
gibi) ve ekrandaki gösterge ile sürü ünüz
için hangi vites konumunun en uygun oldu-

unu gösterir.

Sürü  esnas nda ekranda YUKARI/A AGI
ok görülüyorsa, gösterilen konum yönünde
vites yükseltmenizi veya küçültmenizi tav-
siye ediyoruz. A r  devri ve motora giden
gerilimi azaltan sürü  ko ulu için optimal
vites konumudur ve yak t tüketimini art r r.

anz man n kullan lmas  hakk nda daha
fazla bilgi için, bu bölümdeki " anz man n
kullan lmas ” konusuna bak n.

NOT:
• Vites göstergesi, vites konumu "N" (Bo )

konumundayken gösterilmez.
• YUKARI/ A A I oku gösterilirken debri-

yaj pedal na basarsan z gösterge kaybo-
lacakt r.

• Normal sürü te aya n z  gaz pedal n-
dan çekti inizde YUKARI oku ortadan
kaybolacakt r.

• Vites göstergesi zamanlamas , ayn  araç
h z  ve motor devrinde bile araç durumu
ve/veya sürü  durumuna ba l  olarak
de i ebilir.

• Çift sensörlü fren destek sistemi veya
ESP® gibi elektrikli sistemlerden her-
hangi biri çal yorsa, vites göstergesi
geçici olarak kaybolacakt r.UYARI

Vites göstergesi, sürü ünüz için opti-
mal vites konumunu gösterecek
ekilde tasarlanm t r ancak sürücü

sürü  i lemi veya vites de i ikli ine
dikkat etme sorumlulu u sürücüye
aittir.
Güvenli bir ekilde sürmek için vites
göstergesine bakmay n, sürü  duru-
munuza dikkat edin ve gerekliyse
vites yükseltin ve küçültün.
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Vites kolu göstergesi örne i

Gösterge Aç klama

Dü ük vites konumu, araç h z  ve/veya motor devri için seçilir. Daha yüksek bir vites konumuna geçi  önerilir.
• Bu durumda vites yükseltmeniz önerilir.

Yüksek vites konumu, araç h z  ve/veya motor devri için seçilir. Dü ük vites konumuna geçi  önerilir.
• Bu durumda vites dü ürmeniz önerilir.
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Transfer kolu

78RB03022

(1) Transfer kolu

Arac n zda senkromeçli bir transfer kutusu
(2WD Yüksek ve 4WD Yüksek konumlar
aras nda) ve hava kilitleme göbeklerinden
olu an bir “ALL GRIP PRO” sistemi bulun-
maktad r. Bu özellik sayesinde “2H” veya
“4H” konumuna geçerek sürü  modunu 2
tekerden çeki  yüksek vites konumu ile 4
tekerden çeki  yüksek vites konumu ara-
s nda de i tirebilirsiniz. Ön tekerlekler
dümdüz ileri bakarken arac  durdurun veya
h z  100 km/h alt na dü ürün. Gaz peda-
l na basmadan transfer kolunu geçirmeyin.
Transfer kolunu geçirirken h z sabitleme
sistemini devreye sokmay n.

Serbest aks mekanizmas

54G266

Sabit aks mekanizmas

54G267

(1) Hava kilitleme göbekleri
(2) Transfer muhafazas

NOT:
• Hava kilitleme göbekleri motor vakumu

ile devreye girer ve ön tekerden çeki
sistemine geçilir. Hava kilitleme göbek-
leri, motor dururken de i tirilmez. Trans-
fer kolunun çal mas  ile hava kilitleme
göbeklerinin çal mas  aras nda birkaç
saniye geçmesi gerekir.

• Ön tekerlekler çok bozuk, vb. yol yüze-
yinde 2 tekerden çeki  konumunda çal -

rken büyük bir darbe ald nda,
sonradan hava kilitleme göbekleri içinde
ses meydana gelebilir. Bu durumda
arac  durdurun ve transfer kolunu “4H”
konumuna al n. Bu i lemin ard ndan
transfer kolunu yeniden “2H” konumuna
al n.

(1)

“SERBEST”

“K L TL ”



3-17

ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI

Transfer kolu konumlar n n ve uyar  lambas n n aç klamas

78RB03047

(1) 4WD gösterge lambas

4L

4H

2H

(1)

Transfer kolunu, kol bas l
de ilken geçirin.

Transfer kolunu, kol bas l yken
geçirin.
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*Zor durumda fren yapma olay , güç aktar m organlar  4 tekerden çeki  konumundayken (”4H” veya “4L”) frene bas lmas  ve direksiyon simidinin aniden-
çevrilmesi ve ard ndan ön tekerlekler ile arka tekerlekler aras ndaki devir fark n n sönümlenemedi i duruma benzer bir durumdur.

Transfer kolu 
konumu

Tekerlek çeki  
konumu

Gösterge lambas
Aç klama

4WD gösterge lambas

2H 2 tekerlekten çeki  
konumu – Bu konumda motor gücü sadece arka aksa sa lan r. Normal

sürü  için bu konumu kullan n.

4H 4 tekerlekten çeki  
yüksek vites konumu

78RB03024

Bu konumda motor gücü ön ve arka akslara normal h zlarda
sa lan r, böylece de 2 tekerden çeki ten fazla çeki  sa lar.
Bu konumu arazide ya da kaygan yollarda sürü  için kullan n
(buzlu, karla kapl , çamurlu, vb.).

4L 4 tekerlekten çeki  
dü ük vites konumu

78RB03024

Bu konumda dü ürülmü  h zda motor gücü ön ve arka aks-
lara sa lan r. Bu konumu yumu ak veya kaygan yüzeylerde
sürü  veya dik kaygan tepelere t rmanmak veya buralardan
inmek için kullan n.

KAZ
• Tahrik mekanizmas  üzerinde ciddi gerilim yaratabilece inden arac n z  asla “4H” veya “4L”de kuru kald r m üzerinde

çal t rmay n ve slak kald r m üzerinde “4H” veya “4L”yi kullanmaktan mümkün oldu unca kaç n n.
• Transfer kolu geçirilirken transfer kolu orijinal konumuna döndürülürse güç aktar m organlar  hasar görebilir.
• Keskin virajda, yan yolda veya otoparkta “4H” veya “4L” konumundayken aniden döndü ünüzde direksiyonun dönü  kuv-

veti artar ve zor durumda fren yapma olay  ya anarak kazalara neden olabilir. 4 tekerden çeki  sisteminde de hasar olu a-
bilir.
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NOT:
• “4L” konumunu seçti inizde ESP® sis-

temleri (ABS d nda) daha fazla araç
çeki i sa lamak için iptal edilir ve ESP®

OFF uyar  lambas , çift sensörlü fren
destek sistemi OFF (KAPALI) uyar  lam-
bas  ve eritten ayr lma uyar  sistemi
OFF (KAPALI) uyar  lambas  yanar.
“4L” konumunu seçti inizde, fren çeki
kontrolü devreye girebilir. Fren çeki
kontrolü, ini li ç k l  yoku  veya kaygan
yüzeyde daha iyi performans veya daha
fazla t rmanma özelli i için di er teker-
leklere sürü  gücü da tmak için dönen
tekerle i durdurur.

• Çift sensörlü fren destek sistemi OFF
(KAPALI) uyar  lambas  ve eritten
ayr lma uyar s  OFF (KAPALI) uyar  lam-
bas  yanar veya sönerse iç sesli uyar c
çalar. Bu bir ar za de ildir.

Transfer kolunun kullan lmas

NOT:
• 4 tekerden çeki  sisteminin veya anz -

man n s cakl  dü ük s cakl klarda yük-
sek de ilse transfer kolunu geçirmekte
zorlanabilirsiniz veya vitesten ses ç kabi-
lir.

• Transfer kolunu geçiremezseniz arac -
n z  bir süre sürün ve transfer kolunu
yeniden geçirin.

Transfer kolunu a a da aç klanan i leme
uygun olarak çal t r n:
“2H” konumundan “4H” konumuna
“4H” konumundan “2H” konumuna

78RB03026

Araç durduruldu unda ya da hareket eder-
ken transfer kolu geçirilebilir.
Ön tekerlekleri ileri bakacak ekilde ayarla-
y n ve transfer kolunu “2H” konumundan
“4H” konumuna “4H” konumundan “2H”
konumuna al n. Araç hareket ediyorsa bu
i lem s ras nda h z 100 km/h alt nda olma-
l d r.

KAZ
• E it olmayan ekilde a nm  las-

tikler transfer kolunun çal t r lma-
s nda sorunlara neden olabilir.
Lastikleri mutlaka bak m progra-
m na göre rotasyona tabi tutun.
Uygun lastik döndürme prosedür-
leri için “KONTROL VE BAKIM”
bölümünde “Lastikler” ve “Bak m
Program ” konusuna bak n.

• Vites de i tirme i levi s ras nda bir
sorunun do mas  halinde, 4WD
göstergesinin tüm klar  sürekli
olarak yan p söner ve transfer kolu
çal maz.
Geçi  yapma i leminin birden fazla
kez denenmesinden sonra geçi
i levi çal mazsa bu bir sistem ar -
zas n n sonucu olabilir. Sistemi
SUZUKI yetkili servisine gösterin.

UYARI
Arka lastik patinaj yaparken transfer
kolunu geçirmeyin. Arac n z beklen-
medik yöne hareket edebilir. 4 teker-
den çeki  sisteminde de hasar
olu abilir.

4H

2H
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NOT:
• Transfer kolunu “2H”konumundan “4H”

konumuna geçirdikten sonra 4WD uyar
lambas n n yan p yanmad n  kontrol
edin.

• Transfer kolunu “4H”konumundan “2H”
konumuna geçirdikten sonra 4WD uyar
lambas n n söndü ünden emin olun.

• Transfer kolunun “4H” konumuna al n-
mas ndan sonra 4WD uyar  lambas
yan p sönüyorsa transfer kolunu geçir-
mek için arac n z  h zland r n, yava lat n
veya arac n z  durdurup bir süre geri geri
gidin. Transfer kolunu geçirirken araçlara
ve arac n z n çevresine ve arkas na dik-
kat edin.

• Direksiyonu çevirirken veya gaz peda-
l na basarken transfer kolunu geçirdi i-
nizde transfer kolunun geçirilmesinde
zorluk ya anabilir.

• Araç durduruldu unda transfer kolunun
“2H” konumundan “4H” konumuna geçi-
rilmesinde zorluk ya an yorsa transfer
kolunu dü ük h zda giderken geçirin.

• Sürü  esnas nda transfer kolunun “2H”
konumundan “4H” konumuna geçirilme-
sinde zorluk ya an yorsa veya vitesten
ses geliyorsa transfer kolunu arac
yava latt ktan veya durdurduktan sonra
yeniden geçirin.

• Sürü  esnas nda transfer kolu “4H”
konumundan “2H” konumuna geçirilirken
transfer kolunun zor geçirildi i durumlar
ya anabilir. Böyle bir durumda ön teker-
lekleri ileri bakacak ekilde ayarlay n,
arac  bir süre sürün ve ard ndan transfer
kolunu geçirmeyi yeniden deneyin.

• Transfer kolu “2H” konumundan “4H”
konumuna veya “4H” konumundan “2H”
konumuna geçirildi inde ve hava kilit-
leme göbekleri devredeyken klima sis-
temi birkaç saniye çal mayabilir. Bu bir
ar za de ildir.

• Motoru durdururken transfer kolu “2H”
konumundan “4H” konumuna veya “4H”
konumundan “2H” konumuna geçirildik-
ten sonra kontak anahtar  “ON” (AÇIK)
konumuna çevrildi inde 4WD uyar  lam-
bas  yan p sönebilir. Bu bir ar za de ildir.

“4H” konumundan “4L” konumuna

78RB03027

Arac  tamamen durdurun, vitesi “N” (Bo )
konumuna al n veya debriyaj pedal na
(varsa) sonuna kadar bas n, ard ndan
transfer koluna basarak kolu “4H” konu-
mundan “4L” konumuna al n.

KAZ
Arac n z  sürerken transfer kolunu
dikkatli bir ekilde geçirmeye özen
gösterin.

4L

4H
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NOT:
• Transfer kolu “4H” konumundan “4L”

konumuna geçirilirken transfer kolunun
zor geçirildi i durumlar ya anabilir.
Transfer kolunu kesinlikle “4L” konu-
muna geçirin.

• Transfer kolu “4H” konumundan “4L”
konumuna geçirilirken sesli uyar c
çalar,ESP® sistemi ile araç denge kont-
rol sistemi devre d  kal r.

• So uk havalarda transfer sistemi veya
anz man s cak de ilken “4L” konumuna

geçi  i lemi tamamlanmayabilir. So uk
havalarda özellikle otomatik anz manl
araçlarda transfer kolunun geçirilme-
sinde zorluk ya anabilir. Böyle bir
durumda A a daki talimatlar  izleyin ve
transfer kolunu yeniden çal t r n.
– Arac  tamamen durdurun.
– Vitesi “N” (Bo ) konumuna al n.
– Fren pedal na* sonuna kadar bas n.
– Park frenini indirin.
– Kontak anahtar n  “OFF” (KAPALI)

konumuna getirin.
– Transfer koluna basarak kolu “4H”

konumundan “4L” konumuna al n.
– Arac  ileri veya geri yava ça hareket

ettirerek arac n hareket edip etmedi-
ini kontrol edin.

* Motor yeniden çal t r lana kadar fren
pedal na bas n.

UYARI
Transfer kolunun “4L” konumuna
geçirilmesi tamamlanmadan motoru
kapatt n zda a a daki talimatlar
izleyin.
1) Fren pedal na* sonuna kadar

bas n.
2) Kontak anahtar n  “OFF” (KAPALI)

konumuna getirin.
Motor yeniden çal t r lana kadar fren
pedal na bas n.
   
• Vites kolu düz anz manl  araçlarda

1. vitese veya “R” (Geri) konumuna
ya da otomatik anz manl  araç-
larda “P” (Park) konumuna geçi-
rilse de arac n tekerlekleri
durmayabilir. 

Bu durumda motoru kapatt n zda
motoru yeniden çal t r n ve arac
yava ça ileri veya geri hareket ettirin.

D KKAT
• Sürü  esnas nda transfer kolunu

haeket ettirmeyin.
• Sola veya sa a dönerken ya da

buzlu, karl  veya çamurlu yollarda
arka tekerlekler kayarken transfer
kolunu hareket ettirmeyin. Arac n z
beklenmedik yöne hareket edebilir.
4 tekerden çeki  sisteminde de
hasar olu abilir.
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• Arac  so uk havalarda sürdükten sonra
transfer kolunun çal t r lmas nda zorluk
ya anabilir veya vitesten ses gelir.
Transfer kolunun “4H” konumundan “4L”
konumuna geçirilmesinde zorluk ya a-
nabilir. Böyle bir durumda transfer
kolunu “4H” konumuna veya “2H” konu-
muna geçirin ve arac  bir süre sürdükten
sonra transfer kolunu çal t rmay  yeni-
den deneyin.

 
“4L” konumundan “4H” konumuna

78RB03028

Arac  tamamen durdurun, vitesi “N” (Bo )
konumuna getirin veya debriyaj pedal na
sonuna kadar bas n (varsa), ard ndan
transfer kolunu “4L” konumundan “4H”
konumuna geçirin.

H z sabitleme sistemi (varsa)
H z sabitleme sistemi, aya n z  gaz peda-
l nda tutmadan sabit h z  muhafaza etme-
nize izin verir. H z sabitleme sistemini
çal t rma kontrolleri direksiyon üzerinde-
dir.
H z sabitleme sistemini a a daki ko ullar
alt nda kullanabilirsiniz:
• Düz anzmanl  araçta vites 3., 4. veya 5.

konumdayken.
• Otomatik anz man l  araçta, vites kolu

“D” konumundayken.
• Transfer kolu “2H” veya “4H” konumun-

dayken.
• 4WD uyar  lambas  yan p sönmedi inde.
• Araç h z  40 km/h veya daha yüksektir.

Sabit seyir h z n n ayarlanmas
H z sabitleme sistemi dü mesi

52RM30190

(1) Sabit h z dü mesi
(2) “CANCEL” ( ptal) dü mesi
(3) “RES +/SET –” dü mesi

Gösterge tablosu (Tip A)

75RM329

(4) Sabit h z gösterge lambas
(5)  “SETé (AYARLA) gösterge lambas

4L

4H
UYARI

Araç kontrolü kayb n n önlenmesine
yard mc  olmak için yo un trafikte,
kaygan veya dönemeçli yollarda veya
dik yoku lar inerken h z sabitleme
sistemini kullanmay n.

(1)
(2)

(3)

(4) (5)
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Gösterge tablosu (Tip B)

78RB03029

(6) Sabit seyir h z  göstergesi
(7) Ayar göstergesi

1) H z sabitleme dü mesine (1) basarak
h z sabitleme sistemini aç n. H z sabit-
leme uyar  lambas  (4) (tip A) veya h z
sabitleme göstergesi (6) (tip B) yand -

nda seyir h z n  ayarlayabilirsiniz.
2) stenen h za ç k n yada inin.
3) RES +/SET –” (SIFIRLA +/AYARLA –)

dü mesine bas n (3) ve “SET” uyar
lambas n  5) (tip A) veya ayar gösterge-
sini (7) (tip B) yak n. Aya n z  gaz
pedal ndan çekin ve ayarlanan h z
muhafaza edilecektir.

NOT:
Ayarlanm  sabit h z de eri yol ko ullar na
ba l  olarak kilomtetre göstergesinde belir-
tilen de erden farkl  olabilir.

H z sabitleme sistemini kullan rken a a-
daki hususlara dikkat edin

Arac n z çift sensörlü fren deste ine sahip
olsa dahi öndeki araçla olan mesafeyi
ayarlayamaz. Sabit h zda güvenli bir
ekilde yol alam yorsan z sistemi kapat n. 

A a daki ko ullarda dahi SET göstergesi
(7) sönmeyecek ve sabit h z de eri iptal
edilmeyecektir. 
• Önden çarp ma uyar s  devreye girdi-

inde. Fren pedal na bast n zda sabit
h z de eri geçici olarak iptal edilir.

• Çift sensörlü fren deste i ön camda kir
tespit etti inde ve çift sensörlü fren des-
te i devre d  kald nda. Güvenlik aç -
s ndan h z sabitleme gösterge lambas n
(4) söndürmek için h z sabitleme dü me-
sine (1) bas n. 

Otomatik frenleme sistemi çal yorsa h z
sabitleme gösterge lambas  (4) sönecek ve
h z sabitleme sistemi iptal edilecektir.
Ko ullar n yeniden güvenli oldu unu dü ü-
nüyorsan z h z sabitleme sistemini s f rla-
y n.

H z n geçici olarak de i tirilmesi
Sabit h z muhafaza edildi inde geçici olarak
arac  h zland rabilir veya yava latabilirsiniz.
H zlanmak için gaz pedal na bas n. Aya -
n z  pedaldan çekti inizde arac n z ayarl
h za dönecektir.
Yava lamak için fren pedal na bas n. Ayar-
lanan h z iptal olur ve “SET” uyar  lambas
(5) veya ayar göstergesi (7) söner.
Araç 40 km/h (25 mil/h) h z üzerine ç kt -

nda önceden ayarlanan h za devam dön-
mek için “RES +/SET –” (SIFIRLA +/
AYARLA -) (7) dü mesini (3) yukar  kald -
r n ve “SET” (AYARLA) gösterge lambas n
(5) veya ayar göstergesini yeniden yak n.
Araç, önceden ayarlanan h za ç kacak ve
h z n  muhafaza edecektir.

UYARI
Sabit h z sistemi yanl l kla devreye
al n rsa h z n z  yava latamazs n z ya
da arac n kontrolünü kaybedebilirsi-
niz. Bu ciddi yaralanma ya da ölüme
yol açan bir kazaya neden olabilir.
H z sabitleme sistemini kapat n ve
sistem kullan lmad nda h z sabit-
leme göstergesinin (6) kapand n-
dan emin olun.

(6) (7)
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Sabit seyir h z n n de i tirilmesi

Gaz pedal n n kullan lmas
Daha yüksek bir seyir h z nda s f rlama yap-
mak için gaz pedal na basarak istedi iniz
h za ç k n ve “RES +/SET –” (SIFIRLA +/
AYARLA -) dü mesine (3) bas n. Yeni h z
muhafaza edilecektir.

Fren pedal n n kullan lmas
Daha dü ük bir seyir h z nda s f rlamak
için, fren pedal n  kullanarak istenen h za
kadar yava lay n ve “RES +/SET –”
(SIFIRLA +/AYARLA -) dü mesini (3) a a-

ya itin. Yeni h z muhafaza edilecektir.

NOT:
Fren pedal na bas l yken sabit seyir h z
s f rlanana dek “SET” uyar  lambas  (5)
veya ayar göstergesi (7) söner.

“RES +/SET –” dü mesi
Daha h zl  seyir h z nda s f rlama yapmak
için, “RES +/SET –” (SIFIRLA +/AYARLA –
) dü mesine (3) tekrar tekrar bas n veya
bas l  tutun. Araç h z  sabit olarak artacak-
t r. Dü meyi serbest b rakt n zda yeni h z
muhafaza edilecektir.
Daha yava  seyir h z nda s f rlamak için,
araç istenen h za inene dek “RES +/SET
– ” (SIFIRLA +/AYARLA -) dü mesini (3)
bas l  tutun, sonra dü meyi b rak n. Yeni
h z muhafaza edilecektir.

NOT:
Ayarl  h z  yakla k 1 km/h (1 mil/h) ayarla-
mak için “RES +/SET –” (SIFIRLA +/
AYARLA –) dü mesine h zl ca basabilirsiniz.

H z sabitleme sisteminin iptal edil-
mesi
“SET” uyar  lambas  (5) veya ayar göster-
gesi (7) söner ve h z sabitleme sistemi
a a daki ko ullar alt nda geçici olarak
iptal edilir:
• “CANCEL” ( PTAL) dü mesine (2) bas n.
• Fren pedal na bas n.
• Düz anz manl  araçlarda debriyaj pedal na

bas ld nda.
• Otomatik vitesli araçlarda vites konumu

“L” konumuna getirildi inde
• Transfer kolu hareket ettirildi inde,
• Araç h z  ayarlanan h za oranla yakla k

%20 kadar azald nda.
• Araç h z n n 40 km/h alt na her dü ü-

ünde.
• Araç kayd nda ve ESP® devreye al n-

d nda.
• Otomatik fren sistemi devreye girdi-

inde.
• Transfer kolu hareket ettirildi inde.
Önceden ayarlanan h za devam etmek için
“RES +/SET –” (SIFIRLA +/AYARLA -)
dü mesine (3) bas n ve “SET” (AYARLA)
uyar  lambas n  (5) veya ayar göstergesini
(7) yak n. Araç yukar daki ko ullar alt nda
olmad nda araç h z  40 km/h üzerinde
olmal d r.

H z sabitleme sistemini kapatmak için h z
sabitleme dü mesine (1) bas n ve h z
sabitleme uyar  lambas n n (4) veya h z
sabitleme göstergesinin (6) söndü ünden
emin olun.

Ayr ca gösterge tablosundaki ar za uyar
lambas  yanar ya da yan p sönerse h z
sabitleme sistemi devre d  kal r.

NOT:
H z sabitleme sistemini kapat rsan z haf -
zadaki önceden ayarl  h z silinir. Seyir h z -
n z  tekrar ayarlay n.
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H z s n rlay c  (varsa)

H z s n rlay c , a mak istemedi iniz maksi-
mum h z  seçmenize izin verir.

Maksimum h z n ayarlanmas

H z S n rlay c  dü mesi

78RB03007

(1) “LIMIT” (S n r) dü mesi
(2) “CANCEL” ( ptal) dü mesi
(3) “RES +/SET –” dü mesi

Bilgi ekran
(Gösterge tablosu – Tip A)

78RB03030

(4) “LIMIT” göstergesi
(5) “SET” göstergesi
(6) H z göstergesi

(Gösterge tablosu – Tip B)

78RB03008

(4) “LIMIT” göstergesi
(5) “SET” göstergesi
(6) H z göstergesi

1) “L M T" dü mesine (1) basarak h z
s n rlay c  sistemini aç n. Bilgi ekra-
n nda s n rlama göstergesi (4) göründü-
ünde maksimum h z

ayarlayabilirsiniz.
2) stenen h za ç k n ya da inin.
3) “RES +/SET –” (SIFIRLA +/AYARLA -)

dü mesine (3) bas n, “SET” göstergesi
(5) bilgi ekran nda belirir. Mevcut araç
h z , maksimum h z olarak ayarlan r.
Mevcut araç h z , maksimum h z olarak
ayarlan r.

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(6)
(4) (5) (6)
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NOT:
Araç h z  30 km/h de erinin alt ndayken
“RES +/SET –” (SIFIRLA +/ AYARLA –) dü -
mesine (3) basarsan z maksimum h z 30 km/
h olarak ayarlan r.

Maksimum h z n a lmas
Maksimum h z  geçici olarak, h zl  bir
ekilde gaz pedal na sonuna kadar basa-

rak a abilirsiniz. Araç h z  a l rken bilgi
ekran ndaki h z göstergesi (6) yan p söne-
cek ve sesli uyar  k sa süreli çalacakt r.
Maksimum h z n alt na dönmek için gaz
pedal  serbest b rak ld nda h z gösterge-
sinin (6) yan p sönmesi duracak ve sonra
yan k kalacakt r ve i lev eski haline döne-
cektir.

NOT:
• Gaz pedal na yava ça basarsan z araç

h z  maksimum h z  a mayabilir. Maksi-
mum h z  a mak istiyorsan z gaz peda-
l na h zl  bir ekilde sonuna kadar bas n
veya maksimum h z  geçici olarak iptal
etmek için "CANCEL" ( PTAL) (2) dü -
mesine bas n.

• H z s n rlay c , dik yoku  inme gibi
durumlarda ya da a r  h zlanma alt nda
arac n maksimum h z  a mas n  önleye-
mezse h z göstergesi de (6) yan p söne-
cek ve sesli uyar c  duyulacakt r. Bu
durumda fren pedal n  kullanarak maksi-
mum h z alt na dönmek için yava lay n.

H z ayar n n de i tirilmesi

Mevcut h za ayarlama
1) “CANCEL” ( PTAL) dü mesine (2)

bas n.
2) stenen h za ç k n yada inin.
3) “RES +/SET –” (SIFIRLA +/AYARLA –)

dü mesine (3) bas n, “SET” göstergesi
(5) bilgi ekran nda belirir. Mevcut araç
h z , maksimum h z olarak ayarlan r.

“RES +/SET –” (SIFIRLA +/AYARLA –)
dü mesinin kullan lmas
Daha yüksek bir h za geçmek için “RES +/
SET –” (SIFIRLA +/AYARLA –) dü mesine
(3) tekrar tekrar bas n veya yukar da bas l
tutun. 
Daha dü ük bir h za geçmek için “RES +/
SET –” (SIFIRLA +/AYARLA –) dü me-
sine (3) tekrar bas n veya a a ya do ru
bas l  tutun.

NOT:
• “RES +/SET-” (SIFIRLA +/AYARLA –)

dü mesine h zla bast rarak ayarlanan
h z  yakla k 1 km/h (veya 1 mil/h) art -
larla ayarlayabilirsiniz.

• “RES +/SET –” (SIFIRLA +/AYARLA –)
dü mesini (3) yukar  çekerek ve bast ra-
rak ve tutarak h z  5 km/h (veya 5 mil/h)
art larla ayarlayabilirsiniz.
(örn. 62 Km/h (veya 42 mil/h) > 65 Km/s
(veya 45 mil/h) > 70 Km/h (veya 50 mil/h),
vb.)

• “RES +/SET –” (SIFIRLA +/AYARLA –)
dü mesini (3) kullanarak daha yava  bir
h za geçerken mevcut araç h z  maksi-
mum h z  a arsa h z göstergesi (6) yan p
sönecek ve sesli alarm duyulacakt r.
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H z s n rlay c n n iptal edilmesi
• H z s n rlay c y  iptal etmek için "CAN-

CEL" ( PTAL) dü mesine (2) bas n. Ayar
göstergesi (5) kapanacakt r.

• Önceden ayarlanm  h za devam etmek
için “RES +/SET –” (SIFIRLA +/ AYARLA
–) dü mesini (3) yukar  çekti inizde
“SET” (AYARLA) göstergesi (5) belirir.

H z s n rlama sistemini kapatmak için
“LIMIT” (SINIRLA) dü mesine (1) bas n ve
s n r göstergesinin (4) kayboldu undan
emin olun.
Ayr ca motoru durdurarak da h z s n rlay -
c s n  kapatabilirsiniz.

NOT:
H z s n rlay c y  kapat rsan z haf zadaki
önceden ayarl  h z silinir. H z n z  tekrar
ayarlay n.

SUZUKI GÜVENL K DESTE
 (varsa)

Çift sensörlü fren deste i 
Çift sensörlü fren deste i sistemi, çift sen-
sör vas tas yla arac n z n önündeki arac
veya yayay  tespit eden, sürücüyü uyara-
rak kazay  önlemeye çal an ve çarp ma
olmas  durumunda hasar  azaltmaya çal -
an bir sistemdir. 

NOT:
• Sistem çal rken, önünüzdeki bir araç

ikili sensörün alg lama alan n n d na
ç karsa veya araç art k alg lanamazsa,
sistem çal may  durdurabilir.

• Sistem çal rken, fren pedal na basma-
san z bile bir fren sesi duyulabilir, ancak
bu normaldir.

• Çift sensörlü fren deste inin i levi, baz
pazarlara veya bölgelere ba l  olarak
farkl l k gösterdi inden, yayalar  alg -
lama i levine sahip olmayan araçlar
bulunmaktad r.

UYARI
• Çift sensörlü fren deste inin s n r-

lar  vard r ve sürü  ko ullar na
ba l  olarak düzgün çal mayabilir.
Sisteme çok fazla güvenmeyin ve
her zaman güvenli bir ekilde
sürün.

• Güvenlik nedenleriyle sistemin
çal mas n  kendiniz kontrol etme-
yin.

• Araç çal t r l rken tüm yolcular n
emniyet kemerlerini takt n  kont-
rol edin.
Sistem devredeyken arac n içindeki
ki ilerin yerlerinden f rlamaya ba l
ciddi yaralanma riski mevcuttur.
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Önden çarp ma uyar s
Önden çarp ma riski oldu unda bilgi ekran  üzerinden ve sesli olarak uyar  verilecektir.

78RB03031

Fren destek sistemi
Önden çarpma olas l  yüksek oldu unda fren destek sistemi, fren pedal na bast n zda
daha güçlü frenleme sa lar. Fren destek sistemi, otomatik fren sistemi ile ayn  anda çal -
abilir.

78RB03032

sesli
uyar c

Bilgi ekran

sesli
uyar c

Bilgi ekran
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Otomatik fren sistemi
Önden çarp man n kaç n lmaz oldu u durumlarda frenler otomatik olarak güçlü bir
ekilde devreye girer. (#1)

78RB03033

(#1) Araç otomatik fren sistemi taraf ndan durdurulduktan sonra, otomatik fren sistemi
serbest b rak lana kadar iç sesli uyar c  çalmaya devam eder. Ayr ca bilgi ekran n-
daki gösterge ve çift sensörlü fren destek sisteminin uyar  lambas , otomatik fren sis-
temi serbest b rak ld ktan 3 saniye sonra söner.

NOT:
Araç, otomatik fren sistemi taraf ndan durduruldu unda debriyaj pedal na basmazsan z
motor stop edecektir.

D KKAT
Araç otomatik fren sistemi taraf ndan durdurulduktan sonra, derhal fren pedal na
bas n. Arac n zda otomatik anz man varsa ve otomatik fren sistemi serbest b ra-
k l rsa, araç yava  hareket i levi taraf ndan hareket ettirilmeye ba lar. Bu durum
kaza ile sonuçlanabilir.

sesli

Gösterge 
lambas

Bilgi ekran
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Sistemin devreye girmeyece i durumlar
A a daki durumlarda, sistem devreye gir-
mez.
• Motor kapal yken 
• Kontak anahtar  “AÇIK” konuma getiril-

dikten hemen sonra, ba lang çta çift
sensör fren deste i uyar  lambas  veya
eritten ayr lma uyar  sistemi uyar  lam-

bas  yand nda.
• Vites kolu geri vitesteyken
• ESP ®sistemi etkinle tirildi inde (önden

çarp ma uyar s  d nda)
• A a daki dü melere bas ld nda ve

sistem kapat ld nda:
– Çift sensörlü fren deste i OFF

(KAPATMA) dü mesi
– ESP® OFF dü mesi

• Çift sensör geçici olarak durdu unda
veya ar zaland nda

Sistemin düzgün olarak etkinle meyebi-
lece i ko ullar
A a daki durumlarda, sistem etkinle me-
yebilir.
• Çift sensör arac n z n önünde araç veya

yaya tespit edemedi inde
“ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI” bölü-
münde “Çift sensör kullan m ” k sm na
bak n.

• Direksiyon veya gaz pedal yla kaç nma
hareketi yaparken

Arac n düzgün yava lamayabilece i
durumlar
A a daki durumlarda, sistem etkinle tiril-
di inde araç düzgün yava lamayabilir.
• D  ortam s cakl  dü ük oldu unda

veya çal t rmadan hemen sonra oldu u
gibi frenin s cakl  dü ük oldu unda

• Yoku  a a  bir yolda sürü e devam
edilmesi nedeniyle fren a r  s nd nda
ve fren etkisi bozuldu unda

• Su birikintilerinden geçilmesi veya arac n
y kanmas  nedeniyle fren etkisi bozuldu-
unda

• A a daki yollarda sürü  s ras nda
– Keskin virajlar veya son derece enge-

beli yüzeylerde
– Dik bir yoku ta

• A a daki kaygan yüzeylerde sürü  s ra-
s nda 
– Donmu  veya karla kapl  yüzeyler 
– Kanalizasyon kapaklar  veya metal

in aat plakalar  üzerinde 
– M c r

• Ya murlu bir günde sürü  s ras nda

Sistemin tesadüfen devreye girebile-
ce i durumlar
A a daki durumlarda, çift sensör önü-
nüzde bir araç veya yaya oldu una karar
verebilir ve sistem devreye girebilir. Arac -
n z  dikkatli ve sakin ekilde kullan n.
• Tavsiye edilen h z n üzerinde bir h zla bir

bilet gi esinden geçerken
• Park yeri geçitleri veya demir yolu geçit-

leri tamamen aç lmadan önce
• De i en e imleri olan yoku larda sürü

s ras nda
• Aniden h zlan p önünüzdeki araca veya

yan eride yakla t n zda
• Su buhar , kum veya duman nedeniyle

önünüzdeki görü  alan  kötü oldu unda
veya önünüzde bir araç oldu unda ve
kar  erit egzoz gazlar , su veya karla
kapl  oldu unda

• Su buhar  veya duman içinden geçerken
• Önünüzdeki bir engelin yak n nda durdu-

unuzda
• Bir araç veya engelin yan ndan geçer-

ken
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54P000330

• E imli bir yolda kar dan gelen bir arac n
yan ndan geçti inizde

54P000332

• Virajda, i aret veya yol kenar nda korku-
luk oldu unda

• Sola/sa a dönmek için durmu  olan,
kar dan gelen bir arac n yan ndan
geçerken

• Sola/sa a dönerken, kar dan gelen bir
arac n yan ndan geçerken

• Arac n duru u bozuk veya dengesiz yol
yüzeyi nedeniyle de i mekte oldu unda

• Yoldaki seviye de i iklikleri veya dü en
nesnelerin yan  s ra yol yüzeyinden
ç k nt  yapan nesneler, kanalizasyon
kapaklar , i aretler ve ba ka metal nes-
neler oldu unda

• Hareket yönünde otopark kap lar , gi e-
ler, demir yolu geçitleri veya i aret levha-
lar  varken.

• Uzam  çimlerle dolu bir tarlada arac
sürerken

• Arac n duru u de i mekte oldu unda
• Güçlü bir darbe nedeniyle çift sensörün

montaj konumu kayd nda
• Yoku  yukar  bir yolun üst k sm ndaki bir

nesnenin (üst geçit, trafik i areti, reklam
panosu, sokak lambas  vb.) alt ndan
geçerken

• Yolda veya duvarda araçtan ay rt edile-
meyecek boya veya ekiller oldu unda

Önden çarp ma uyar s
Önden çarp ma tehlikesi söz konusu oldu-

unda a a daki durumlarda bir uyar  devreye
girer.
• 15 km/h ile 140 km/h aras ndaki h zlarda

hareket ederken. (Yayalar için hareket
h z  yakla k 15 km/h ile 60 km/h aras n-
dayken.)

• Arac n z ile öndeki araç veya yaya ara-
s ndaki ba l h z yakla k 15 km/h veya
üzerindeyken.

ç sesli uyar c  aral kl  olarak çalar ve bilgi
ekran nda gösterge yanar.

78RB03034

Önünüzdeki araçtan uzakl k ve sürü
ko ullar na ba l  olarak önden çarpma
uyar s  çald nda direksiyon veya fren
pedal yla kaç nma eylemi yap n.

Bilgi ekran
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Fren destek sistemi
A a daki ko ullarda ve önden çarpma
olas l  yüksek oldu unda, fren destek
sistemi fren pedal na bast n zda daha
güçlü frenleme sa lar. 
• 15 km/h ile 80 km/h aras ndaki h zlarda

hareket ederken. (Yayalar için hareket
h z  yakla k 15 km/h ile 60 km/h aras n-
dayken.)

• Arac n z ile öndeki araç veya yaya ara-
s ndaki ba l h z yakla k 15 km/h veya
üzerindeyken.

Fren destek sistemi devreye girdi inde
fren destek sistemi de onunla ayn  anda
devreye girer.

78RB03034

Otomatik fren sistemi
A a daki ko ullarda ve önden çarp ma-
n n kaç n lmaz oldu u tespit edilen durum-
larda, frenler otomatik olarak güçlü bir
ekilde çal r.

• 5 km/h ile 100 km/h aras ndaki h zlarda
hareket ederken. (Yayalar için hareket
h z  yakla k 5 km/h ile 60 km/h aras n-
dayken.)

• Arac n z ile öndeki araç veya yaya ara-
s ndaki ba l h z yakla k 5 km/h veya
üzerindeyken.

Otomatik fren deste i sistemi 50 km/h
h zda veya daha dü ük bir h zda (veya
yayaya do ru yakla k 30 km/h h zda veya
daha dü ük bir h zda) devreye girdi inde
çarp ma önlenebilir.
Otomatik fren sistemi etkinle irken, iç sesli
uyar  sürekli olarak çalar, çift sensörlü fren
destek sistemi uyar  lambas  h zl  bir
ekilde yan p söner, bilgi ekran nda gös-

terge belirir ve fren lambalar  yanar.

78RB03035

NOT:
Bilgi ekran ndaki gösterge ve çift sensörlü
fren destek sisteminin uyar  lambas , oto-
matik fren sistemi serbest b rak ld ktan
yakla k 3 saniye sonra söner.

Bilgi ekran

Gösterge 
lambas Bilgi ekran
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erit de i tirme uyar s
Yakla k 60 km/h h zda veya daha yüksek
bir h zda hareket ederken ve çift sensör
arac n z n eritten ç kt n  tespit etti inde
a a daki uyar lar çal r.
• eritten ayr lma uyar  lambas  yan p

söner
• Bilgi ekran nda bir mesaj belirir
• Direksiyon titre ir

78RB03036

Sistemin devreye girmeyece i durumlar
A a daki durumlarda, sistem devreye gir-
mez.
• Kontak anahtar  “AÇIK” konuma getiril-

dikten hemen sonra, ba lang çta çift
sensör fren deste i uyar  lambas  veya
eritten ayr lma uyar  sistemi uyar  lam-

bas  yand nda.
• A a daki dü melere bas ld nda ve

sistem kapat ld nda:
– eritten ayr lmay  önleme OFF

(KAPATMA) dü mesi
– ESP® OFF dü mesi

• Dörtlü fla örleri yakt n zda
• Çift sensör geçici olarak durdu unda

veya ar zaland nda
• Sistem, sinyal lambalar n n yan p sön-

mesine benzer durumlar esnas nda veya

sonras nda eritten kasten ç k ld n
tespit etti inde

Sistemin düzgün olarak etkinle meyebi-
lece i ko ullar
A a daki durumlarda, sistem etkinle me-
yebilir.
• eritleri ay ran çizgilere aniden yakla t -

n zda
• Arac  keskin virajlarda sürerken
• eritten ayr lmay  önleme etkinle tirildik-

ten sonra eridin iç k sm na dönmedi i-
nizde

• Elektrikli hidrolik direksiyon lambas  yan-
d nda

Yukar daki durumlar d nda çift sensör
erit ay rma çizgilerini tespit edemezse de,

sistem etkinle meyebilir. Ayr nt lar için bu
bölümdeki “Çift sensörün düzgün etkinle -
meyebilece i durumlar” k sm na bak n.

Gösterge 
lambas Bilgi ekran  

UYARI
• eritten ayr lmay  önleme her

durum için uygun olmayabilir.
Ayr ca, sistem eritten sapmalar
otomatik olarak önlemek için tasar-
lanmam t r. Sisteme çok fazla
güvenmeyin ve her zaman güvenli
bir ekilde sürün.

• Yol yüzeyinin ko ullar na ba l  ola-
rak, eritten ayr lmay  önleme
çal sa bile direksiyonun titreme-
sini hissetmeyebilirsiniz.

• Güvenlik nedenleriyle sistemin
çal mas n  kendiniz kontrol etme-
yin.
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Sistemin tesadüfen devreye girebile-
ce i durumlar
A a daki durumlarda, sistem etkinle ebi-
lir.
• Arac n bulundu u eritte çok say da

çizgi oldu unda
• erit ay rma çizgisine paralel bir gölge

(örne in bir korkuluk gölgesi) oldu unda
• erit ay rma çizgisi gölgede kald nda
• erit ay rma çizgisi çift çizildi inde
• Yol in aat alan nda önceki çizgi tama-

men silinmedi inden çizgi boyas  oldu-
unda

• Yol üzerinde onar m i aretleri oldu-
unda veya asfalt ve kar aras nda bir

s n r oldu unda
• Karla kapl  yollarda veya slak bir yolda

lastik izleri oldu unda
• Ay rma çizgileri olmayan bir yerde sürü

s ras nda (bir bilet gi esi veya kontrol
noktas nda veya bir kav akta, vs.)

• Yollar birbirinden ayr ld nda, birle ti-
inde, vb.

• Asfalt olmayan veya bozuk bir yolda

Araç savrulma uyar s
Yakla k 60 km/h h zda veya daha yüksek
bir h zda hareket ederken ve araç sav-
rulma uyar  sistemi yalpalama hareketle-
rinden arac n z n dengesiz hareket etti ini
tespit etti inde veya k sa süre içinde erit-
ten ayr lma uyar  sistemi devreye girdi-

inde a a daki uyar lar çal r.
• eritten ayr lma uyar  lambas  yan p

söner
• Bilgi ekran nda bir mesaj belirir
• ç sesli uyar c  aral kl  olarak çalar 

78RB03037

NOT:
Arac n erit içinde yalpalama hareketine
ba l  araç savrulma uyar s  son on - yirmi
dakika aras ndaki sürü  verilerini temel
al r, bu yüzden sistem savrulmadan hemen
sonra etkinle mez.

Sistemin devreye girmeyece i durumlar
A a daki durumlarda, sistem devreye gir-
mez.
• Kontak anahtar  “AÇIK” konuma getirildik-

ten hemen sonra, ba lang çta çift sensör
fren deste i uyar  lambas  veya eritten
ayr lma uyar  sistemi uyar  lambas  yan-
d nda.

• A a daki dü melere bas ld nda ve
sistem kapat ld nda:
– eritten ayr lmay  önleme OFF

(KAPATMA) dü mesi
– ESP® OFF dü mesi

• Çift sensör geçici olarak durdu unda
veya ar zaland nda

Gösterge 
lambas

Bilgi ekran  

UYARI
• Araç savrulma uyar s  her durum

için uygun olmayabilir. Ayr ca, sis-
tem arac n dengesizli ini otomatik
olarak önlemek için tasarlanmam -
t r. Sisteme çok fazla güvenmeyin
ve her zaman güvenli bir ekilde
sürün.

• Güvenlik nedenleriyle sistemin
çal mas n  kendiniz kontrol etme-
yin.
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Sistemin düzgün olarak etkinle meyebi-
lece i ko ullar
A a daki durumlarda, sistem etkinle me-
yebilir.
• erit de i tirmenin hemen ard ndan

Yukar daki durumlar d nda çift sensör
erit ay rma çizgilerini tespit edemezse de,

sistem etkinle meyebilir. Ayr nt lar için bu
bölümdeki “Çift sensörün düzgün etkinle -
meyebilece i durumlar” k sm na bak n.

Uzun far deste i
Ortam karard nda otomatik uzun far dü -
mesinin devreye girmesinin ard ndan
lamba kontrol kolu “Auto” (Otomatik) konu-
mundayken far yand nda sistem devreye
girer. Uzun far deste i devredeyken, uzun
far deste i uyar  lambas  (ye il) yand -

nda.

A a daki durumlardan birinde k sa far
yanar.
• Araç h z  yakla k 35 km/h veya daha

dü ükken
• Arac n önü ayd nl kken
• Önünüzdeki araç lambalar  yakt nda
• Önünüzde çok say da sokak lambas

varken

A a daki tüm ko ullar sa land nda
uzun farlar yanar.
• Araç h z  yakla k 40 km/h veya daha

yüksekken

• Önünüzdeki araç lambalar  yan k olma-
dan hareket ederken

• Önünüzdeki araç farlar n  yakmam ken
• Önünüzde çok az say da sokak lambas

varken

NOT:
• Bisiklet gibi hafif araçlar alg lanmayabilir.
• Aniden h zlanma esnas nda araç 40 km/

h h z üzerine ç ksa da uzun far destek-
sistemi birkaç saniye çal mayabilir.

Uzun far destek sisteminin kullan lmas

78RB03009

Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konuma çev-
rildi inde, lamba kontrol kolunu “AUTO”
(OTOMAT K) konuma al n ve bu kolu ileri
do ru itin. Uzun far deste i uyar  lambas
ye il renkte yanar.

levi iptal etmek için kolu kendinize do ru
çekin.

52RM20740

UYARI
• Uzun far deste inin s n rlar  vard r

ve ortam ko ullar na ba l  olarak
düzgün çal mayabilir.
Daima arac n z  güvenli bir ekilde
sürün, gerekirse k sa ve uzun fara
manuel olarak geçirin.

• K sa far ve uzun fara geçi ler sürü-
cünün hisleri ile uyumlu olmayabi-
lir.
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Sistemin devreye girmeyece i durumlar
• Sistemin geçici süre durmas  veya ar za-

lanmas  nedeniyle uzun far deste i uyar
lambas  (turuncu) yand nda.

NOT:
Çift sensörlü fren destek sisteminin i levi
geçici olarak durdu unda, uzun far destek
sistemi geçici olarak durur. Daha fazla bilgi
için bu bölümdeki “Çift sensörün geçici
süre durmas  veya ar zalanmas ” konu-
sunu inceleyin.

• Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konuma
çevrildikten hemen sonra uzun far des-
tek sistemi uyar  lambas  (turuncu) ba ta
yand nda.

A a daki durumlarda, uzun far otoma-
tik olarak k sa fara geçirilmeyebilir.
• Görü  alan n n kötü oldu u virajl  bir

yolda kar dan gelen bir arac n yan ndan
geçti inizde

• Ba ka bir araç önünüzü kesti inde
• Sürekli virajlar, orta erit çizgisi veya

sokaktaki a açlar nedeniyle önünüzdeki
araç görünüp kayboldu unda

• Önünüzdeki araç uzaktan eritten size
do ru yakla t nda

• Önünüzdeki araç farlar n  yakmam ken

A a daki nedenlerden dolay , uzun far
ve k sa far aras ndaki geçi  zaman
de i ebilir.
• Önünüzdeki arac n lambas  sönük oldu-

unda
• Önünüzdeki arac n sadece bir taraf n-

daki lambalar yan k oldu unda
• Önünüzdeki arac n yönü ve hareketleri
• Önünüzdeki araç bir motosiklet oldu-

unda
• A a daki yollarda sürü  s ras nda

– Keskin virajlar veya son derece enge-
beli yüzeylerde

– Dik bir yoku ta
• Arac n zda bagaj bölmesi veya arka kol-

tuktaki a r cisimler a rl k yapt nda

A a daki durumlarda, çevredeki alan n
parlakl  kesin bir ekilde belirlene-
mez ve uzun far n yayalar veya öndeki
araç için rahats z edici oldu u veya k sa
far n yanmaya devam etti i durumlar
vard r.
Bu tür durumlarda, uzun far veya k sa
far aras nda manüel olarak geçi  yap n.
• Fara veya arka lambalara benzeyen

lambalar bulundu unda
• Önünüzdeki araç farlar n  yakmam ken
• Kar dan gelen arac n farlar  kirlenmi

veya rengi bozulmu  oldu unda
• Kar dan gelen arac n far n n optik

ekseni sapm  oldu unda
• Parlakl k sürekli olarak ve a r  miktarda

de i ti inde
• ni li ç k l  veya tümsekli bir yolda sürü

s ras nda
• Çok say da viraj olan bir yolda sürü

s ras nda
• Arac n önündeki trafik i aretleri veya

aynalar gibi  güçlü bir ekilde yans -
tan nesneler oldu unda

• Konteynerlerde oldu u gibi önünüzdeki
arac n arka k sm   güçlü bir ekilde
yans tt nda

• Arac n z n farlar  hasar görmü  veya kir-
lenmi  oldu unda

• Patlayan lastikler veya arac n çekilmesi
nedeniyle arac n z e ilmi  oldu unda
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Yukar da söz edilen durumlar d nda çift
sensör önünüzdeki arac  veya k kayna-

n  tespit edemeyebilir; ayr ca uzun far
destek sistemi de düzgün çal mayabilir.
Ayr nt lar için bu bölümdeki “Çift sensörün
düzgün etkinle meyebilece i durumlar”
k sm na bak n.

A a daki durumlarda uzun far  veya
k sa far  manuel olarak de i tirin.
• Uzun far ve k sa aras nda s k geçi

yaparken
• Uzun farlar  kullanma konusunda bir

s k nt  ya an rken
• Di er sürücülere veya yayalara rahats z-

l k verdi i dü ünüldü ünde

Önünüzdeki arac n sis farlar  nedeniyle
uzun farlar k sa farlara çevrilebilir.

Sokak lambalar , trafik i aretleri ve klan-
d rmal  ilan panolar  veya levhalar uzun
farlar n k sa fara dönü mesine veya k sa
far n yanmaya devam etmesine neden ola-
bilir. 

Çift sensörlü fren deste i OFF 
(KAPATMA) dü mesi
Çift sensörlü fren destek sistemini devre
d  b rakabilirsiniz.
• A a daki durumlarda, devreye al n rsa

beklenmedik tehlikeler mümkün olabile-
ce inden çift sensörlü fren destek sis-
temi OFF (KAPATMA) dü mesini bas l
tutun.
– Araç, araç incelemesi yap ld nda

oldu u gibi bir test arac na yerle tirildi-
inde

– Araç lift ile kald r ld nda ve lastikler
bo ta dönerken

– Araç çekilirken
– Araç, araç ta y c  üzerinde ta n rken
– Araç bir yar  pistinde sürülürken
– Arac n önünde perdeler veya sark k

dallar varken
– Uzam  çimlerle dolu bir tarlada arac

sürerken
– Otomatik araba y kay c  kullan l rken
– Araç, araç asansörüne veya mekanik

park yerine al nd nda
– Stepne veya lastik zincirleri kullan l r-

ken
– Geçici olarak onar lm  patlak bir lasti-

iniz varken
– Kaza veya araçta bir ar za oldu unda
– Otomatik fren sistemi s k s k devreye

girdi inde
– Lastikler önerilen lastik bas nc na

uygun i irilmedi inde
– A nm  lastik tak l ysa

– Standartlar n d nda lastik veya jant
kullan ld nda

– Üzerinde de i iklik yap lm  bir süs-
pansiyon kullan ld nda

– Çift sensörün görü  kapasitesini etkile-
yen bir obje tak ld nda

– Araca a r e yalarla yüklendi inde
– Araç römork çekmek için kullan l rken

78RB03010

(2)

(1)
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• Sistemi kapatmak istedi inizde dahili
sesli uyar  duyulana ve çift sensörlü fren
deste i sistemi OFF (KAPALI) uyar  lam-
bas  (2) yanana kadar çift sensörlü fren
deste i OFF (KAPALI) dü mesini (1)
bas l  tutun.

Sistemi tekrar açmak için a a daki
metodu uygulay n.
• ç sesli uyar c  çalana ve çift sensörlü

fren destek sistemi OFF /KAPATMA)
uyar  lambas  (2) sönene dek çift sen-
sörlü fren destek sistemi OFF
(KAPATMA) dü mesini (1) bas l  tutun.

• Motoru durdurup tekrar aç n.

eritten ayr lma uyar  sistemi 
kapatma dü mesi

eritten ayr lma uyar s n  ve araç sallanma
uyar s n  kapatabilirsiniz.

78RB03011

• Sistemi kapatmak istedi inizde iç sesli
uyar c  çalana ve eritten ayr lma uyar
sistemi OFF (KAPATMA) uyar  lambas
(2) yanana kadar erit ayr lma uyar  sis-
tem OFF (KAPATMA) dü mesini (1)
bas l  tutun.

Sistemi tekrar açmak için a a daki
metodu uygulay n.
• ç sesli uyar c  çalana ve eritten ayr lma

uyar  sistemi OFF (KAPATMA) uyar
lambas  (2) sönene dek eritten ayr lma
uyar  sistemi OFF (KAPATMA) dü me-
sini (1) bas l  tutun.

NOT:
Sistem kapat ld nda, motoru kapat p
yeniden çal t rsan z dahi sistem otomatik
olarak aç lmaz. Sistemi yeniden aç k
duruma getirmek için dü meye tekrar
bas n.UYARI

Arac  sürerken çift sensörlü fren des-
tek sistemi OFF (KAPATMA) dü me-
sine basmaya kalk rsan z arac n
kontrolünü kaybedebilirsiniz.
Sürü  esnas nda çift sensörlü fren
destek sistemi OFF (KAPATMA) dü -
mesine basmay n.

(2)

(1)

UYARI
Arac  sürerken eritten ayr lmay
önleme OFF (KAPATMA) dü mesine
basmaya kalk rsan z arac n kontro-
lünü kaybedebilirsiniz.
Sürü  esnas nda eritten ay rma uya-
r s  OFF (KAPATMA) dü mesine bas-
may n.
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Trafik i areti alg lama 
(varsa)
Çift sensörlü araç bir trafik i aretini geçti-

inde sürücüyü uyarmak üzere gösterge
panelindeki bilgi ekran nda bu trafik i areti
gösterilir.
Sistem Avrupa d nda do ru bir ekilde
çal mayabilir.

78RB03038

NOT:
• Araç durumuna ve ko ullar na ba l  ola-

rak trafik i areti bilgi ekran nda gecikmeli
gösterilebilir

• Bu i lev, bilgi ekran nda en fazla üç i a-
ret gösterebilir

• Bilgi ekran ndaki trafik i aretleri a a -
daki durumlarda ekrandan kaybolur
– Trafik i aretleri bilgi ekran nda göste-

ril¬dikten sonra araç sabit mesafede
sürüldü ünde (kural sonu i areti
d nda),

– Trafik i aretleri bilgi ekran nda göste-
ril¬dikten sonra belirli bir süre geçti-
inde (sadece kural sonu i areti),

– Sinyal lambas  yan p sönerken sa a
veya sola dönüldü ünde,

– Düz anz manl  araçlarda vites kolu
“R” konumundayken, otomatik anz -
manl  araçlarda vites kolu “P” ve “R”
konumundayken (h z s n r  i areti
d nda).

• Trafik i areti alg lama ayar n  de i tir-
mek için “Setting mode” (Ayar modu)
menüsünden “Sign recog." (i aret alg -
lama) ö esini seçin. Ard ndan “ON”
(AÇIK) veya “OFF” (KAPALI) ö esini
seçin.

• Bilgi ekran nda h z s n r  i areti görüntü-
lenirken kontak anahtar  “OFF” (KAPALI)
konuma çevrildi inde ve ard ndan kon-
tak anahtar  yine “ON” (AÇIK) konumuna
al nd nda bilgi ekran nda kontak anah-
tar  son kez “OFF” (KAPALI) konumuna
çevrildi inde bulunan ayn  h z s n r  i a-
reti görüntülenir.

• H z biriminin farkl l k gösterdi i yerlerde
arac  sürerken trafik i aretleri görüntü-
lenmeyebilir ya da gerçek trafik i aretle-
rini geçtikten sonra bilgi ekran nda farkl
trafik i aretleri görüntülenebilir. Bu bir
ar za de ildir. Arac  bir süre kulland ktan
sonra ekran kald  yerden çal maya
devam eder.

• Gerçek h z s n r i aretinden daha yük-
sek veya daha dü ük h z s n r  i areti
ekranda görüntülenebilir

UYARI
Trafik i areti tan ma i levinin s n rlar
vard r ve sürü  ko ullar na ba l  ola-
rak düzgün çal mayabilir. Bu i leve
çok fazla güvenmeyin ve her zaman
güvenli bir ekilde sürün.
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Sistemin devreye girmeyece i durumlar
A a daki durumlarda, sistem devreye gir-
mez.
• Motor kapal yken
• Kontak anahtar  “AÇIK” konuma getiril-

dikten hemen sonra, ba lang çta çift
sensör fren deste i uyar  lambas  veya
eritten ayr lma uyar  sistemi uyar  lam-

bas  yand nda.
• Düz anz manl  araçlarda vites kolu “R”

konumundayken, otomatik anz manl
araçlarda vites kolu “P”, “R” veya
“N”konumundayken

• Çift sensör geçici olarak durdu unda
veya ar zaland nda

• ESP® OFF dü mesine bas ld nda ve
sistem kapat ld nda

• Bilgi ekran n n ayar modunu kullanarak
trafik i areti tan ma sistemi kapat ld -

nda
• Park freni uyguland nda
• H z s n r  i areti ve h z s n r  olmayan bir

yerde giderken
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Tan nan trafik i aretleri

NOT:
• Yukar daki trafik i aretleri örnek amaçl d r. Trafik i aretleri ülkelere göre de i ebilir.

Bilgi mesaj Tan nan trafik i aretleri

H z s n r  ba lama / biti

Sollama yasa  ba lama / biti

Ek i aret var

Ek i aretli h z s n r
(H z s n r  ile ayn  anda görüntülenir)

(Ekran örne i)

Tümü iptal (Tüm yasaklamalar n sonu. Varsay lan yol düzenleme-
sine geri döner.)

Çift sensörün düzgün olarak etkile me-
yebilece i ko ullar
A a daki durumlarda çift sensör büyük
olas l kla trafik i aretlerini tan yamaz.
Ayr ca çift sensörün çal mas  geçici ola-
rak durabilir. Bu durumlarda iyile me sa -
land nda, i levin geçici olarak
durdurulmas  iptal edilecektir.
• iddetli ya mur, sis veya f rt na gibi kötü

havalarda
• Güne   veya kar dan gelen arac n

far  gibi parlak bir k çift sensöre vurdu-
unda

• Karla kapl  bir manzara gibi benzer
tonda ve renkte bir görüntü oldu unda

• I k yans mas  nedeniyle parlayan bir
yolda giderken,

• Karanl kta sokak lambas  gibi hiçbir k
veya lamba yokken

• Su buhar , kum veya duman nedeniyle
önünüzdeki görü  alan  kötü oldu unda
veya önünüzdeki araç egzoz gazlar , su
veya karla ile çevrilmi  oldu unda

• Gün do umunda, gün bat m nda ve
gece araç kullan rken ya da kapal  oto-
park gibi karanl k bir yerde araç kullan r-
ken

• Arac n gidece i yön de i ti inde veya
araç konumu önemli ölçüde de i ti-
inde (örne in, erit de i tirme, sola

veya sa a dönme),
• Ön cam sis, kar, buz veya kirle kapl

oldu unda
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81M40380

• Ön camdaki ya mur damlalar , su veya
pislikler yeterince silinmedi inde

• Ön cam y kay c s n  kullan rken
• K sa tip bir silecek lasti i dahil olmak

üzere, orijinal SUZUKI parçalar  d nda
bir silecek lasti i kullan ld nda

• Lastikler önerilen i irme bas nc na i i-
rilmedi inde veya belirtilen ebat d nda
bir lastik kullan ld nda,

72M20405

• Arac n zda bagaj bölmesi veya arka kol-
tuktaki a r cisimler a rl k yapt nda

• Farlar kir, kar, buz veya çamurla kapl
oldu unda

• Far n optik ekseni sapm  oldu unda
• Parlakl k a r  derecede de i ti inde

(örne in; tünel giri inde veya ç k nda),
• Bozuk yollarda (örne in engebeli yollar

veya ta  dö eli yollar) araç sallan rken
veya monoküler kameran n görü  kapa-
sitesi sabit de ilken,

• A a daki durumlarda araçla ilgisi olma-
yan veya arac n çevresinde bulunmayan
bir trafik i areti görüntülenebilir.
– Bölünmü  yolda, kav akta veya arac n

gitti i eridin yan ndaki eritte trafik
i areti bulundu unda, 

– Trafik i aretinin rengine ve biçimine
benzeyen objeler oldu unda (örne in
benzer trafik i areti, tabela veya yap -
lar)

– Arac n z n önündeki araç üzerinde
veya sollad n z araç üzerinde trafik
i aretine benzer ç kartma veya etiket
bulundu unda,

– Döner kav akta trafik i areti arac n
önünde oldu unda,

NOT:
• A a daki durumlarda trafik i aretleri

bilgi ekran nda görüntülenmeye devam
edebilir. Gerçek trafik kurallar na göre
güvenli bir ekilde arac n z  sürün.
– H z s n r  i areti olmamas na ra men

farkl  h z s n r n n belirlendi i bir yerde
giderken,

– Trafik kural n n sona erdi ini belirten
bir trafik i areti olmamas na ra men
trafik kural n n sona erdi i yoldaki
eritle belirtilen bir yerde giderken,

Çift sensörün trafik i aretlerinin konum-
lar n  veya ko ullar n  do ru ekilde tes-
pit edemedi i durumlar
A a daki durumlarda trafik i areti gecik-
meli olarak tespit edilebilir veya ek i aretler
de dahil olmak üzere i aretin hiç tespit edil-
meyebilece i veya yanl  tespit edilebile-
ce i durumlar söz konusu olabilir:
• Trafik i areti kirli ve arac n z n önündeki

araç veya bir a ac n yapraklar  ile giz-
lenmi  oldu unda ve bu yüzden trafik
i aretinin tan nmas  zor oldu unda,

• Trafik i aretinin çevresi karma k nesne-
lerle dolu oldu unda ve bu yüzden trafik
i aretinin tan nmas  zor oldu unda,

• Trafik i areti araçtan uzakta oldu unda,
• Trafik i areti bükülmü  veya deforme

olmu  oldu unda,
• Trafik i aretinin rengi solukla m  oldu-

unda,
• Trafik i aretinin yönü de i mi  oldu-

unda,
• Trafik i areti hasar görmü  oldu unda,
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• Trafik i areti araca dik durumda oldu-
unda,

• Trafik i aretinin üzerine veya alt na
tabela, poster veya trafik bilgilendirme
tabelas  yerle tirildi inde,

• Trafik i aretine çamur, kar veya buz
yap m  oldu unda,

• Trafik i areti bir kö ede veya virajda
oldu unda,

• Trafik i areti far n n n zor ula aca
bir yerde oldu unda,

• Yoldaki kland rma veya bir binan n
gölgesi yüzünden trafik i aretinin tan n-
mas  zor oldu unda,

• Trafik i aretinin boyutu küçük oldu-
unda,

• Trafik i areti ayd nlatma tipi oldu unda,
• Trafik i areti arkas ndaki binayla bütün-

le mi  oldu unda ve tan nmas  zor oldu-
unda,

• Trafik i aretinde gizli veya a nm  bir
parça oldu unda ve tan nmas  zor oldu-
unda,

• Trafik i aretinden güçlü bir k (örne in
arka lamba veya far ) yans d nda
ve çift sensör taraf ndan do ru ekilde
tespit edilemedi inde,

NOT:
Arac n etraf ndaki durumlar nedeniyle ek
i aretin yanl  tespit edilmesi veya bir trafik
i areti olarak tespit edilmemesi söz konusu
olabilir.

Çift sensörün kullan lmas

78RB03012

(1) Çift sensör

(1)

UYARI
Çift sensörün tespit performans n n
s n rlar  vard r ve çift sensör tüm
araçlar , yayalar , uzun far deste i
nesnelerini (önünüzdeki arac n lam-
balar , sokak lambalar , vb.), erit
ay rma çizgilerini veya trafik i aretini
tespit edemeyebilir. Sisteme çok fazla
güvenmeyin ve her zaman güvenli bir
ekilde sürün.

• Çift sensörün düzgün i lev görmeyi
sürdürmesini sa lamak için a a -
daki talimatlara uyun. Yanl  kulla-
n l rsa, çift sensör önünüzdeki
araçlar , yayalar , uzun far deste i
nesnelerini (önünüzdeki arac n
lambalar , sokak lambalar , vb.)
veya erit ay rma çizgilerini tespit
edemeyebilir, sistem do ru ekilde
çal maz ve beklenmeyen kazalar
ortaya ç kabilir.
– Çift sensörün lensine dokunma-

y n.
– Çift sensörün lensini kendiniz

temizlemeyin.
– Çift sensörün gövdesine veya

etraf ndaki parçalara vurmay n.
(Devam  var)
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UYARI
(Devam  var)

– Çift sensörü sökmeyin veya par-
çalar na ay rmay n.

– Çift sensörün lensine saydam
bile olsa herhangi bir nesne
yap t rmay n ya da ili tirmeyin.

• Ön cam n çift sensörün etraf ndaki
k sm  deforme oldu unda veya
hasar gördü ünde veya ön cam n
çift sensörün önündeki k sm  bir
kaza nedeniyle çatlad nda, çift
sensör önünüzdeki engelleri, yaya-
lar , uzun far deste i nesnelerini
(önünüzdeki arac n lambalar ,
sokak lambalar , vb.) veya erit
ay rma çizgilerini düzgün ekilde
tespit edemeyebilir. Bu hasarl  par-
çalarla sürü  durumunda, çift sen-
sörlü fren deste i sistemi düzgün
çal mayabilir ve beklenmeyen
kazalar ortaya ç kabilir. Çift sen-
sörlü fren deste i sistemini kapat-
mak için çift sensörlü fren deste i
KAPATMA dü mesine bas n ve bir
SUZUKI yetkili servisinden incelen-
mesini isteyin. 

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• A a da listelenen alanlara her-

hangi bir aksesuar (orijinal SUZUKI
aksesuarlar  d nda), film veya eti-
ket uygulamay n. Bunlar çift sensö-
rün görü  alan n  etkileyebilir. Çift
sensörün alan  engellenmi se, çift
sensör tüm araçlar , yayalar , uzun
far deste i nesnelerini (önünüzdeki
arac n lambalar , sokak lambalar ,
vs. gibi) veya erit ay rma çizgile-
rini düzgün ekilde tespit edemeye-
bilir ve çift sensörlü fren deste i
do ru ekilde çal mayabilir.
Ayr ca, yasak alan n d nda bir
alan uygulansalar bile, n veya
bir görüntünün yans mas  sonu-
cunda da çift sensörün çal mas n
etkileyebilir. Bu durumda, bunlar
ba ka bir yere ta y n.
– Ön cam üzerinde

UYARI
• Çift sensörün lazer sensörü parça-

lar n  sökmeyin veya parçalar na
ay rmay n.

• Kontak anahtar  “ON” (AÇIK) konu-
muna çevrildi inde çift sensörün

n yayan k sm na 10 cm (3,9 inç)
mesafe içinde büyüteç, objektif gibi
optik araçlarla bakmay n. Gözleri-
niz lazer nedeniyle zarar görebilir.
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Lazer aç klama etiketi

52RM30510

Lazer emisyon verileri
 Maksimum ortalama güç: 45 mW
 Darbe süresi: 33 nsn
 Dalga uzunlu u: 905 nm
 Yay n m 
(yatay x dikey): 28° x 12°
NOT:
Önünüzdeki arac n ve engelin, yoldaki
erit çizgilerinin çift sensör taraf ndan tes-

pit edilmesi görü  mesafesi ile s n rl d r.
Çift sensörün görü  mesafesi içinde bir
obje göründükten sonra bunun tespit edil-
mesi ve uyar n n devreye girmesi birkaç
saniye sürer.

Lazer s n fland rma etiketi

52RM30520
78RB03013

(1) (2) Yasak alan

Yasakl  alanlar (1) ve (2) a a da gösteril-
di i gibidir.

(1) Ön cam n üst kenar ndan çift sensöre
mesafe, çift sensörün alt kenar ndan
yakla k 10 cm’dir

(2) (2) Çift sensörün merkezinden yakla-
k 20 cm, sa a ve sola yakla k 10

cm’dir

UYARI
A a daki ekilde gösterildi i gibi ön
cam n d  k sm nda çift sensörün
önüne etiket yap t rmay n veya film
( effaf olanlar da dahil) kaplamay n.

UYARI
A a daki ekilde gösterildi i gibi ön
cam n iç k sm nda çift sensörün
alt na etiket yap t rmay n veya film
( effaf olanlar da dahil) kaplamay n.

(2)

(1)
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Arac n içi ile d  hava s cakl  aras nda
büyük bir s cakl k fark  oldu unda ön cam
kolayca bu ulanabilir. Ön cam üzerindeki
çift sensörün ön k sm  bu ulan r veya
buhar ya da buzla kaplan rsa, çift sensör
fren destek sistemi geçici olarak devreye
girmeyebilir. Böyle bir durumda bu u, vb.
gidermek için ön cam buz çözücüsünü kul-
lan n.
Ön cam n iç k sm n  temizlerken merce e
cam temizleyicisi bula t rmay n.
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Çift sensörün geçici olarak durmas  veya ar zalanmas
A a daki tabloda çift sensörün geçici olarak durma veya ar zalanma durumu gösteril-
mektedir.

Çift sensör
Geçici dur-

durma Ba ar s z

(1) Aç k

(2) Aç k

(3) Aç k

(4) (#1)

Aç k Kapal

Kapal Aç k

(1) Çift sensörlü fren deste i gösterge
lambas

(2) eritten ayr lma uyar s  gösterge lam-
bas

(3) Uzun far asistan  gösterge lambas
(turuncu)

(4) Bilgi ekran ndaki gösterge 

#1: Geçici olarak durma veya ar zalanma
nedenine ba l  olarak, ayn  anda a a-

daki mesaj görüntülenebilir. 

75RM350
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NOT:
Çift sensör geçici olarak durdu unda veya
ar zaland nda a a daki i levlerin tümü
devre d  kal r.
• Çift sensörlü fren deste i
• erit de i tirme uyar s
• Araç savrulma uyar s
• Uzun far asistan
• Trafik i areti alg lama

Çift sensörün geçici olarak durmas
A a daki durumlarda çift sensör geçici
olarak çal may  b rak r.
Bu durumlarda iyile me sa land nda,
i levin geçici olarak durdurulmas  iptal edi-
lecektir.
• Çift sensörün görü  kapasitesi kötüyken

Ayr nt lar için bu bölümdeki “Çift sensö-
rün düzgün etkinle meyebilece i durum-
lar” k sm na bak n.

• Çift sensör gövdesinin s cakl  yüksek-
ken

• Çift sensörlü fren deste i sistemi ile ilgili
sistemler geçici olarak durdu unda

• Akü gerilimi anormalken

Çift sensörün ar zalanmas
Çift sensör ar zal yken kontak anahtar
LOCK (K L T) konumuna çevrilene kadar
çift sensör çal may  keser.
Park edecek güvenli bir yer bulduktan
sonra kontak anahtar n  “LOCK” (K L T)
konumuna çevirin.
Motoru yeniden çal t r n ve çift sensörlü
fren deste i uyar  lambas n n, eritten
ayr lma uyar  lambas n n ve uzun far des-
te i uyar  lambas n n söndü ünden emin
olun.
• Motorun çal t r lmas n n ard ndan tüm

göstergeler de yanmaya devam edi-
yorsa, çift sensör ar zal  olabilir. SUZUKI
yetkili servisinden sistemi kontrol etme-
sini isteyin.

NOT:
• A a daki durumlarda motor çal t r ld k-

tan sonra çift sensör fren deste i uyar
lambas , eritten ayr lma uyar  sistemi
uyar  lambas  ve uzun far destek sistemi
uyar  lambas  yanar; bu bir ar za göster-
gesi de ildir. Kontak anahtar  “LOCK”
(K L T) konumuna çevrildikten ve motor
yeniden çal t r ld ktan sonra bu göster-
geler söner.
– Otomatik fren sistemi 3 kez çal t -

nda
– Otomatik fren sistemi uzun süre çal -

t nda

• Çift sensör fren deste i uyar  lambas ,
eritten ayr lma uyar  sistemi uyar  lam-

bas  ve uzun far destek sistemi uyar
lambas  yanarsa çift sensör çal may
keser; çift sensör ar zalanm  olabilir
ancak bu durum normal sürü ü etkile-
mez.

Yaya tespiti
Çift sensör yayalar  boyutlar na, ekillerine
veya hareketlerine göre tespit eder.

75RM238

(1) Yakla k 1-2m

(1)
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NOT:
Çift sensörlü fren deste inin i levi, baz
pazarlara veya bölgelere ba l  olarak fark-
l l k gösterdi inden, yayalar  alg lama i le-
vine sahip olmayan araçlar bulunmaktad r.

Çift sensörün düzgün olarak etkinle -
meyebilece i ko ullar
A a daki durumlarda çift sensör araçlar ,
yayalar , uzun far deste i nesnelerini (önü-
nüzdeki arac n lambalar , sokak lambalar ,
vb.), erit ay rma çizgilerini veya trafik i a-
retlerini büyük bir olas l kla tespit edemez.
Ayr ca çift sensörün çal mas  geçici ola-
rak durabilir. Bu durumlarda iyile me sa -
land nda, i levin geçici olarak
durdurulmas  iptal edilecektir.

81M40380

• iddetli ya mur, sis veya f rt na gibi kötü
havalarda

• Güne   veya kar dan gelen arac n
far  gibi parlak bir k çift sensöre vurdu-
unda

• Karla kapl  bir manzara gibi benzer
tonda ve renkte bir görüntü oldu unda

• Karanl k bir yerde ve etrafta ay r c  bir
i aret olmad nda

• Su buhar , kum veya duman nedeniyle
önünüzdeki görü  alan  kötü oldu unda
veya önünüzdeki araç egzoz gazlar , su
veya kar yüzünden görünemez oldu-
unda

• Gün bat m , gün do umu veya kapal  bir
otoparkta oldu u gibi arac n z karanl k
bir yerdeki nesneye yakla t nda

• Ön cam sis, kar, buz veya kirle kapl
oldu unda

• Ön camdaki ya mur damlalar , su veya
pislikler yeterince silinmedi inde

• Ön cam y kay c s n  kullan rken
• K sa tip bir silecek lasti i dahil olmak

üzere, orijinal SUZUKI parçalar  d nda
bir silecek lasti i kullan ld nda

• Çift sensörün lensi kirli veya hasar gör-
mü  oldu unda

72M20423

• Çift sensörün görü  alan  a a daki nes-
nelerle engellendi inde:
– Ön cam üzerindeki bir etiket veya film
– Ön cam üzerindeki bir aksesuar
– Ön cam üzerinde bir çatlak veya çizik
– Tavanda, bir tavan ta y c s  veya

kayak kutusu gibi uzun bir nesne oldu-
unda

UYARI
Tespit ko ullar  yerine getirilse bile,
tüm yayalar çift sensör taraf ndan
tespit edilmeyebilir.
A a daki durumlarda, yüksek bir
tespit etmeme veya geç tespit etme
olas l  söz konusu olabilir. Arac n z
daima güvenli bir ekilde sürün.
• Grup içinde yürüyen bir ki i
• Bir duvar n veya ba ka bir engelin

yan nda yürüyen bir ki i
• Elinde emsiye bulunan bir ki i
• K yafetlerinin rengi arka plana ben-

zer olan ve manzaraya kar an bir
ki i

• Elinde bir büyük bir bavul bulunan
ki i

• Kambur ekilde yürüyen veya
çömelen bir ki i.

• Yerde yatan bir ki i
• Karanl k bir yerdeki ki i
• Önünüze atlayan bir ki i
• Gece sürü  s ras nda bir yaya
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72M20405

• Arac n zda bagaj bölmesi veya arka kol-
tuktaki a r cisimler a rl k yapt nda

• Rot ayar  bozulmu  oldu unda
• Lastikler tavsiye edilen i irme bas n-

c na göre i irilmedi inde veya lastikler
a nm  oldu unda

• Lastik zincirleri veya belirtilmeyen boyut-
larda lastikler kullan ld nda

• Geçici olarak onar lm  patlak bir lasti i-
niz varken

• Üzerinde de i iklik yap lm  bir süspan-
siyon kullan ld nda

• Bir tünelin giri inden veya ç k ndan
geçerken ve parlakl k a r  oranda de i -
ti inde

• Gece veya tünel içinde arac  farlar  yak-
mandan kulland n zda

• A a daki yollarda sürü  s ras nda
– Keskin virajlar veya son derece enge-

beli yüzeylerde
– Dik bir yoku ta
– Yolun kenar nda

• Arac n z n savrulmas  durumunda
• Far n optik ekseni sapm  oldu unda
• Üzerinde de i iklik yap lm  farlar ve/

veya ön sis lambalar  kullan ld nda

• Farlar kir, kar, buz veya çamurla kapl
oldu unda

A a daki tipteki araçlar önünüzde oldu-
unda veya a a daki durumlar gerçekle -

ti inde, çift sensör önünüzdeki bir arac
tespit edemeyebilir veya bir arac  tespit
etmek daha uzun sürebilir.

72M20407

• Önünüzdeki araçlar, a a da gösterildi i
gibi küçük, alçak veya düzensiz bir arka
k sma sahip oldu unda:
– Yan veya arka kapaklar  olmayan bir

araç durumunda ve yük alan na bagaj
yüklenmedi inde

– Arkas ndan ç k nt  yapan bir bagaj
bulunan bir araç

– Araç ta y c  römork veya sepetli bir
motosiklet gibi özel ekilli bir araç

– Alçak bir araç
• Önünüzdeki arac n yerden yüksekli i

son derece fazla oldu unda.
• Kar dan gelen veya geriye giden bir

araç oldu unda
• Yana do ru bakan bir araç durumunda

• Gece veya tünel içinde önünüzdeki ara-
c n arka lambalar n  yakmamas  duru-
munda

• Önünüzdeki araç gün n  güçlü bir
ekilde yans t yor oldu unda

• Park edilen bir arac n önünde bir duvar
oldu unda

• Bir arac n yan nda ba ka bir engel oldu-
unda

72M20406

• Önünüzdeki arac n sadece bir k sm  çift
sensörün tespit alan nda oldu unda

• Arac n zla önünüzdeki araç aras ndaki
h z fark  artt nda

• Önünüzdeki araçla aran zdaki mesafe
k sa oldu unda

• Önünüzdeki araç lazer n n  uygun bir
ekilde yans tmad nda

• Bir virajdan geçerken
• Bir virajdan ç kt ktan sonra bir süre
• Önünüzdeki araç ani bir ekilde döndü-

ünde, h zland nda, yava lad nda
• Önünüze bir araç f rlad nda
• erit de i tirdi inizde ve öndeki araca

yakla t n zda
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Önünüzde a a daki tipteki erit ay rma
çizgileri oldu unda veya a a daki durum-
lar gerçekle ti inde, çift sensör önünüz-
deki çizgileri tespit edemeyebilir veya
çizgileri tespit etmek daha uzun sürebilir.
• erit geni li i dar oldu unda
• eridin tespit edilmesi zor oldu unda

– Ay rma çizgileri olmad nda veya çiz-
giler silikle mi  oldu unda

– erit çizgilerinin rengi yola benzer
oldu unda

– erit çizgilerinin geni li i dar oldu-
unda

– erit çizgileri belirsizle mi se
– Yolda ç k nt lar veya ta lar varsa
– Kum, vs. nedeniyle ay rma çizgileri

görülemiyorsa veya görülmeleri zorsa
– Ya murdan sonra, birikintiler, vb.

nedeniyle slak olan bir yolda sürü
s ras nda

– Kald r ma çizilen ay rma çizgileri
olmas  durumunda

– Yans yan bir k, vb. nedeniyle parlak
olan bir yolda sürü  s ras nda

• Önünüzdeki araçla aran zdaki mesafe
k sa oldu unda

• erit de i tirdikten hemen sonra veya
bir kav aktan geçtikten hemen sonra.
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Acil durumda durma sinyali (ESS) (varsa)
ESS Emergency Stop (Acil Durdurma Sinyali) ifadesinin k saltmas d r.

ESS, a a daki ko ullar n tamam  yerine getirilirse tüm sinyal lambalar n  normalden
daha h zl  yak p söndürerek izleyen araca uyar  veren bir özelliktir. Ayr ca bu ko ullar
alt nda gösterge panelindeki sinyalinizle birlikte yan p sönecektir.
• Yakla k 55 km/h veya üzerinde h zlarda frene sert bast n zda.
• ABS devreye girdi inde ya da ABS'nin devreye al nmas na benzer ekilde aniden fren

yapt n zda.

74P40170

ESS a a daki durumlarda i lev görmeyi durduracakt r:
• Freni serbest b rakt n zda
• ABS art k devrede olmad nda
• Dörtlü fla örleri yakt n zda
• Araç art k h zl  bir ekilde yava lamad nda

NOT:
• ESS özelli i devreden ç kar lamaz.
• Dörtlü fla ör dü mesinin kullan lmas

ESS'ye tercih edilmelidir.
• A a daki yüzeylerde sürerken ve ABS

anl k olarak çal t nda ESS i lev gör-
meyebilir.
– Kaygan yüzeylerde sürerken
– Otoyol ba lant  noktalar  gibi yoldaki

tümsekler üzerinde sürerken

UYARI
ESS, ani frenleme sonucu meydana
gelen arkadan çarpma ihtimalini, izle-
yen arac  uyararak azaltmak için
tasarlanm  olsa da tüm çarp malar
önleyemez. Güvenli bir ekilde sür-
mek için her zaman çaba gösterin ve
durma ya da yava lama s ras nda
gereksiz ani frenlemeden kaç n n.



3-53

ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI

Frenleme

60G165S

Arac  durdurmak için gereken mesafe ara-
c n h z na göre artar. Örne in, 60 km/h
h zda gereken fren mesafesi, 30 km/h
h zda gerek duyulan fren mesafesinden
yakla k 4 kat d r. Arac n z ile durma nok-
tas  aras ndaki mesafe fazlayken fren
pedal na basarak kademeli olarak yava la-
y n.

Güç destekli frenler
Arac n z güç destekli frenlere sahiptir.
Motor durdu unda ya da di er ar zalardan
dolay  güç deste i kayb  varsa, sistem
yedek gücü tam olarak çal t rabilir ve fren
pedal na bir kere basarak ve bas l  tutarak
arac  tam olarak durdurabilirsiniz. Yedek
güç, siz pedala bast kça k smi olarak kulla-
n l r ve pedala her bas ld nda azal r.
Pedala sabit güç uygulay n. Pedal  pompa-
lamay n.

Fren destek sistemi
Frenlere sertçe bast n zda fren destek
sistemi bunu acil durmas  gerekti i ek-
linde alg lar ve fren pedal na sertçe basa-
mayan sürücüye daha güçlü frenleme
özelli i sa lar.

UYARI
Fren parçalar na su s zarsa, fren per-
formans  zay flayabilir ve fren perfor-
mans  öngörülemez hale gelebilir.
Araç su içinde kullan ld ktan sonra ya
da araç alt  y kand ktan sonra sürü
s ras nda yava  h zda normal verim-
lerini sürdürüp sürdürmediklerini
görmek için frenleri test edin. Frenler
normalden daha dü ük performans
sergiliyorsa, frenler normal perfor-
mans n  kazanana kadar arac
yava ça sürerek frenleri tekrarl  ola-
rak uygulamak suretiyle frenleri kuru-
tun. 

UYARI
Fren sisteminde yedek güç olmazsa
bile, fren pedal na normal olarak
gerekenden daha sert basarak arac
durdurabilirsiniz. Ancak durma mesa-
fesi daha uzun olabilir.
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Kilitleme önleyici fren sistemi (ABS)
ABS, elektronik olarak kontrol edilen fren
bas nc  ile tekerleklerin kaymas n  önle-
meye yard m eder. Ayn  zamanda kaygan
yüzeylerde fren yaparken ya da sert fren
yaparken direksiyon kontrolüne sahip
olman za da yard m eder.
ABS otomatik olarak çal r, herhangi bir
özel frenleme tekni ine ihtiyaç duymazs -
n z. Fren pedal na pompalamadan tutun.
ABS, tekerleklerin kilitlendi ini hissetti i
zaman çal r. ABS çal rken fren peda-
l nda titreme hissedebilirsiniz.
NOT:
• ABS, araç h z  9 km/h alt nda olursa

çal maz.
• ABS sistem etkinle tirilirse, bir klik sesi

duyabilir ve/veya fren pedal nda u ultu
hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve fren
hidrolik bas nc n n do ru olarak kontrol
edildi ini gösterir.

• Motoru çal t rd n zda ya da araç hare-
ket etmeye ba lad ktan sonra çal ma
sesi duyabilirsiniz. Bu, yukar da anlat lan
sistemlerin kendi kendine kontrol
modunda olduklar  anlam na gelmekte-
dir. Bu ses bir ar za oldu unu belirtmez.

54MN069

(1) ABS uyar  lambas
(2) Fren sistemi uyar  lambas

UYARI
• Baz  gev ek yüzey tiplerinde (örne-

in çak ll , kar kapl  yollarda, vb)
ABS'li araç için gerekli durma
mesafesi, klasik fren sistemi bulu-
nan araçla k yasland nda çok az
daha fazla olabilir. Klasik bir fren
sisteminde, kayan lastikler çak l ya
da kar  önünde biriktirebilir, bu da
durma mesafesini k salt r. ABS bu
biriktirme etkisini azalt r. Gev ek
yüzeylerde daha uzun bir durma
mesafesi b rak n.

• Normal asfalt yollarda, baz  sürücü-
ler klasik bir fren sistem ile
ABS'dekinden çok az daha k sa bir
durma mesafesi elde edebilirler.

• Yukar da bahsedilen her iki
ko ulda, ABS size direksiyon kont-
rolüne sahip olman za yard mc
olan avantajlar sunar. Ancak,
ABS'nin kötü yol ya da kötü hava
ko ullar nda ya da kötü sürücü
kararlar n  telafi edemeyece ini
unutmay n. yi karar verin ve çok
h zl  sürmeyin.

(1) (2)
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ABS'nin çal mas
Bir i lemci sürekli olarak tekerlek devrini
denetler. lemci, fren yap ld nda tekerlek
devrindeki de i meleri kar la t r r. Teker-
lekler bir kayma durumunu nedeniyle ani-
den yava larsa, i lemci tekerleklerin
kilitlenmesini önlemek için her saniyede
fren bas nc n  birkaç defa de i tirir. Arac -
n z  çal t rd n zda veya ani durmadan
sonra h zland n zda sistem s f rland -

nda ya da kendini kontrol etti inde anl k
motor veya klik sesi duyabilirsiniz.

Elektronik denge program  
(ESP®)
ESP®, Daimler AG irketinin ticari
markas d r.

Elektronik Denge Program  (ESP®) ön
veya arka tekerlekler kayarsa viraj alma
s ras nda arac n kontrol edilmesine yar-
d mc  olur. Ayn  zamanda gev ek ya da
kaygan yol yüzeylerinde h zlan rken çeki
süreklili i için size yard m eder. Motor per-
formans n  düzenleyerek ve ilgili tekerlek-
lere fren uygulayarak bunu sa lar. Ayr ca,
ESP® fren bas nc n  kontrol ederek kay-
may  önlemeye yard m eder.

UYARI
• Gösterge paneli üstündeki ABS

uyar  lambas  (1) yanar ve seyir
esnas nda yan k kalmaya devam
ederse, ABS sisteminde bir prob-
lem olabilir. SUZUKI yetkili servi-
sinden hemen ABS sistemi
incelemesini isteyin. ABS sistemi
devrede de ilse, fren sistemi ABS
olmayan s radan bir sistem gibi
i leyecektir.

• Gösterge paneli üstündeki ABS
uyar  lambas  (1) ve fren sistemi
uyar  lambas  (2) e  zamanl  olarak
yanar ya da yan k kalmaya devam
ederse, kilitlenme önleyici ABS sis-
teminin kilitlenme önleyici i levi ve
arka fren gücü kumanda i levi
(oranlama valfi i levi) ar zalanm
olabilir. Ar zalanm sa, arka teker-
lekler kolayca savrulabilir ya da
kaygan bir yolda fren yap ld nda
ya da kuru asfalt bir yolda sert bir
fren yap ld nda en kötü durumda
araç dönebilir. SUZUKI yetkili servi-
sinden hemen ABS sistemi incele-
mesini isteyin. Mümkün oldu unca
sert frenlemeden kaç narak dikkatli
sürün.

UYARI
Lastik ya da tekerlekler kullan c  el
kitab nda belirtilenlerden farkl  ise
ABS gere i gibi çal mayabilir.
Bunun nedeni ABS’nin tekerlek dev-
rindeki de i meleri kar la t rarak
çal mas d r. Lastik ya da tekerlekleri
de i tirirken, sadece kullan c  el kita-
b nda belirtilen ebatlarda ve tipte las-
tik ve jant kullan n.

UYARI
ESP® bütün durumlarda araç seyir
dengesini geli tirmez ve arac n bütün
fren sistemini kontrol etmez. ESP®,
dönü lerde a r  h z ya da lastiklerin
su içerisinde yüzmesi sonucu olu a-
cak kazalar  önleyemez. Sadece
güvenli ve dikkatli sürü  kazalar
önleyebilir. ESP® donan ml  araçlar n
sundu u güvenlik deste i asla dik-
katli bir sürü ün yerine geçemez.
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ESP® a a daki üç sisteme sahiptir:

Denge kontrol sistemi
Araç denge kontrol sistemi, kilitlenmeyi
önleyici frenler, çeki  kontrolü, motor kont-
rolü, vb. gibi entegre kumanda sistemleri-
nin i levlerini yerine getirmesinde yard mc
olur. Sistem, kaygan bir yolda viraj al rken
ya da direksiyon ani olarak döndürüldü-

ünde arac n savrulmas n  önlemek için
frenleri ve motoru otomatik olarak kontrol
alt na al r.

Çeki  kontrol sistemi
Çeki  kontrol sistemi, arac n kalk  esna-
s nda ya da kaygan yol yüzeylerinde ani-
den h zland nda tekerleklerin patinaj
yapmas n  önlemeye yard m eder. Sistem
sadece tekerleklerde patinaj ya da çeki
kayb  ba lad n  hissederse çal r. Bu
olaylar meydana gelirse, sistem ön veya
arka frenleri devreye al r ve tekerle in pati-
naj yapmas n  s n rlamak için motor
gücünü azalt r.

NOT:
Motoru çal t rd n zda ya da araç hareket
etmeye ba lad ktan sonra çal ma sesi
duyabilirsiniz. Bu, yukar da anlat lan sis-
temlerin kendi kendine kontrol modunda
olduklar  anlam na gelmektedir. Bu ses bir
ar za oldu unu belirtmez.

Kilitleme önleyici fren sistemi (ABS)
ABS, elektronik olarak kontrol edilen fren
bas nc  ile tekerleklerin kaymas n  önle-
meye yard m eder. Ayn  zamanda kaygan
yüzeylerde fren yaparken ya da sert fren
yaparken direksiyon kontrolüne sahip
olman za da yard m eder. ABS otomatik
olarak çal r, herhangi bir özel frenleme
tekni ine sahip olmak zorunda kalmazs -
n z. Fren pedal na pompalamadan tutun.
ABS, tekerleklerin kilitlendi ini alg lad
zaman devreye girer. ABS çal rken fren
pedal nda titreme hissedebilirsiniz.
(ABS hakk nda daha fazla bilgi için, bu
bölümdeki “Frenleme” konusuna bak n.)

NOT:
ABS, araç h z  9 km/h alt nda olursa çal maz.

NOT:
• ESP®sistem etkinle tirilirse, bir klik sesi

duyabilir ve/veya fren pedal nda u ultu
hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve fren
hidrolik bas nc n n do ru olarak kontrol
edildi ini gösterir.

• Motoru çal t rd n zda ya da araç hare-
ket etmeye ba lad ktan sonra çal ma
sesi duyabilirsiniz. Bu, yukar da anlat lan
sistemlerin kendi kendine kontrol
modunda olduklar  anlam na gelmekte-
dir. Bu ses bir ar za oldu unu belirtmez.

UYARI
• Lastik ya da tekerlekler kullan c  el

kitab nda belirtilenlerden farkl  ise
ESP® gere i gibi çal mayabilir.
Lastik ya da tekerlekleri de i tirir-
ken, sadece kullan c  el kitab nda
belirtilen ebatlarda ve tipte lastik ve
jant kullan n.

• Lastikler önerilen i irme bas n-
c na i irilmedi inde ESP® düzgün
çal mayabilir.

• Lastiklerde kar zinciri tak l ysa
ESP® uygun olarak çal mayabilir.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• Lastikler a r  y pranm sa ESP®

uygun olarak çal mayabilir. Lastik
di i yüzeyindeki oluklarda di  y p-
ranmalar  meydana geldi inde las-
tikleri de i tirin.

• ESP® k  lastiklerinin ya da kar
kapl  yolda lastik zincirinin yerine
geçmez.

UYARI
• ESP® susturucu gibi motorla ilgili

parçalar standart donan ma uygun
de ilse ya da a r  deforme olmu
ise uygun olarak çal mayabilir.

• ESP® düzgün çal mayabilece in-
den araç süspansiyonunu de i tir-
meyin.
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ESP® uyar  lambalar  a a daki gibi tan m-
lanmaktad r:

ESP® uyar  lambas

52KM133

Bu lamba a a daki sistemlerden biri çal -
yorken her saniyede 5 kez yan p söner.

• Denge kontrol sistemi
• Çeki  kontrol sistemi
• Yoku  ini  deste i
Bu lamba yan p sönerse dikkatli sürün.

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar bu sayede de lam-
ban n yanar durumda olup olmad n
kontrol edebilirsiniz.

NOT:
ESP® uyar  lambas  yanar ve ESP® sis-
temlerinde (ABS d nda) bir ar za oldu-

unu gösterecek ekilde sürü  s ras nda
yan k kalmaya devam ederse, fren sistemi
hiçbir ilave ESP® olmadan s radan bir ABS
sistemi olarak i leyecektir.

ESP® OFF gösterge lambas

57L30045

Normal seyriniz esnas nda ESP® sistemle-
rinin bütün faydalar ndan yararlanmak için
ESP® sistemini açmal s n z.
Arac n z kum, çamur ya da kara saplan rsa
tekerle in dönmesi gerekece inden, ESP®

sistemlerini (ABS d nda) kapatman z
gerekebilir.

NOT:
• Araç h z  yakla k 30 km/h de erinin

üzerindeyse ESP® sistemleri (ABS
d nda) otomatik olarak devreye girecek
ve ESP® OFF lambas  sönecektir.

• Transfer di lisi “4L” (4 tekerden çeki
dü ük vites) konumundayken, daha
fazla araç çeki i sa lamak için ESP®
sistemleri (ABS d nda) iptal edilir ve
ESP® OFF uyar  lambas  yanar.
Transfer di lisi “4L” (4 tekerden çeki
dü ük vites) konumundayken fren-çeki
kontrolü aktif hale getirilebilir. Fren çeki
kontrolü, ini li ç k l  yoku  veya kaygan
yüzeyde daha iyi performans veya daha
fazla t rmanma özelli i için di er teker-
leklere sürü  gücü da tmak için dönen
tekerle i durdurur.

KAZ
ESP® uyar  lambas  yan k kal rsa ya
da sürü  esnas nda yanarsa ESP®

sistemlerinde sorun var demektir
(ABS d nda). Sistemi SUZUKI yetkili
servisine gösterin.



3-58

ARACINIZIN ÇALI TIRILMASI

ESP® OFF dü mesi

78RB03014

(1) ESP® OFF dü mesi
ESP® sistemlerini kapatmak için (ABS
d nda), gösterge panelinin ortas nda
bulunan ESP® OFF dü mesine bas l p
bas l  tutuldu unda, gösterge panelindeki
ESP® OFF uyar  lambas  yanar.
ESP® sistemlerini (ABS d nda) kapatt -
n zda, normal sürü e geri dönmeden önce
yeniden aç n.
ESP® OFF dü mesine tekrar bast n zda,
ESP® OFF uyar  lambas  söner ve tüm
ESP® sistemleri devreye al n r.

NOT:
Transfer kolu “4L” konumundayken ESP
OFF dü mesini bir süre bas l  tuttu u-
nuzda yoku  kalk  destek sistemi devre-
den ç kabilir.

75RM223

Yukar daki ekilde görülen mesaj bilgi
ekran nda belirirse ana uyar  lambas
yan p söner ve iç sesli uyar c  çalar; ESP®

sisteminde sorun olabilir. Arac n z
SUZUKI yetkili servisine gösterin.

NOT:
ESP® sistemi, bu mesaj görüntülenirken
devreye girmeyecektir.

NOT:
Arac n zda çift sensörlü fren destek sistemi
mevcutsa ESP® sistemi kapat ld nda çift
sensörlü fren destek sistemi, eritten
ayr lma uyar  sistemi, araç savrulma uya-
r s  ve trafik i areti tan ma sistemi de kapa-
t l r. (Uzun far destek sistemi devre d
kalmaz.)

(1)
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ABS uyar  lambas  / fren sistemi 
uyar  lambas
Bu bölümde yer alan “Frenleme” konusuna
bak n.

Yoku  ini  deste i 
Yoku  ini  deste i, arac n sadece motor
freni taraf ndan yeterince yava layamad
dik, engebeli ve/veya kaygan tepelerden
inerken sürücü i  yükünü azaltacak ekilde
tasarlanm t r. Yoku  ini  deste i, gerekti-

inde araç frenlerinin otomatik olarak dev-
reye al narak araç h z n n kontrol
edilmesine yard mc  olur, böylece arac n
hakimiyetine konsantre olabilirsiniz.

Yoku  ini  deste i dü mesi

78RB03015

(1) Yoku  ini  deste i dü mesi

Yoku  ini  deste ini devreye almak için:
1) Transfer kolunu 4 tekerden çeki  yük-

sek vites konumuna (”4H”) veya 4
tekerden çeki  dü ük vites konumuna
(”4L”) geçirin.

2) Vites kolunu ileri veya geri vitese al n.
3) Araç h z  25 km/h alt ndayken yoku  ini

deste i dü mesine (1) bas n. Gösterge
panelindeki yoku  ini  deste i göstergesi
yanacak ve yoku  ini  deste i devreye
al nacakt r.

4 tekerlekten çeki  yüksek vites
konumu
Gaz pedal na basmadan araç 10 km/h h z
üzerine ç kt nda, yoku  ini  destek sis-
temi araç h z n  yakla k 10 km/h h zda
korumak için otomatik olarak frenleri dev-
reye sokar.

4 tekerlekten çeki  dü ük vites konumu
Gaz pedal na basmadan araç 5 km/h h z
üzerine ç kt nda, yoku  ini  destek sis-
temi araç h z n  yakla k 5 km/h h zda
korumak için otomatik olarak frenleri dev-
reye sokar.

• Frenleme esnas nda fren lambalar /arka
lambalar yanar ve ESP® uyar  lambalar
yan p söner. 

• Araç yakla k 40 km/h h z  a t nda
yoku  ini  destek sistemi çal may  b ra-
k r ve yoku  ini  deste i göstergesi
söner. Araç yakla k 25 km/h h z alt na
dü tü ünde yoku  ini  destek sistemi
yeniden devreye girer ve yoku  ini  des-
te i göstergesi yanar.

UYARI
Yoku  ini  deste ine a r  güvenme-
yin. Yoku  ini  deste i tüm yük veya
yol ko ullar  alt nda araç h z n  kont-
rol edemeyebilir. Frenleri uygulaya-
rak araç h z n  kontrol etmeye her
zaman haz r olun. Gerekli oldu un-
dan frenleri kullanarak araç h z n n
kontrol edilmemesi ve dikkat edilme-
mesi kontrol kayb  veya kazaya yol
açabilir.

(1)
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NOT:
Yoku  ini  deste i devreye al nd nda
motordan gelen sesi duyabilirsiniz. Bu ses
normaldir ve bir ar za oldu unu belirtmez.

Yoku  ini  destek sistemini devre d
b rakmak için yoku  ini  destek sistemi
dü mesini itin ve yoku  ini  deste i uyar
lambas n  söndürün.

Yoku  ini  deste i gösterge lambas

79K050

Kontak anahtar  “ON” konumundayken bu
lamba k sa süreli yanar; bu sayede lamba-
n n çal p çal mad n  kontrol edebilirsi-
niz.
Yoku  ini  deste i dü mesine bast n zda
ve yoku  ini  deste i çal t rma ko ullar
yerine getirildi inde yoku tan ini  kontrol
göstergesi yanar. Yoku  ini  deste i gös-
tergesi yan p sönerse yoku tan ini  kont-
rolü devreye al nmayacakt r.

Yoku  ini  destek sistemi dü mesini çal -
t rmadan yoku  ini  deste i uyar  lambas
yanarsa veya dü meye bast ktan sonra
uyar  lambas  yanmazsa bu sistemde
sorun var demektir. Arac n z  SUZUKI yet-
kili servisine gösterin.

UYARI
• Yoku  ini  deste i uzun süre kesin-

tisiz kullan ld nda fren sistemi
s cakl  artabilir ve fren sistemi
cihaz n  korumak için yoku  ini
deste i geçici olarak devreden
ç kar labilir. Yoku  ini  deste i gös-
tergesi, sistemin devreden ç kar l-
d n  bildirmek için yan p söner.
Fren pedal na bas n ve arac
güvenli bir yerde durdurun. Fren
sisteminin s cakl  dü tü ünde
yoku  ini  deste i göstergesi yana-
cak ve sistem tekrar devreye al na-
cakt r. 

• Yoku  ini  deste i, vites kolu “N”
(Bo ) konumundayken devreye al -
nabilir ancak motor freni çal ma-
yacakt r. Vites kolu ileri ya da geri
vitesteyken yoku  ini  deste ini
her zaman kullan n.

• Yoku  ini  destek sistemini kulla-
n rken, yoku  ini  deste i dü me-
sine bas n ve yoku  ini  deste i
uyar  lambas n n yand ndan ve
bilgi ekran nda hiçbir uyar  mesaj
olmad ndan emin olun.
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NOT:
Yoku  ini  destek sistemi dü mesine bast -

n zda yoku  ini  deste i göstergesi
yan p sönerse a a daki ko ullar  kontrol
edin.
• Transfer kolunun 4 tekerden çeki  yük-

sek vites konumunda (”4H”) veya 4
tekerden çeki  dü ük vites konumunda-
d r (”4L”) 

• Vites kolu ileri veya geri vites konumun-
dad r

• Araç h z  25 km/h alt ndad r
• Fren sistemi normal çal t rma s cakl

alt ndad r

NOT:
A a daki ko ullardan herhangi biri mey-
dana gelirse yoku  ini  deste i veya ESP®

sisteminde sorun olabilir. Arac n z
SUZUKI yetkili servisine gösterin.
• Yoku  ini  deste i dü mesine bast -

n zda yoku  ini  deste i göstergesi yan-
maz ya da yan p sönmez.

• Yoku  ini  deste i dü mesine basma-
dan yoku  ini  deste i göstergesi aç k
kal r.

75RM224

Yukar daki ekilde gösterilen mesaj bilgi
ekran nda belirirse, ana uyar  lambas
yan p sönerse ve iç sesli uyar c  çalarsa
yoku  ini  ve yoku  kalk  destek siste-
minde sorun olabilir. Arac n z  SUZUKI yet-
kili servisine gösterin.

NOT:
Bu mesaj görüntülenirken yoku  ini  deste-

ini devreye alamazs n z.

Yoku  kalk  deste i 
Yoku  kalk  deste i, yoku lardan ç kmaya
ba laman za yard mc  olacak ekilde
tasarlanm t r. Yoku tan ç kmaya ba lad -

n zda aya n z  fren pedal ndan gaz
pedal na al rken arac n a a  do ru kay-
mas n n önlenmesine yard mc  olur (yakla-

k 2 saniye).

UYARI
• Yoku  kalk  deste ine a r  güven-

meyin. Yoku  kalk  deste i, tüm
yük veya yol ko ullar  alt nda ara-
c n yoku ta a a  do ru kaymas n
önleyemeyebilir. Arac n a a
do ru kaymas n  önlemek için fren
pedal na basmaya her zaman haz r
olun. Dikkatli olmamak ve gerekti-

inde arac  yoku ta tutmak için
frene basmamak kontrol kayb  ya
da kazaya yol açabilir.

• Yoku  kalk  deste i, arac  yoku ta
geriye kaymas n  önleyecek ekilde
tasarlanmam t r.

(Devam  var)
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A a daki ko ullar n hepsi yerine getirildi-
inde, aya n z fren pedal ndan çekilirse

yoku  kalk  deste i en fazla 2 saniye
kadar süreyle devreye girer.
1) Vites kolu ileri veya geri vites konu-

munda.
2) Park freni serbest.
3) Araç yukar  do ru bir e imdedir.

NOT:
Yoku  kalk  deste i devredeyken a a -
daki ko ullar tespit edilebilir; ancak bu bir
ar za belirtisi de ildir.
• Motor bölmesinden ses duyabilirsiniz.
• Fren pedal  a rla t kça basman z zorla-

abilir.

75RM224

Yukar daki ekilde gösterilen mesaj bilgi
ekran nda belirirse, ana uyar  lambas
yan p sönerse ve iç sesli uyar c  çalarsa
yoku  ini  ve yoku  kalk  destek siste-
minde sorun olabilir. Arac n z  SUZUKI yet-
kili servisine gösterin.

NOT:
Bu mesaj görüntülenirken yoku  kalk
deste i devreye al nmayacakt r.

Yoku  kalk  destek sisteminin kapat l-
mas
Dik bir yoku ta, kaygan bir yolda (buzlu,
karla kapl , çamurlu, vb.) giderken yoku  kal-
k  destek sistemi devre d  b rak labilir.
Yoku  kalk  destek sistemini devreye d
b rakmak için:
1) Vites kolunun düz anz manl  araçlarda

ve otomatik anz manl  araçlarda “N”
(Bo ) konumunda oldu undan emin olun.

2) Transfer kolunu 4 tekerden çeki  yük-
sek vites konumundan (”4H”) 4 teker-
den çeki  dü ük vites konumuna (”4L”)
geçirin.

78RB03027

3) ESP® sistemini (ABS d nda) devre
d  b rakmak için ESP® OFF dü me-
sine bas p bas l  tuttu unuzda Gös-
terge paneli (Tip A) bulunan araçlarda
ESP® OFF uyar  lambas  yanar veya
gösterge paneli (Tip B) bulunan araç-
larda ekranda mesaj görüntülenir ve
yoku  kalk  destek sistemi devre d
kal r.

UYARI
(Devam  var)
• Aya n z  fren pedal ndan çektikten

sonra hemen yukar  ç kmak için
arac  h zland r n. Aya n z  fren
pedal ndan 2 saniyeden fazla
sürede çekerseniz yoku  kalk
deste i iptal olacakt r. Bu durumda
araç a a  kayabilir, bu da e im
derecesine ba l  olarak kazaya yol
açabilir. Ve motor stop edebilir ve
direksiyon ile fren servosu çal ma-
yacakt r, böylece hakimiyet ve fren-
leme normalden çok daha zor
olabilir, bu da kaza veya araç hasa-
r na neden olabilir.

• Arac n z  dik yoku ta, çak ll , kar
kapl  yolda veya çamurlu yolda
sürüyorsan z ve yoku  kalk  des-
te i devredeyse, tekerlekler kilitle-
nerek arac n kontrolü
kaybetmesine neden olabilir.

4L

4H
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Gösterge paneli (Tip A) bulunan araç-
larda

78RB03044

Gösterge paneli (Tip B) bulunan araç-
larda

78RB03045

NOT:
• ESP® OFF dü mesine bas ld nda

yoku  kalk  destek sistemi yeniden dev-
reye girer.

• Yoku  kalk  destek sistemi devre d
b rak ld nda ve transfer kolu “4L” konu-
mundan “4H” konumuna geçirildi inde
yoku  kalk  destek sistemi yeniden dev-
reye girer.

• Yoku  kalk  destek sistemi devre d
b rak ld nda, yoku  ini  destek sistemi
de devre d  kal r.

Lastik bas nc  kontrol sistemi 
(TPMS) (varsa)
Lastik bas nc  kontrol sistemi, arac n zdaki
bir ya da daha fazla lastik önemli derecede
indi inde sizi uyarmak için tasarlanm t r.
E siz bir tan t m kodu içeren bir lastik
bas nç görüntüleme (TPMS) sensörü her
tekerle e tak l d r. TPMS sensörleri, lastik
bas nc  görüntüleme sistemi kontrol ünitesi
al c s na lastik bas nc  sinyalleri iletir. Bir
ya da daha fazla lasti in i irme bas nc
önemli oranda inme oldu unu gösterdi-

inde a a da gösterilen dü ük lastik
bas nc  uyar  lambas  yanar.

NOT:
Bu bölümde "gösterge" kelimesi kullan l-
m t r.
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Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas

52D305

Her lastik, ayl k olarak so ukken kontrol
edilmeli ve araç etiketi ve lastik bas nc  eti-
ketindeki araç üreticisi taraf ndan önerilen
bas nca i irilmelidir. (Arac n z n lastikleri
araç etiketinde veya lastik bas nc  etike-
tinde belirtilenden farkl  bir ölçüye sahipse
bu lastikler için uygun lastik bas nc n  belir-
lemeniz gerekir.)
Ek yak t verimlili i özelli i olarak arac -
n zda lastiklerinizden bir veya daha fazlas
önemli oranda indi inde yanan bir lastik
bas nc  uyar  lambas  kullanan lastik
bas nc  kontrol sistemi (TPMS) mevcuttur.
Uygun ekilde dü ük lastik bas nc  uyar
lambas  yand nda durmal  ve lastikleri-
nizi oldu unda çabuk kontrol etmeli ve
uygun bas nca i irmelisiniz.
Önemli derecede inmi  lastikle sürü  lasti-

in a r  s nmas na neden olur ve lastik
hasar na yol açabilir. Dü ük lastik bas nc ,
yak t verimini ve lastik s rt  ömrünü de
azalt r ve arac n yol tutu  ve durma özelli-

ini de etkileyebilir.
TPMS'nin uygun lastik bas nc n n yerini
almad n  ve dü ük i irme de eri, TPMS

dü ük lastik bas nc  uyar  lambas n n
ayd nlatmas n  devreye alma seviyesine
ula mam  olsa bile do ru lastik bas nc n
muhafaza etmek sürücünün sorumlulu un-
dad r.

UYARI
Lastiklere hava eklemenin ne zaman
gerekli oldu unu belirlemek için
sadece lastik bas nc  görüntüleme
sistemine güvenmek kontrol kayb  ya
da kazaya yol açabilir. 
Lastikler so ukken lastik i irme
bas nçlar n  her ay kontrol edin.
Gerekliyse araç lastik bilgileri etiketi
ve bu kullan m k lavuzunda belirtilen
önerilen i irme bas nc na ayarlay n.
“ NCELEME VE BAKIM” bölümündeki
“Lastikler” konusuna bak n.

UYARI
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas
çal mad nda ya da sürü  esna-
s nda yand nda veya yan p söndü-

ünde düzeltici önlemin al nmamas
kazaya neden olabilir.
Konta n “ON” (AÇIK) konumuna
çevrilmesinden 2 saniye sonra dü ük
lastik bas nc  uyar  lambas  yan-
mazsa veya yanar ancak sürü  s ra-
s nda yan p sönerse arac n z  yetkili
SUZUKI yetkili servisine kontrol etti-
rin. Kontrol sisteminin düzeldi ini
gösterecek ekilde lamba yan p sön-
dükten sonra kapan rsa sistemi yine
de SUZUKI yetkili servisine kontrol
ettirmelisiniz.
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Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas , s cakl k
veya atmosferik bas nçtaki de i ikliklerin
neden oldu u bas nç de i iklikleri ve do al
hava kaça  gibi normal nedenlere ba l
olarak yanabilir. Lastiklerdeki hava bas n-
c n n lastik bilgi etiketinde gösterilen
bas nca ayarlanmas  dü ük lastik bas nc
uyar  lambas n n kapanmas na neden
olmal d r. 
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas n  sön-
dürmek için lastik bas nçlar n  lastikler
so ukken ayarlay n ve arac  yakla k 10
dakika sürün.
Ayarlanan lastik bas nc  fark edildi inde
dü ük lastik bas nc  uyar  lambas  söne-
cektir ve bilgi ekran  mevcut lastik bas n-
c n  gösterir (TPMS monitörünü
seçerseniz).

UYARI
Lastiklerinizin yük ta ma kapasitesi
daha dü ük i irme bas nçlar nda
azal r. Lastikleriniz orta derecede
inmi se lastiklerdeki yük, lastiklerin
yük ta ma kapasitesini a abilir, bu
da lastik ar zas na yol açabilir.
Sadece lastiklerinizden bir ya da
daha fazlas  önemli derecede inmi se
yand ndan dü ük lastik bas nc
uyar  lambas  sizi bu durumla ilgili
uyarmayacakt r.

Lastik bas nçlar n  ayda en az bir defa
kontrol edin ve ayarlay n. “ NCE-
LEME VE BAKIM” bölümündeki “Las-
tikler” konusuna bak n.

UYARI
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas
aç kken sürmeye devam etme kazaya
yol açarak, ciddi yaralanma veya
ölüme neden olabilir.
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas
yanar ve aç k kal rsa h z n z  dü ürün
ve ani direksiyon hareketi ve frenle-
meden kaç n n. Önemli derecede
inmi  lastikle sürü ün lasti in a r
s nmas na neden olabilece inin ve
lastik ar zas na yol açabilece inin ve
direksiyon kontrolü ve fren etkinli ini
etkileyebilece ini göz önünde bulun-
durun. Mümkün oldu unca k sa
sürede güvenli bir yerde durun ve
lastiklerinizi kontrol edin.
• Lasti iniz patlam sa yedek lastikle

(varsa) de i tirin. Lastik de i tirme
metodu için "AC L DURUM SER-
V S " bölümündeki "Krikolama tali-
matlar ” konusuna bak n. Ayr ca
lasti iniz patlad ktan sonra
TPMS'nin normal çal ma duru-
muna döndürme talimatlar  için
"Lastiklerin ve/veya tekerleklerin
de i tirilmesi” konusuna da bak n.

• Lastiklerinizden bir ya da daha faz-
las  inmi se tüm lastiklerdeki

i irme bas nc n  olabildi ince k sa
sürede önerilen i irme bas nc na
ayarlay n.
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Lamba, lastiklerinizdeki bas nc n ayarlan-
mas ndan k sa süre sonra tekrar yanarsa
lasti iniz patlam  olabilir. Lasti iniz patla-
m sa yedek lastikle (varsa) de i tirin.
“AC L DURUM SERV S ” bölümündeki
“Krikolama talimatlar ” k sm na bak n. Las-
ti iniz patlad ktan sonra lastik bas nc
görüntüleme sisteminin normal çal ma
durumuna döndürme talimatlar  için "Las-
tiklerin ve/veya tekerleklerin de i tirilmesi”
konusuna bak n.

61MM0A198

NOT:
• Sadece baz  tip gösterge panelleri için

bilgi ekran , bu lamba yand nda yukar -
daki uyar  ve gösterge mesaj n  gösterir.

• Lastik i irme bas nc  yüksek rak ml
alanlarda ayarland nda dü ük lastik
bas nc  lambas , lastik i irme bas nc
ayar ndan sonra bile kapanmayabilir. Bu
durumda i irme bas nc n  lastik bilgi eti-
ketinde gösterilenden biraz daha yük-
sek bir bas nca ayarlay n.

• Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas  yan-
d ktan sonra geçici olarak sönebilir.
Bunun nedeni uzun mesafeli sürü  veya
daha s cak bir bölgeye yolculuk sonra-
s nda yüzey s cakl n n artmas na ba l
olabilir. Lastik bas nc  uyar  lambas  yan-
d ktan sonra sönse bile tüm lastiklerin
i irme bas nc n  kontrol edin.

• Dü ük s cakl ktaki ve atmosferik bas nç-
taki normal de i ikliklerden dolay  dü ük
lastik bas nc  uyar  lambas n n yanma
ihtimalini azaltmak için, lastikler so uk-
ken lastik bas nçlar n n kontrol edilmesi
ve ayarlanmas  önemlidir. Sürü  sonra-
s nda lastikleri kontrol ederseniz s cak
olacakt r. Lastik bas nc  bu durumda iyi
gözüküyorsa lastikler so udu unda
belirtilen bas nc n alt na dü ebilir. Ayr ca
lastikler s cak bir garajda, belirtilen
bas nca i irilirse arac  d ar da çok
so uk s cakl kta sürdü ünüzde lastik
bas nc  belirtilenin alt na dü ebilir. Las-
tik bas nc n  d ar daki s cakl k üzerinde
bir garajda ayarlarsan z garaj s cakl
ve d  s cakl k aras ndaki her 0.8°C'lik
fark için önerilen so uk lastik i irme
bas nc na 1 kPa eklemelisiniz.

KAZ
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas ,
so uk lastik bas nc n  ayarlad ktan
sonra 10 dakika üzerinde arac  sürdü-

ünüzde bile sönmezse TPMS'de
sorun olabilir. Arac n z  SUZUKI yet-
kili servisine gösterin.
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TPMS ar za göstergesi
Arac n zda sistem düzgün çal mad nda
göstermek için TPMS ar za göstergesi de
mevcuttur.
TPMS ar za göstergesi dü ük lastik
bas nc  uyar  lambas  ile birle tirilmi tir.
Sistem, ar za tespit etti inde uyar  lambas
yakla k 75 saniye yan p sönecek ve sonra
sürekli yanar durumda kalacakt r. Bu s ra
ar zan n mevcut oldu u sürece izleyen
araç çal t rmalar ndan sonra sürecektir.
TPMS ar za göstergesi motor kapat ld ktan
sonra bile s f rlanmaz, normal ko ullara
dönülene dek aç k durumda kal r.
Ar za göstergesi yand nda sistem amaç-
lanan ekilde dü ük lastik bas nc n  tespit
edemeyebilir ya da bildirmeyebilir. TPMS
ar zalar , TPMS'nin uygun ekilde i lev
görmesini önleyecek ekilde araca yedek
ya da farkl  lastikler ya tekerleklerin tak l-
mas  dahil çe itli nedenlerle meydana
gelebilir. Yedek ya da farkl  lastikler ve
tekerleklerin TPMS'nin uygun ekilde i lev
görmeye devam etmesini sa lamak için
arac n zdaki bir ya da daha fazla lastik ya
da tekerle in de i tirilmesinden sonra
TPMS ar za uyar  lambas n  her zaman
kontrol edin.

61MM0A199

NOT:
Sadece baz  tip gösterge panelleri için bilgi
ekran , bu lamba yand nda yukar daki
uyar  ve gösterge mesaj n  gösterir.

KAZ
Lastik bas nc  sensörleri, uygun
önlemleri almazsan z hasar görebilir.

• Lastikleri yetkili bir SUZUKI yetkili
servisine tamir ettirmeniz ya da
de i tirmenizi tavsiye ediyoruz.
Lastik bas nc  sensörleri, lastiklerin
tak lmas  veya sökülmesiyle hasar
görebilir.

• Arac n zda stepne yerine patlak las-
tik onar m seti bulunmad kça patlak
lastik için s v  s zd rmazl k madde-
leri kullanmay n.

KAZ
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas
s kl kla yan yorsa bir ya da daha fazla
lastikte, lastik bas nc  sensöründe ya
da görüntüleme sisteminde sorun
olabilir. 

Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas
s k s k yanarsa arac n z  yetkili bir
SUZUKI yetkili servisine inceletin.
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TPMS s n rlamalar
Lastik bas nc  görüntüleme sistemi belli
ko ullar alt nda düzgün i lev görmeyebilir.
A a daki durumlarda dü ük lastik bas nc
uyar  lambas  yanabilir ve aç k kalabilir ya
da yan p sönebilir.
• Patlak lasti i stepneyle de i tirirken.
• Lastik rotasyonu s ras nda stepne bulun-

du unda.
• Lastik de i tirme s ras nda TPMS sen-

sörü hasarl yken ya da s v  s zd rmazl k
maddeleri patlak lasti i onarmak için kul-
lan ld nda.

• TPMS sensörünün elektronik sinyali
a a daki nedenler dolay s yla kesildi-
inde:

– Benzer radyo dalgas  frekanslar  kulla-
nan elektrik cihazlar  ya da tesisler
yak n nda.

– Radyo dalgas  parazitine neden olabi-
lecek metalik bir tabaka cama tak l .

– Arac , özellikle de tekerlekler veya
tekerlek muhafazalar n n çevresini bol
miktarda kar veya buz örtmü se.

– Orijinal TPMS sensörleri tak l  olma-
yan kar lastikleri ya da lastik zincirleri
kullan l yor.

• Orijinal olmayan SUZUKI tekerlekler
veya lastikler kulland n zda.

• Herhangi bir lasti in bas nc  çok yüksek-
ken.

• TPMS kontrol ünitesi al c s nda sorun
oldu unda.

TPMS ayarlar  (Gösterge tablosu – 
Tip A)

• Lastik bilgi etiketinde gösterilen a a -
daki ilk lastik bas nc  de erlerinden birini
ayarlayabilirsiniz.
– Konfor Modu
– Yük Modu

Mod seçimi ile ilgili detaylar için SÜRÜ -
TEN ÖNCE ölümündeki "Ayar modu"
konusuna bak n.

TPMS ayarlar  (Gösterge tablosu – 
Tip B)

• Bilgi ekran nda mevcut lastik bas nc n
kontrol edebilirsiniz.

• Lastik bilgi etiketinde gösterilen a a -
daki ilk lastik bas nc  de erlerinden birini
ayarlayabilirsiniz.
– Konfor Modu
– Yük Modu

UYARI
Yükleme a rl  de i ti inde lastik
bas nc n  lastik bilgi etiketine göre
ayarlay n ve bilgi ekran ndan ilk
de eri ayarlay n. Yükleme a rl ,
lastik bas nc  ve ilk de er uygun
de ilse lastik bas nc  görüntüleme
sistemi düzgün i lev görmeyecektir.

UYARI
Yükleme a rl  de i ti inde lastik
bas nc n  lastik bilgi etiketine göre
ayarlay n ve bilgi ekran ndan ilk
de eri ayarlay n. Yükleme a rl ,
lastik bas nc  ve ilk de er uygun
de ilse lastik bas nc  görüntüleme
sistemi düzgün i lev görmeyecektir.
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Mevcut lastik bas nc n  kontrol etmek
için

78RB03016

1) Kontak anahtar  "ON" (AÇIK) konu-
munda iken ve araç sabitken gösterge
panelindeki gösterge seçici dü mesini
(1), bilgi ekran n  ayar moduna de i tir-
mek için bir süre bas l  tutun.

78RB03017

2) Gösterge seçici dü mesini (1), "TPMS”
i levini seçmek için sol veya sa a çevi-
rin ve gösterge seçici dü mesine bas n.

NOT:
Ayar modundan ç kmak için “Back” seçe-
ne ini seçin ve gösterge seçme dü me-
sine (1) bas n.

78RB03018

3) Gösterge ayar dü mesini (1), “Tyre
Press” (Lastik Bas nc ) ö esini seçmek
için sol veya sa a çevirin ve gösterge
ayar dü mesine bas n.

78RB03019

4) Ekran, mevcut lastik bas nc n  gösterir.

NOT:
• Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas

yanarsa gösterge ekran  "Lastik Bas nc "
ekran na geçecek ve hangi lasti in (las-
tiklerin) bas nc n n dü ük oldu u konu-
sunda sizi uyarmak için ilgili lastik
bas nc  göstergesi yan p söner.

• Ekran, arac n hareket etmeye ba lama-
s ndan sonra yakla k 10 dakika lastik
bas nc n  göstermeyebilir. Bunun nedeni
TPMS sisteminin bu 10 dakika içinde
lastik bas nc n  ö renmesidir. Ekran, 10
dakika geçtikten sonra lastik bas nc n
gösterecektir.

(1)
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• Arac  durdurur ve kontak anahtar n
"LOCK" (K L T) konumuna çevirirseniz
ve 20 dakika veya daha fazla b rak rsa-
n z lastik bas nc  s f rlanacak ve motor
tekrar çal t r ld nda 0 kPa olarak gös-
terilecektir. Bu durumda mevcut lastik
bas nc  göstergesi bir süre sürü  sonra-
s nda eski haline dönecektir. Ancak las-
tik bas nçlar ndan herhangi biri motorun
durdurulmas ndan önce dü ük olarak
tespit edilmi se lastik bas nc  göstergesi
eski haline dönmeyebilir ve "--- " olarak
gösterilebilir.

Lastik bas nc n n ilk de erini ayarlamak
için

78RB03016

1) Kontak anahtar  "ON" (AÇIK) konu-
munda iken ve araç sabitken gösterge
panelindeki gösterge seçici dü mesini
(1), bilgi ekran n  ayar moduna de i tir-
mek için bir süre bas l  tutun.

78RB03017

2) Gösterge seçici dü mesini (1), "TPMS”
i levini seçmek için sol veya sa a çevi-
rin ve gösterge seçici dü mesine bas n.

NOT:
Ayar modundan ç kmak için “Back” seçe-
ne ini seçin ve gösterge seçme dü me-
sine (1) bas n.

(1)
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78RB03018

3) Gösterge seçici dü mesini (1), "TPMS
modu” i levini seçmek için sol veya
sa a çevirin ve gösterge seçici dü me-
sine bas n.

78RB03020

4) Gösterge seçici dü mesini (1), ilk
de eri seçmek için sol veya sa a çevi-
rin ve gösterge seçici dü mesine bas n.

78RB03021

5) Ekranda yukar daki ekilde gösterilen
mesaj gösterildi inde ayar tamamlan-
m t r.

Lastikler ve/veya tekerleklerin 
de i tirilmesi
Lasti iniz patlam  ve stepne ile de i tiril-
mi se, SUZUKI, lasti i patlam  tekerle e
yeni lasti i SUZUKI yetkili servisinde takt rma-
n z  tavsiye eder. TPMS, orijinal tekerlek kim-
lik kodunu tan yacak ekilde zaten ayarl d r ve
normal TPMS i lemi sürdürülecektir.
Arac n zdaki herhangi bir tekerle i de i tir-
meniz gerekirse SUZUKI yetkili servisiniz,
yeni tekerleklere TPMS sensörlerinin tak l-
d n  kontrol etmeli ve yeni sensörleri tan -
mak için TPMS'yi ayarlamal d r.

NOT:
Stepneye TPMS sensörü tak l  de ildir. Step-
neyi sadece acil durumda kullanmal s n z, nor-
mal TPMS i lemini sürdürmek için stepneyi
olabildi ince k sa sürede de i tirmelisiniz.

UYARI
SUZUKI taraf ndan tavsiye edilmeyen
lastikler veya tekerleklerin kullan lmas
TPMS'nin ar zalanmas na yol açabilir.
Lastikler ve tekerlekleri de i tirirken
sadece arac n z için standart veya opsi-
yonel ekipman olarak SUZUKI taraf ndan
önerilen lastikler ve tekerlekleri kullan n.
Ek bilgi için “ NCELEME VE BAKIM”
bölümündeki “Lastikler” k sm na bak n.
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52D078

Araçla ilgili Bilinmesi Gereken 
Tasar m Özellikleri

Yeni SUZUKI arac n z gibi çok amaçl
araçlar n klasik binek araçlar ndan daha
yüksek asi bo lu u ve daha dar tekerlek
izi vard r, bu da çok çe itli arazi uygulama-
lar nda kullan labilmelerini sa lar. Belli
tasar m özellikleri normal araçlardan daha
yüksek a rl k merkezi sa lar. Daha yük-
sek asi mesafesinin avantaj  sorunlar
önceden görmenize izin veren daha iyi yol
görü üdür. Dü ük sal n ml  spor araçlar -
n n arazi ko ullar  alt nda tatmin edici
ekilde çal mas ndan fazla olmayacak
ekilde klasik binek araçlar yla ayn  h zda

viraj alacak ekilde tasarlanmam lard r.
Bir ekilde mümkün olursa keskin dönü ler
veya ani manevralardan kaç n n. Bu tipte
di er araçlarda oldu u gibi bu arac n do ru
kullan lmamas  kontrol kayb  ya da arac n
devrilmesine yol açabilir. Çok amaçl  araç-
larda di er araç tiplerinden önemli oranda
daha yüksek devrilme oran  mevcuttur.
Devrilme söz konusu olan çarp mada

emniyet kemeri takmayan birinin ölme ola-
s l  takan birine göre çok daha fazlad r.

Çok Amaçl  Arac n z ve S radan 
Binek Araçlar  Aras ndaki Önemli 
Farklar

Daha Yüksek asi Bo lu u
Arac n z n daha yüksek asi bo lu u, nor-
mal yolcu araçlar n n üstünden geçemeye-
ce i kayalar ve a aç kütü ü gibi arazi
engellerinden kurtulmas n  sa lar. Daha
yüksek asi bo lu unun kaç n lmaz
sonucu arac n daha yüksek a rl k merkezi
olmas d r. Sonuçta arac n z dü ük a rl k
merkezli bir araçtan farkl  kullan m özellik-
lerine sahiptir.
Daha K sa Dingil Mesafesi
Daha yüksek asi bo lu unun yan  s ra
arac n zda tipik binek arac ndan daha k sa
dingil mesafesi ve daha k sa ön/arka ç k n-
t lar bulunur. Bu özellikler, asi parçalar na
hasar vermeden ya da üzerilerinde as l
kalmadan engebelerde sürmenize izin ver-
mek için mevcuttur. Daha k sa dingil mesa-
fesi, arac n z n daha uzun dingil mesafeli
araçlardan daha etkili yönlendirilebilmesini
sa lar.

UYARI
• Emniyet kemerlerinizi her zaman

tak n. Ön oturma konumlar nda
hava yast klar  olsa bile, sürücü ve
bütün yolcular daima mevcut emni-
yet kemerleri ile uygun ekilde yer-
lerinde tutulmal d r. “Emniyet
kemerlerinin uygun kullan m  hak-
k nda talimatlar için “Emniyet
kemerleri ve çocuk güvenlik sis-
temleri” bölümüne bak n.

• Asla alkol veya ba ka ilaçlar n etki-
sindeyken sürü  yapmay n. Alkol
ve ilaçlar güvenli sürebilme yetene-

inizi zay flat rlar, kendinizin ve
di erlerinin yaralanma riskini
önemli oranda artt r r. Ayr ca yor-
gun, hasta, sinirli veya stresli oldu-

unu zaman da sürü  yapmaktan
kaç nmal s n z.

UYARI
Çok amaçl  arac n zda klasik binek
araçlardan farkl  tutu  özellikleri mev-
cuttur. Sizin ve yolcular n z n güven-
li i için a a daki bölümü çok dikkatli
bir ekilde okuyun.
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Daha Dar Gövde ve z Geni li i
Arac n z ortalama binek arac ndan daha
dard r, böylece dar yerlerden geçebilir.
Yukar da tarif edilen temel özellikler olma-
dan: Daha yüksek asi bo lu u, daha k sa
dingil mesafesi ve daha dar gövde geni li i
ve tekerlek izi arac n z size mükemmel
arazide sürü  performans  sa layamaz.
Ancak asfaltta sürü , yol tutu  ve yönlen-
dirmenin klasik binek arac n  süren sürücü-
lerin deneyiminden farkl  olaca  da
gerçektir.

Asfalt Yolda Sürü
Kazalardan edinilen veriler çok amaçl
araçlardaki devrilme meydana gelen kaza-
lar n ço una sürücünün arac n kontrolünü
kaybetmesi ve hendek, bordür veya arac n
devrilmesine neden olan ba ka arazi obje-
sine vurarak yolun asfalt k sm ndan ç k-
mas  neden olur. A a daki sürü
uygulamalar  devrilme riskini azaltabilir.

Arac n Yol D na Kaymas
Bu tür devrilme içeren kaza riskini arac
her zaman kontrol alt nda tutarak azaltabi-
lirsiniz. Tipik olarak sürücüler araç kontro-
lünü, sürücünün alkol veya ba ka ilaçlar
nedeniyle sürücü rahats zland nda, araç
ba nda uyudu unda ya da ba ka ekilde
dikkatsizlik yapt nda ya da yol ko ulla-
r na göre arac  çok h zl  sürdü ünde kay-
beder, bu da genelde devrilmenin
görüldü ü kazalara yol açar.

Yoldaki Devrilmeler
Herhangi bir nedenle yolun asfalt bölü-
mündeyken otoyol h zlar nda araç kontro-
lünü kaybederse ya da yana kayarsa
devrilme riski büyük ölçüde artar. Bu ko ul
iki ya da daha fazla tekerlek bankete dü -
tü ünde ve yola tekrar girmek için sert
manevra yapt n zda meydana gelebilir.
Bu gibi durumlarda devrilme tehlikesini
azaltmak için, artlar izin verdi i takdirde,
direksiyonu s k  bir ekilde tutman z ve
kontrollü direksiyon hareketleriyle eride
geri dönmeden önce yava laman z gere-
kir.

Devrilme Olan Her Tipte Kaza
Birçok otomobil kazas  tipinde oldu u gibi
tüm tedbirli sürücülerin yapacaklar n
yaparak devrilmeler büyük ölçüde azalt la-
bilir, örn. içki tesiri alt nda, yorgunken araç
sürmemek ve sürü  görevine dikkat etme-
nize engel olacak herhangi bir ey yap-
mak.
Yolda sürü ünüz için ek talimatlar a a da
belirlenmi tir.
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Arac n z  Tan y n
Önce trafikten uzak bir alanda arac  süre-
rek arac n z n e siz tutu  özelliklerine al -
mak için zaman ay r n. Arac  çe itli h zlar
ve farkl  yönlerde çevirme denemeleri
yap n. Arac n z n klasik bir araçtan daha
fazla sundu u hakimiyet hissini ya ay n.

Emniyet Kemerlerinizi Her Zaman 
Tak n
Sürücü ve tüm yolcular mevcut emniyet
kemerlerini kullanarak her zaman düzgün
ekilde korunmal d r. Emniyet kemerleri-

nin uygun kullan m  hakk ndaki talimatlar
için “EMN YET KEMERLER ” bölümüne
bak n.

Keskin Dönü ler Yapmay n
Önceden belirtilen ekilde küçük çok
amaçl  araçlarda çok çe itli uygulamalarda
çal malar na izin veren özel tasar m özel-
likleri mevcuttur. Bu özellikler viraj alma
hissini klasik binek araçlar na göre de
de i tirir.
Küçük çok amaçl  araçlarda klasik binek
araçlar ndan daha yüksek a rl k merkezi
ve daha fazla hakimiyet tepkisi oldu unu
unutmay n. Bir ekilde mümkün olursa ara-
c n zda keskin dönü ler yapmaktan kaç -
n n.

Virajlarda Yava lay n
Virajlarda dikkatli ve ölçülü bir h zda yak-
la may  ö renin. Dü ük a rl k merkezli bir
araçla ayn  h zlarda virajlar  almaya kalk -
may n. Spor arac n z  arazide sürmeyece-

iniz gibi arac n zla virajlara yüksek h zda
girmeye kalk mamal s n z.

Kaygan Yollarda Yava lay n ve 
Dikkatli Kullan n

60G089A

Islak yok ko ullar nda frenleme s ras ndaki
olas  lastik kaymalar ndan dolay  kuru yol-
lara göre daha dü ük bir h zda sürü  yap-
mal s n z. Buzlu, karla kapl  veya çamurlu
yollarda sürü  yaparken, h z  dü ürün ve
ani h zlanma, ani frenleme veya ani yön-
lendirme hareketlerinden kaç n n. Daha iyi
çeki  için 4 tekerden çeki  yüksek vites
konumunu (4H) kullan n.
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Arazide Sürü
Arac n zda arazide sürü  için özel tasar m
özellikleri mevcuttur. Asfaltl  yoldan ç kt -
n zda arac  sürerken sürekli de i ebilecek
her türde sürü  yüzeyiyle kar la acaks -
n z. Ço u durumda, arazi sürü ü dört
tekerle in kullan lmas n  gerektirir.

Dik E imlerde Dikkatli Olun
Arac  tepelere do ru sürmeden önce tepe-
leri her zaman inceleyin. Di er tarafta ne
oldu unu ve tekrar nas l inece inizi ö re-
nin. Güvenli oldu una dair herhangi bir
üpheniz varsa tepeye do ru arac  sür-

meye kalk may n. Arac n z  son derece
dik bir e ime do ru sürmeyin.
Dik bir tepeden inmek ç kmaktan daha
riskli olabilir. Arac  tepeden düz olarak indi-
rin ve dü ük vites kullan n. Frenlerin kilit-
lenmesine izin vermeyin. Araç kaymaya
ba larsa direksiyon kontrolünü tekrar
kazanmak için biraz h zlan n.

Tepelerin Yan na Do ru Arac  
Sürmeyin
Tepenin yan na do ru arac n sürülmesi
son derece tehlikeli olabilir. Araç a rl n n
ço u yoku un alt taraf ndaki lastiklere
aktar lacakt r, bu da arac n yana devrilme-
sine yol açabilir. Mümkün oldu unda bu
potansiyel tehlikeden kaç n n. Ayr ca ara-
c n zdan yamaçta ç kman z gerekirse her
zaman yoku  yukar nda olan taraftan
ç k n.
Emniyet Kemerlerinizi Her Zaman 
Tak n
Siz ve yolcular n z arazide sürü  s ras nda
emniyet kemerlerini her zaman kullanmal -
d r. Düzgün emniyet kemeri kullan m  için
bu k lavuzun “Emniyet Kemerleri” bölü-
müne bak n.

Çamur, Buz veya Karda Ani Hare-
ketlerden Kaç n n
Arazi ko ullar  kaygan oldu unda dikkatli
olun. H z n z  azalt n ve arac n ani hareket-
lerinden kaç n n. Derin kar veya çamurda
arac  sürmenin çeki  kayb  ve arac n öne
do ru hareketinde direnç art na neden
olabilece ini unutmay n. 4WD dü ük vites
(4L) kullan n ve direksiyon ve frenlere
hafifçe dokunarak sabit ancak makul bir
h z  muhafaza edin.

KAZ
Özellikle dar viraj alma s ras nda güç
aktarma organlar  üzerinde ciddi geri-
lim yarataca ndan ve ona hasar
verebilece inden arac n z  kesinlikle
kuru asfalt üzerinde “4H” veya “4L”
konumunda kullanmay n ve mümkün
oldu unca slak asfalt üzerinde “4H”
veya “4L” konumunu kullanmaktan
da kaç n n. Ayr ca direksiyon hakimi-
yeti sa lanmas nda da zorluk ya ana-
bilir.
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Kar zincirleri
Lastik zincirleri sadece ihtiyaç duyulmalar
halinde çeki i artt rmak için kullan l r veya
kanunen kullan lmalar  gerekebilir. Kullan-
d n z zincirlerin arac n z n lastiklerine
uygun boyutta oldu unu kontrol edin.
Ayr ca çamurluklar ve lastiklere takt n z
zincir aras nda yeterli bo luk oldu unu
kontrol edin.
Zincirleri zincir üreticisinin talimatlar na
göre arka tekerleklere s k ca tak n. Gere-
kirse yakla k 1,0 km sürü ten sonra zin-
cirleri yeniden s k n. Zincirler tak l  iken
yava  sürü  yap n.

Uzam  çimlerle dolu bir arazide 
arac  sürmeyin
Çimle kapl  bir tarlada arac  sürerseniz
uzam  çimlere tak larak beklenmeyen
kaza veya araç hasar na neden olabilir.

Araç Saplan rsa
Arac n z kara, çamura veya kuma saplan p
kal rsa, a a daki talimatlara uyun:
1) Transfer kolunu “4L” konumuna al n.
2) anz man  bir ileri kademe (veya düz

anz man için birinci vites) ve geri vites
aras nda ileri geri de i tirin. Bu arac n
serbest kalmas  için yeterli momentumu
sa layacak olan sallanma hareketini
meydana getirecektir. Tekerle in mini-
mum bir devirde dönmesini sa lamak
için hafifçe gaz pedal na bas n. Vites
de i tirme s ras nda aya n z  gaz
pedal ndan kald r n.
Motoru çok yüksek devirde çal t rma-
y n. Tekerle in a r  ekilde patinaj yap-
mas , arac n serbest kalmas n
zorla t racak ekilde lastiklerin daha
derine girmesine neden olur.

3) Birkaç dakikal k bir ileri-geri hareketten
sonra arac n z saplanm  olarak
kal rsa, arac n z  ba ka bir araca çekti-
rin.

KAZ
Sürü  s ras nda zincirlerin arac n
gövdesine vurdu unu hissederseniz,
durun ve bunlar  s k n.

UYARI
Sallanma hareketi s ras nda kimsenin
arac n yak n nda durmas na izin ver-
meyin, ve h z göstergesinde 40 km/h
h z gösterildikten sonra tekerlekleri
döndürmeyin. Tekerleklerin çok h zl
dönmesinden dolay  ki isel yara-
lanma ve/veya araçta hasar meydana
gelebilir.

KAZ
• Vites kolunu ya da transfer kolunu

kullan rken gaz pedal n  serbest
b rak n. Motor çok h zl  çal t r l r-
ken vites kolunu ya da transfer
kolunu çal t rmak viteslere ve ser-
best aks mekanizmas na zarar
verebilir.

• Arac  birkaç dakikadan fazla ileri-
geri hareket ettirmeyin. Uzun süreli
ileri-geri hareket motorun hararet
yapmas na, anz man n, transfer
kutusunun, akslar n, kardan mili-
nin, diferansiyelin veya lasti in
hasar görmesine neden olabilir.
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54G638

Su basm  bir alanda

61M0075

Su basm  bir alanda veya derin su birikin-
tilerinin oldu u yollarda arac  sürmeyin.
Arac  su basm  bir alanda kullanman z
gerekiyorsa en dü ük viteste yava ça
gidin.  Arac  su basm  bir alanda sürdüy-
seniz arac  güvenli bir yerde durdurup fre-
nin etkinli ini kontrol edin. Ard ndan
SUZUKI yetkili servisinden veya uzman bir
tamirhaneden a a daki kontrolleri yapma-
s n  isteyin.
• Frenin i levi
• Elektrikli parçalar n i levi
• Motor, anz man ve diferansiyel ya

miktar  ve kalitesi. Ya  bulan k beyazsa
ya a su kar m t r ve ya  de i tirilmeli-
dir.

• Yataklar n, süspansiyon ba lant lar n n,
vb. ya lama durumu.

UYARI
Bu bölümde bulunan a a daki sürü
önerilerine ilaveten, a a daki önlem-
lere uyulmas  da önemlidir.
• Lastiklerinizin iyi durumda oldu-

unu kontrol edin ve onlar  daima
belirlenen bas nçta tutun. Detayl
bilgi için “ NCELEME VE BAKIM”
bölümündeki “Lastikler” konusuna
bak n.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• SUZUKI taraf ndan onaylanan las-

tiklerden ba ka lastik kullanmay n.
Ön ve arka tekerleklerde farkl
boyutta veya tipte lastik kullanma-
y n. Belirtilen lastiklerle ilgili olarak,
sürücü kap s  kilit dire i üzerindeki
lastik bilgi etiketine bak n.

• Arac n z  kald rmak için asla büyük
boyutta lastikler veya özel amorti-
sörler ve yaylar kullanmay n. Bu
kullan m karakteristiklerinin de i -
mesine neden olacakt r. Büyük
boyuttaki lastikler tamponlar üze-
rinden çamurlu a çarpabilir ki bu
da araçta hasara veya lastiklerde
ar zaya neden olabilir.

• Araç su içinde kullan ld ktan sonra,
sürü  s ras nda yava  h zda normal
verimlerini sürdürüp sürdürmedik-
lerini görmek için frenleri test edin.
Frenler normalden daha dü ük per-
formans sergiliyorsa, frenler nor-
mal performans n  kazanana kadar
arac  yava ça sürerek frenleri tek-
rarl  olarak uygulamak suretiyle
frenleri kurutun.
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Arac  derin veya h zl  akan suda 
sürmeyin
Derin veya akan suda sürü  tehlikeli olabi-
lir. Arac n kontrolünü kaybedebilirsiniz ve
araçtakiler bo ulabilir. Ayr ca araç da ciddi
hasar görebilir. Bu riskleri önlemek için
a a daki talimatlar ve uyar lara uyun.
• Arac  derin veya h zl  akan suda sürme-

yin. H zl  ak nt lar veya sel sular  gibi
derin veya h zl  akan su arac n z  gitti i-
niz yoldan uzakla t rabilir. Tekerlek poy-
ralar n , akslar  veya egzoz borusunu
a yorsa su çok derindir. Geçmeye kal-
k madan önce suyun derinli ini ö re-
nin.

Araçla nehirden geçmeniz gerekiyorsa
nehri geçmeden önce a a daki talimat-
lar  izleyin.
1) Nehrin ve arazinin derinli ini kontrol

edin.
2) Su derinli inin 30 cm alt nda olan yer-

leri seçin. Nehirden dik aç yla veya
derin olmayan yerlerinden geçin

3) Dalga olu turmamak için 5 km/h alt nda
bir h zla gidin ve vites de i tirmenize
gerek kalmayacak ekilde geçin.

Arac n su derinli i 30 cm üzerinde olan bir
nehirden geçmesi gerekiyorsa arac
güvenli bir yerde durdurup fren etkinli ini
kontrol edin. Ard ndan SUZUKI yetkili ser-
visinden veya uzman bir tamirhaneden
a a daki kontrolleri yapmas n  isteyin.
• Frenin i levi
• Elektrikli parçalar n i levi
• Motor, anz man ve diferansiyel ya

miktar  ve kalitesi. Ya  bulan k beyazsa
ya a su kar m t r ve ya  de i tirilmeli-
dir.

• Yataklar n, süspansiyon ba lant lar n n,
vb. ya lama durumu.

• Su, egzoz borunuzu t k yorsa motor
çal mayabilir. Su, motor emme siste-
mine çekilecek kadar derinse motor kötü
hasar görecektir.

• Suya batan frenlerde zay f fren perfor-
mans  olacakt r. Arac n z  yava  ve dik-
katli bir ekilde sürün. Arac n yava
sürülmesi, ate leme sistemine suyun
s çramas n n önlenmesine de yard mc
olur, aksi takdirde motor durur.

• S  veya durgun sularda sürü  s ras nda
bile su, delikler, hendekler veya tümsek-
ler gibi zemin tehlikelerini saklayabilece-
inden arac  dikkatli bir ekilde sürün. 

KAZ
Su basm  bir alanda veya derin su
birikintilerinin oldu u yollarda arac
sürmeyin. Motorun stop etmesine,
elektrikli parçalarda k sa devreye,
motorda ve anz manda hasara, vb.
neden olabilir.
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RodajUYARI
Bu bölümde bulunan a a daki yol ve
arazide sürü  önerilerine ilaveten,
a a daki önlemlere uyulmas  da
önemlidir.
• Sürücü ve yolcular her zaman

emniyet kemerlerini takmal d r.
• Bu bölümde anlat lan araç özellik-

leri ve tutu  farklar n  da bilme-
dikçe kimsenin arac n z  sürmesine
izin vermeyin.

• Yanlar nda bulunmad n z takdirde
kimseye arac n z  ödünç vermeyin.

• Lastiklerinizin iyi durumda oldu-
undan emin olun ve onlar  daima

belirlenen bas nçta tutun. Detayl
bilgi için “ NCELEME VE BAKIM”
bölümündeki “Lastikler” konusuna
bak n.

• SUZUKI taraf ndan onaylanan las-
tiklerden ba ka lastik kullanmay n.
Ön ve arka tekerleklerde farkl
boyutta veya tipte lastik kullanma-
y n. Belirtilen lastiklerle ilgili bilgi
için “TEKN K ÖZELL KLER” bölü-
müne bak n.

• Arac n z  kald rmak için asla büyük
boyutta lastikler veya özel amorti-
sörler ve yaylar kullanmay n. Bu,
arac n a rl k merkezini yukar  kal-
d racak ve tutu  özelliklerini de i -
tirecektir.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• Araç su, çamur veya kumlu yerde

sürüldükten sonra, sürü  s ras nda
yava  h zda normal verimlerini sür-
dürüp sürdürmediklerini görmek
için frenleri test edin.  Frenler nor-
malden daha dü ük performans
sergiliyorsa, frenler normal perfor-
mans n  kazanana kadar arac
yava ça sürerek frenleri tekrarl
olarak uygulamak suretiyle frenleri
kurutun.

• Arac n z  çamur, kum veya suda
uzun süre kulland ktan sonra fren-
leri, rulmanlar  ve ba lant  parçala-
r n , vb. olabildi ince k sa sürede
SUZUKI yetkili servisine kontrole
götürün.

KAZ
Motorun gelecekteki performans  ve
güvenilirli i kullan m n erken a ama-
lar nda uygulanan bak m ve koru-
maya ba l d r. Özellikle arac n ilk 960
km'lik kullan m süresi boyunca a a -
daki önlemlerin al nmas  önemlidir.
• Çal t rmadan sonra motoru yük-

sek devirde çal t rmay n. Kademeli
olarak s t n.

• Arac  uzun süre sabit h zda çal t r-
maktan kaç n n. H z n z  de i tirir-
seniz hareketli parçalar birbirlerine
daha iyi al acaklard r.

• Durma konumundan yava ça kal-
k  yap n. Tam gazda kalk  yap-
maktan kaç n n.

• Özellikle ilk 320 km'lik sürü  esna-
s nda sert fren yapmaktan kaç n n.

• anz man sonuncu viteste iken
arac  yava  sürmeyin.

• Arac  makul motor devirlerinde
sürün.

• Arac n ilk 960 km'lik çal mas  s ra-
s nda römork çekmeyin.
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Katalitik konvertör

78RB04003

Katalitik konvertörün kullan m amac  ara-
c n egzosundaki zararl  kirleticilerin mikta-
r n  en aza indirmektir. Katalitik konvertörlü
araçlarda kur unlu benzin kullan m  yasak-
t r, çünkü kur un katalizör sisteminin kirleti-
cileri indirgeyici sistemini etkisiz hale
getirmektedir.
Katalitik konvertör normal kullan mda ve
kur unsuz benzin kullan ld  zaman ara-
c n ömrü boyunca kullan lacak ekilde
tasarlanm t r. Katalitik konvertörde hiçbir
özel bak m gerekli de ildir. Bununla bir-
likte, motorun uygun ekilde ayarlanm
olarak tutulmas  çok önemlidir. Yanl  ayar-
lanm  bir motordan kaynaklanabilen
motor teklemesi, katalitik konvertörün a r
s nmas na neden olabilir. Bu, katalitik kon-

vertörde ve arac n di er parçalar nda kal c
s  hasarlar na neden olabilir.

54G584S

KAZ
Katalitik konvertör veya ba ka araç
hasarlar n  en aza indirmek için:
• Motoru uygun çal ma konumla-

r nda tutun.
• Motor ar zas , özellikle de motor

teklemesi veya ba ka görünür per-
formans kayb n n oldu u ar za
durumlar nda, hemen arac n bak -
m n  yapt r n.

• anz man viteste ve araç hareket
halindeyken motoru durdurmay n
veya konta  kapatmay n.

• Arac  iterek veya çekerek veya
yoku  a a  giderek motoru çal -
t rmay  denemeyin.

• Buji kablolar  ayr lm  veya sökül-
mü ken, mesela ar za te his i lemi
s ras nda, motoru rölantide çal t r-
may n.

• Rölanti düzensiz veya ba ka ar za-
lar varsa arac  uzun süreler rölan-
tide çal t rmay n.

• Yak t deposunun bo  seviyesine
yakla mas na izin vermeyin.

UYARI
Nereye park etti inize ve sürdü ü-
nüze dikkat edin; katalitik konvertör
ve di er egzoz parçalar  çok s nabi-
lir. Arac , kuru ot veya yapraklar gibi
yan c  malzemelerin s cak egzoz sis-
temine temas edebilece i bölgelerde
çal t rmay n.
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Yak t tasarrufunun art r lmas
A a daki öneriler size yak t tasarrufunu
iyile tirmenize yard mc  olacakt r.
A r  rölantiden kaç n n
Arac n z  bir dakikadan uzun süre park
ederseniz, motoru durdurun ve daha sonra
tekrar çal t r n. So uk motoru s t rken,
motorun rölantide çal mas na izin verme-
yin veya motor çal ma s cakl na ula ana
kadar tam gaz vermeyin. Motorun arac
sürerek s nmas na izin verin.
H zl  kalk lardan kaç n n
I klardan veya dur i aretlerinden yap lan
h zl  kalk lar yak t n gereksiz ekilde har-
canmas na neden olur ve motorun ömrünü
k salt r. Yava ça kalk  yap n.
Gereksiz duru lardan kaç n n
Gereksiz yava lama ve durmadan kaç n n.
Mümkün oldukça yava  ve sabit bir h zda
sürdürmeyi deneyin. Yava lama ve daha
sonra yeniden h zlanma daha fazla yak t
kullan lmas na neden olur.
Sabit seyir h z n  muhafaza edin
Yol ve trafik ko ullar n n izin verece i
sürece sabit h zda sürün.

Hava filtresini temiz tutun

60A183

Hava filtresi tozla t kan rsa emme direnci
daha da artar, güç ç k nda azalmaya ve
yak t tüketiminde art a neden olur.
A rl  minimumda tutun
Yük ne kadar a r olursa araç o kadar fazla
yak t tüketir. Herhangi bir gereksiz bagaj
ya da yükü ç kar n.
Lastik bas nçlar n  do ru de erde tutun
Lastiklerin yetersiz bas nçta olmas  lastik-
lerin daha yüksek yuvarlanma direncine
sahip olmalar ndan dolay  yak t n bo una
sarf edilmesine neden olabilir. Lastiklerinizi
sürücü kap s  dire inde gösterilen do ru
de erdeki bas nçlarda i irilmi  olarak
tutun.

Otoyolda sürü
Otoyolda sürü  yaparken, a a dakilere
dikkat edin:
• Durma mesafeleri araç h z  ile birlikte

kademeli olarak artar. Uzun durma
mesafesine dikkate alarak frenlere önce-
den bas n.

• Ya murlu günlerde, lastiklerin k zakla-
mas  söz konusu olabilir. Lastiklerin
k zaklamas , yol yüzeyi ile araç tekerlek-
leri aras nda olu an su tabakas ndan
dolay  birbirleri ile do rudan temaslar n
yitirmelerinin neticesidir. Lastiklerin su
içerisinde yüzmesi s ras nda manevra
veya frenleme yapmak çok zor olabilir ve
kontrol kaybedilebilir. Yol yüzeyi slak
iken h z  dü ük tutun.

• Yüksek h zlarda, araç yan rüzgarlardan
etkilenebilir. Bu nedenle, h z  dü ürün ve
tünel ç k lar nda, bir tepenin kenar ndan
geçerken veya büyük araçlar vs. taraf n-
dan geçilme s ras nda meydana gelen
beklenmeyen sars lmaya kar  haz rl kl
olun.

ÖRNEK
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Yoku larda sürü
Düz anz man

78RB04002

Otomatik anz man

78RB04001

• Dik yoku lar  t rman rken, araç yava la-
maya ba layabilir ve güç kayb  göstere-
bilir. Bu olursa, motorun normal güç
aral nda çal mas  için vitesi küçültme-
lisiniz. Arac n momentum kaybetmesini
önlemek için h zl  bir ekilde vites de i -
tirin.

• Yoku  a a  sürü  s ras nda, daha
dü ük bir vitese geçilerek motor frenin-
den faydalan lmal d r.

UYARI
Dik veya uzun bir yoku tan a a
inerken fren pedal n  çok uzun süre
bas l  tutmay n veya fren pedal na
çok s k basmay n. Bu frenleme veri-
mini dü ürecek ekilde frenlerin a r
s nmas na neden olabilir. Bu önlemin
al nmamas  arac n kontrolünün kay-
bedilmesine neden olabilir.

KAZ
Bir yoku tan a a  inerken, kontak
anahtar n  kesinlikle “LOCK” (K L T)
konumuna getirmeyin. Emisyon kont-
rol sistemlerinde ve otomatik anz -
manda hasar meydana gelebilir. 
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Yak t dolum kapa

78RB05001

78RB05002

Yak t dolum kapa  arac n sa  arka tara-
f ndad r. Yak t deposu kapa , sürücü kol-
tu unun d  yan panelindeki kolun yukar
çekilerek aç l r ve kapa  kolayca kapat la-
rak kilitlenir.

57L51093

Yak t dolum kapa n  ç karmak için:
1) Motoru durdurun ve yak t doldurma

esnas nda tüm kap lar  ve camlar
kapat n. 

2) Yak t deposu kapa n  aç n.
3) Saat yönünün tersine çevirerek yak t

dolum kapa n  ç kar n.

78RB05003

NOT:
Kapak tutucusu (1) olu u (3) kancalayarak
yak t doldurma s ras nda yak t  dolum
kapa n  (2) tutar.

Yak t dolum kapa n  takmak için:
1) Birkaç klik sesi duyana dek kapa  saat

yönünde çevirin.
2) Yak t deposu kapa n  kapat n.

D KKAT
Yak t dolum kapa n  yava ça ç kar n.
Bas nç alt ndaki yak t püskürebilir bu
da yaralanmaya yol açar.

Aç k Kapal

ÖRNEK

UYARI
Yak t son derece yan c d r. Yak t dol-
dururken sigara içmeyin ve etrafta
aç k alev ya da k v lc m olmad n
kontrol edin.

（1）（1）

（3）

（2）
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Kaput

78RB05004

Motor kaputunu açmak için:
1) Sürücü taraf ndaki gösterge panelinin

alt nda yer alan kaput açma kolunu
çekin. Bu i lem motor kaputunun yar m
aç lmas n  sa lar.

78RB05005

2) Kaput alt ndaki kolu parma n zla
ekilde gösterildi i gibi yana itin. Kolu

iterken, kaputu yukar  kald r n.

UYARI
Yak t depo kapa n  de i tirmeniz
gerekiyorsa orijinal SUZUKI yak t
dolum kapa  kullan n. Yanl  tapa
kullan lmas  yak t sistemi veya emis-
yon kontrol sistemi ar zas na neden
olabilir. Ayn  zamanda, sürü  esna-
s nda veya bir kaza halinde yak t
s z nt s na sebep olabilir.

D KKAT
Açma kolu ile çevresi ve kaput sürü -
ten hemen sonra parma n z  yaka-
cak kadar s cak olabilir. Bu bölgelere
yeterince so uduktan sonra doku-
nun.

KAZ
Silecek kollar  ve motor kaputunun
hasar görmesini önlemek için motor
kaputunu kald rmadan önce silecek
kollar n n yukar  kald r lmad n
kontrol edin.
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78RB05006

3) Kaputu tutarken destek çubu unu
tutucu klipsten çekerek ç kar n, sonra
çubu un ucunu belirtilen deli e yerle ti-
rin.

Motor kaputunu kapatmak için:
1) Kaputu hafifçe yukar  kald r n ve destek

çubu unu delikten ç kar n. Destek
çubu unu tutma klipsinin arkas na
koyun.

78RB05007

2) Kaputu kaput mandal n n yakla k 20
cm üzerine indirin ve sonra b rak n.
Kapat ld ktan sonra kaputun sa lamca
mandal n kilitlendi ini kontrol edin.

D KKAT
• Destek çubu u sürü ten hemen

sonra parma n z  yakacak kadar
s cak olabilir. Çubu a yeterince
so uduktan sonra dokunun.

• Çubu un ucunu s k ca deli e yer-
le tirin. Çubuk d ar  kayarsa kapa-
nan kaputa s k abilirsiniz.

• Kaputa rüzgar gelirse çubuk kaya-
bilir. Rüzgarl  günlerde dikkatli
olun.

UYARI
Arac  sürmeye ba lamadan önce
kaputun tamamen kapal  oldu unu ve
mandal n n kilitli oldu unu kontrol
edin. Sürü  s ras nda istenmedik bir
biçimde aç larak görü ünü engelleye-
bilir ve kazaya neden olabilir.

D KKAT
Yaralanmay  önlemek için kapat rken
kollar veya ba  gibi yolcu gövdesinin
hiçbir parças n n için kaputun hare-
ket yolunda olmad n  kontrol edin.

KAZ
Kaputun üzerinden bast rarak kapat-
mak kaputa zarar verebilir.
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Güne lik

79J161

Güne likler ön camlardan gelen göz
kama t r c  par lt lar  engellemek için a a
çekilebilir veya yan camlardan gelen par l-
t lar  önlemek için kancalar  ayr larak yana
döndürülebilir.

Kart tutucu (varsa)

78RB05008

(1) Ayna kapa
(2) Kart tutucusu

Güne li in iç yüzündeki kart tutucusuna
(2) kart koyabilirsiniz.

Makyaj aynas  (varsa)

78RB05009

(3) Makyaj aynas

Güne li in arkas ndaki makyaj aynas n
(3) kullanmak için ayna kapa n  (1) yukar
çekin.

KAZ
Güne li in kancas n  ay r rken veya
takarken, sert plastik k s mlar ndan
tutun, aksi taktirde güne lik zarar
görebilir.

KAZ
Arac n z  direkt gün na ya da
s cak havada park etti inizde plastik
kartlar  tutucuda b rakmay n. Is  bun-
lar n eklini bozabilir veya çatlamala-
r na neden olabilir.

(1)

(2)

UYARI
• Arac  sürerken aynay  kullanma-

y n, aksi takdirde arac n kontrolünü
kaybedebilirsiniz.

• Makyaj aynas n  kullan rken ön
hava yast  yerine çok yakla ma-
y n ya da yaslanmay n. Ön hava
yast  kazara aç l rsa size sertçe
vurabilir.

(3)
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ç ayd nlatma

Ön 

52RM50070

Bu lamba anahtarlar n n a a  tan mlan-
d  gibi çal an üç konumu vard r:
ON (1)
Lamba, kap n n aç k veya kapal  olmas n-
dan ba ms z olarak yanar ve aç k kal r.

NOT:
A a daki ko ullar ayn  anda yerine getiril-
di inde, kur un asitli akünün bo almas n
engellemek için lamba otomatik olarak
söner:
• Kontak anahtar n n “LOCK" (K L T)

konumunda olmas .

• Dörtlü fla örler, park lambalar  ve farlar
kapal yken.

• Lamba yand ktan 15 dakika sonra.
KAPI (2)
Kap  aç ld  zaman lamba yanar. Bütün
kap lar kapat ld ktan sonra, lamba yakla k
15 saniye aç k kalacak ve daha sonra
kararacakt r. Bu süre içinde kontak
modunu “ACC” veya “ON” (AÇIK) konu-
muna getirmek için anahtar  takarsan z,
lamba derhal söner. Anahtar n kontaktan
ç kar lmas ndan sonra, lamba yakla k 15
saniye yanacak ve daha sonra sönecektir.

NOT:
A a daki ko ullar ayn  anda yerine getiril-
di inde, kur un asitli akünün bo almas n
engellemek için lamba otomatik olarak
söner:
• Kontak anahtar n n “LOCK" (K L T)

konumunda olmas .
• Lamba yand ktan 15 dakika sonra.
OFF - KAPALI (3)
Kap  aç lsa bile lamba kapal  kal r.

Bagaj bölmesi 
(varsa)

78RB05010

Bu lamba anahtarlar n n a a  tan mlan-
d  gibi çal an üç konumu vard r:

ON (1)
Lamba bagaj kapa n n aç k veya kapal
olmas ndan ba ms z olarak yanar ve aç k
kal r.

NOT:
A a daki ko ullar ayn  anda yerine getirildi-
inde, kur un asitli akünün bo almas n

engellemek için lamba otomatik olarak söner:
• Kontak anahtar n n “LOCK" (K L T)

konumunda olmas .
• Dörtlü fla örler, park lambalar  ve farlar

kapal yken.
• Lamba yand ktan 15 dakika sonra.

(3) (2) (1) (1) (2)
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KAPI (2)
Bagaj kapa  aç ld  zaman lamba yanar.
Bagaj kapa  kapat ld ktan sonra, lamba
yakla k 15 saniye aç k kalacak ve daha
sonra kararacakt r. Bu süre içinde kontak
modunu “ACC” veya “ON” (AÇIK) konu-
muna getirmek için anahtar  takarsan z,
lamba derhal söner. Anahtar n kontaktan
ç kar lmas ndan sonra, lamba yakla k 15
saniye yanacak ve daha sonra sönecektir.

NOT:
A a daki ko ullar ayn  anda yerine getiril-
di inde, kur un asitli akünün bo almas n
engellemek için lamba otomatik olarak
söner:
• Kontak anahtar n n “LOCK" (K L T)

konumunda olmas .
• Lamba yand ktan 15 dakika sonra.

OFF - KAPALI (3)
Bagaj kapa  aç lsa bile lamba kapal  kal r.

NOT:
Bagaj kap s n n aç lmas ndan 15 dakika
sonra kur un asitli akünün bo almas n
engellemek için lamba otomatik olarak
söner.

78RB05011

NOT:
ç lambalar n ayd nlat lmas na müdahale

eden kap  say s  arac n özelliklerine ba l -
d r. Kap  aç kl nda gösterildi i gibi bir
anahtar (lastik ç k nt ) varsa, kap  ayd n-
latma i lemine müdahale eder. Bagaj
kap s  da lastik ç k nt  olmamas na ra men
bu i leme müdahale eder.

Aksesuar soketi
Orta konsol (varsa)

78RB05012

Bagaj bölmesi (varsa)

78RB05013

KAZ
Bagaj kap s n , bagaj bölmesi lamba
dü mesi ON (AÇIK) konumundayken
uzun süre aç k b rakmay n, aksi tak-
dirde kur un asitli akü bo al r.
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Kontak anahtar  "ACC” veya "ON” (AÇIK)
konumuna getirildi i zaman aksesuar
soketi çal r.
Bu soket, elektrikli aksesuarlara 12 volt/
120 watt/ 10 amper güç sa lamak için kul-
lan labilir. Soket kullan lmad nda kauçuk
kapa n soket üzerinde kald ndan emin
olun.

USB soketi (varsa)

78RB05014

Arac n z n müzik sisteminden müzik dinle-
mek için ta nabilir dijital müzikçalar n z
v.s. bu sokete ba lay n. Bu bölümdeki
“Müzik sistemi (Tip A / Tip B) (varsa)” k s-
m na bak n.

KAZ
• Sigortan n atmas n  önlemek için

soketleri ayn  zamanda kullan rken
12 volt/120 watt/10 amper toplam
birle ik güç kapasitesini a may n.

• Uygun olmayan elektrikli aksesuar-
lar n kullan m  arac n z n elektrik
sisteminde hasara neden olabilir.
Kulland n z elektrikli aksesuarla-
r n bu tip sokete tak lmak için tasar-
land n  kontrol edin.

• Soket kullan lmad nda kapa n
soket üzerinde kald n  kontrol
edin.

• Aksesuar soketinin kullan lmas
s ras nda kontak anahtar  “LOCK”
(K L T) konumundaysa, a a daki
sorunlar meydana gelebilir;
– ses veya navigasyon sistemi aç l-

maz.
– anahtars z giri  sistemi çal -

maz, vb. 
Bu durumlarda tak l  olan cihaz  akse-
suar soketinden ay r n ve elektrikli
ekipman n düzgün çal p çal mad -

n  kontrol edin. 
Sorun devam ederse SUZUKI yetkili
servisinden sistemi kontrol etmesini
isteyin.

KAZ
Yabanc  madde, toz, su, iletken s v lar
ses sistemine veya USB cihaz na
zarar verebilece inden, kullan lmad -

nda kapa  her zaman kapat n. 
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Destek tutamaklar  (varsa)

60B110A

Destek tutamaklar  kolayl k sa lar.

Araca binmeye/inmeye 
yard mc  tutamak

78RB05055

Araca binmeye/inmeye yard mc  tutamak
ön yolcunun araca binmesi, araçtan inmesi
s ras nda yolcuya destek sa lar.

KAZ
Destek tutamaklar  ve ç tal  tavan
dö emesine hasar gelmesini önle-
mek için destek tutamaklar na as l-
may n.

UYARI
• Gösterge panelinin yolcu taraf  ile

araca binmeye/inmeye yard mc
tutamak aras nda herhangi bir obje
koymay n. Yolcu hava yast  aç l-
d nda, yolcuya do ruya f rlayan
objeler ciddi yaralanmalara neden
olabilir.

• Ön yolcu otururken araca bin-
meye/ inmeye yard mc  tutama
tutmamal d r. Bu durumda i en
hava yast na çok yakla an yolcu
ciddi ekilde yaralanabilir.
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Torpido gözü

78RB05015

Torpido gözünü açmak için, mandal kolunu
çekin. Kapatmak için, kapa  s k  bir
ekilde kilitlenene kadar itin.

UYARI
Asla torpido gözü kapa  aç kken
sürü  yapmay n. Bir kaza olmas
durumunda yaralanmaya neden ola-
bilir.

UYARI
Torpido gözüne çakmak veya püs-
kürtme kutular  koymay n. Torpido
gözü gibi bir yerde duran çakmaklar
veya püskürtme kutular  bagaj yüklü-
yken kazara tutu abilir ve yang na
neden olabilir.



5-10

D ER KUMANDA VE DONANIMLAR

Bardak tutucu ve e ya gözü

78RB05016

(1) Gösterge paneli tablas (2) Bardak tutucu
(3) Ön koltuk arka cebi (4) Ön kap  cebi
(5) Bagaj kutusu (varsa) (6) Orta konsol cebi

(1) (4)

(2)

(3)

(4) (6) (5)

Gösterge paneli tablas  (1)

UYARI
Araç hareket halindeyken tabladan
dü ebilecek herhangi bir cisim yer-
le tirmeyin.
Önlem al nmamas  bir nesnenin
pedallara temas etmesine ve arac n
kontrolünün kaybedilmesine veya bir
kazaya neden olabilir.
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Bardak tutucu (2) 
Kapakl  bardak ya da kapakl  i e koymak
için arka bardak tutucusu kullan n. Ayr ca
arka bardak tutucusuna küçük nesneler
koyabilirsiniz.

78RB05017

On koltuk arka cebi (3)

78RB05018

Bu cepler, gazete veya dergiler gibi hafif ve
yumu ak nesneleri tutmak için kullan labi-
lir.

UYARI
A a da listelenen önlemlerin al n-
mamas  ki isel yaralanma veya araç
hasar na neden olabilir.
• S cak s v  içeren bardak tutucular

kullan rken dikkatli olun. S cak s v
dökülmesi yan a neden olabilir.

• Bardak tutucular , sivri kenarl , sert
ya da k r labilir cisimler ta mak
için kullanmay n. Bardak tutucula-
r ndaki nesneler ani bir durma veya
darbe s ras nda da labilir ve ki i-
sel yaralanmaya neden olabilir.

• Herhangi bir elektrikli parça ya da
vites kolunun hareketli k sm na
herhangi bir yabanc  madde yerle -
tirmemeye veya s v  dökmemeye
dikkat edin. S v  veya yabanc  mad-
deler bu parçalara hasar verebilir.

• S v lar  yanl l kla döker ya da
dü ürürseniz arac n z  SUZUKI yet-
kili servisine kontrol ettirin.

D KKAT
Cebe sert veya k r labilen nesneler
koymay n. Bir kaza meydana gelirse,
i eler, kutular vs. nesneler arka kol-

tukta oturanlar  yaralayabilir.



5-12

D ER KUMANDA VE DONANIMLAR

Ön kap  cebi (4)

78RB05068

Bu cepler, gazete veya dergiler gibi hafif ve
yumu ak nesneleri tutmak için kullan labi-
lir.

Bagaj kutusu (5) (varsa)

78RB05021

Bagaj kutusu (1), bagaj bölmesinde yer
almaktad r. Bagaj bölmesi panelinin alt na
e ya yerle tirebilirsiniz.

78RB05069

D KKAT
Cebe sert veya k r labilen nesneler
koymay n. Bir kaza meydana gelirse,
kap  cebindeki i eler, kutular vs.
nesneler arka koltukta oturanlar
yaralayabilir.

(1)

(1)

KAZ
Bagaj kutusu kapa nda (2) a r e ya-
lar varken arka koltuk arkal  yüksel-
tilirse bagaj kutusu hasar görebilir.
Arka koltuk arkal n  kald rmadan
a r e yalar  al n. 

(2)
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Orta konsol cebi (6)

78RB05070

Orta konsol cebini küçük e yalar koymak
için kullan n.

Ayak dayama yeri (varsa)

78RB05019

Ayak dayama yerini (1) sol aya n z için
destek olarak kullan n.

Bagaj bölmesi dö emesi
Binek araçlar için

78RB05022

Hafif ticari araçlar için

78RB05072

UYARI
Araç hareket halindeyken cepten
dü ebilecek herhangi bir cisim yer-
le tirmeyin. Önlem al nmamas  nes-
nelerin pedallara temas etmesine ve
arac n kontrolünün kaybedilmesine
veya bir kazaya neden olabilir.

(1)
(1)

(1)
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Bagaj bölmesindeki bagaj bölmesi hal s -
n n (1) alt nda bir alet çantas  vard r. Bagaj
bölmesi panelinin üzerine e ya yerle tire-
bilirsiniz.

asi kancalar
Ba ka bir arac  çekmek için asi kancala-
r n  kullanman z tavsiye edilmez. Esas
tasarlanma amac , acil durumlarda arac -
n z  çekmek içindir.
Arac n z n acil durumda çekilmesi gere-
kirse “AC L DURUM SERV S ” bölümünde
“Arac n z n çekilmesi (aktivite amaçl
çeki )” k sm na bak n.

Ön

78RB05023

UYARI
Bagaj bölmesinde yolcu ta maya
yönelik de ildir. Bu bölmede çocuk
ta may n. Aksi takdirde ani bir fren-
lemede yaralanma söz konusu olabi-
lir. Araç hareket etmiyor olsa dahi
bagaj bölmesinde çocuklar n oyna-
mas na izin vermeyin. UYARI

asi kancalar n  kullan rken a a -
daki talimatlara uyun. asi kancas
veya araç gövdesi parçalanabilir ve
ciddi yaralanma veya hasara neden
olabilir:
• Ba ka bir arac  çekmek için asi

kancalar n  kullanmay n.
• A r  karl , çamurlu veya kumlu

ko ullardan ç kmak için arac  çek-
mekten, ani kalk lardan veya asi
kancas na a r  gerilime neden ola-
bilecek dengesiz sürü  manevrala-
r ndan kaç n n.

Böyle bir durumda profesyonel çeki-
cilerle temas kurman z  öneririz.

KAZ
asi kancas n  (1) kullan rken kan-

caya belli bir fiziksel ok uygulayan
sürü ten kaç n n. Bu tür bir i lem
kanca veya araç gövdesine hasar
verebilir. Aniden h zlanmay n.

(1)
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78RB05054

Kanca (A) sadece römork/tren/ deniz
yoluyla yap lan ta malara yöneliktir.

Arka

78RB05024

KAZ
Kancay  (A) acil durumlarda kullan-
may n. Bu kancay  (A) kullan rsan z
kanca veya araç hasar görebilir. 

(A)

KAZ
asi kancas n  (2) kullan rken kan-

caya belli bir fiziksel ok uygulayan
sürü ten kaç n n. Bu tür bir i lem
kanca veya araç gövdesine hasar
verebilir.
• Aniden h zlanmay n.
• Asla arac n zdan a r bir araç çek-

meyin.

(2)
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Is tma ve klima sistemi
A a daki gibi iki farkl  tipte s tma ve klima
sistemi mevcuttur:
• Manuel s tma ve klima sistemi
• Otomatik s tma ve klima sistemi (iklim

kontrolü)

Hava ç k

78RB05025

1. Ön cam buz çözme ç k
2. Yan buz çözme ç k
3. Yan ç k
4. Orta ç k
5. Zemin ç k

(1)

(2) (2)

(3)(3)

(4)(4)

(5)(5)

ÖRNEK
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Orta ç k

78RB05027

Hava ak  yönünü ayarlamak için dü meyi
(1) dikey veya yatay olarak hareket ettirin. 

Yan ç k

78RB05026

Aç k oldu unda hava ak m  seçici konu-
mundan ba ms z olarak hava ç kar.

Manuel s tma ve klima 
sistemi

Kumandalar n i levleri

78RB05028

S cakl k seçme dü mesi (1)
S cakl  ayarlamak için kullan l r.

Fan devri dü mesi (2)
Bu ayar dü mesi, fan  açmak ve fan h z n
seçmek için kullan l r.

(1)(1)

D KKAT
Is t c  veya klimadan s cak havaya
uzun süre maruz kalmak dü ük
s cakl k yan klar na yol açabilir.
Araçta bulunan tüm yolcular, özellikle
çocuklar, ya l lar, özel ihtiyaçlar
olanlar, hassas ciltli ki iler, uyuyan
ki iler s cak hava ak na uzun süreli
maruz kalmay  önlemek için hava
ç k lar ndan yeterli mesafeyi muha-
faza etmelidir.

(4) (2) (5) (1)

(3)
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Hava sirkülasyon dü mesi (3)

78RB05029

Bu seçme dü mesi a a daki modlar  seç-
mek için kullan l r.

TEM Z HAVA (a)
Kolun yukar daki ekildeki (a) konumuna
getirilmesiyle bu mod seçildi inde d ar -
daki hava içeri girer.
HAVA S RKÜLASYONU (b)
Kolun yukar daki ekildeki (b) konumuna
getirilmesiyle bu mod seçildi inde d ar -
daki havan n giri i engellenir ve içerideki
havan n dola m  sa lan r. Bu mod, tünel
gibi tozlu ve havas  kirli yerlerde arac
sürerken ya da arac n içini h zla so ut-
maya veya s tmaya çal rken uygundur.

NOT:
RECIRCULATED AIR (HAVA S RKÜLAS-
YONU) modunu uzun süreli seçmeniz
halinde, araç içerisindeki hava kirlenebilir
ve camlar bu ulanabilir. Bu nedenle uygun
oldukça TEM Z HAVA modunu seçin.

52RS50180

NOT:
“USE WITH”  (B RL KTE KULLAN) (6) i a-
reti
Ön camdaki ve/veya yan camlardaki
bu uyu gidermek için hava ak  ayar dü -
mesini (4) “ISITMA VE BUZ ÇÖZME" veya
“BUZ ÇÖZME" konumuna ve hava giri i
ayar dü mesini (3) “TEM Z HAVA" konu-
muna getirin. Bu konum bu ulanm  ön
cam n ve/veya yan camlar n bu usunu
“RECIRCULATED AIR" (HAVA S RKÜ-
LASYONU) ayar na göre daha h zl  giderir.

Hava ak  seçme dü mesi (4)

52RM50250

A a daki i levlerden birini seçmek için
kullan l r.

HAVALANDIRMA (c)

78RB05030

S cakl k düzenlemesi yap lm  hava orta
ve yan hava ç k lar ndan ç kar.

(b)(a)

（6）

（4）

(c) (g)

(d) (f)

(e)
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K -SEV YE (d)

78RB05031

S cakl k düzenlemesi yap lm  hava ayak
bölmesindeki ç k lardan ve so utucu
havas  orta ve yan ç k lardan ç kar. Ancak
s cakl k seçme dü mesi (1) tam so uk
veya tam s cak konumdaysa ayak bölmesi
ç k lar ndan ç kan hava ve orta ve yan
ç k lardan ç kan hava ayn  s cakl kta ola-
cakt r.

ISITMA (e)

78RB05032

S cakl k düzenlemesi yap lm  hava, ayak
bölmesi ç k lar ndan ve yan ç k lardan
ç kar, ön cam buz çözücü ç k lar ndan ve
yan buz çözücü ç k lar ndan da az mik-
tarda ç kar.

ISITMA VE BUZ ÇÖZME (f)

78RB05033

S cakl k düzenlemesi yap lm  hava, ayak
bölmesi ç k lar ndan, ön cam buz çözücü
ç k lar ndan, yan buz çözücü ç k lar n-
dan ve yan ç k lardan ç kar.
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BUZ ÇÖZME (g)

78RB05034

S cakl k düzenlemesi yap lm  hava, ön
cam buz çözücü ç k lar , yan buz çözücü
ç k lar ndan ve yan ç k lardan ç kar.

Klima dü mesi (5)
Klima sistemini açmak için fan devri seçme
dü mesini kapal  d nda bir konuma al n
ve "Klima" dü mesine bas n. Bu “A/C”
dü mesinin çal t r lmas yla klima sistemi
aç kken bir uyar  lambas  yanacakt r. Klima
sistemini kapatmak için “A/C” dü mesine
tekrar bas n.
Kliman n çal t r lmas  s ras nda motor
devrinde küçük de i iklikler fark edebilirsi-
niz. Bu de i iklikler normaldir, sistem,
kompresörün istenen s cakl  muhafaza
etmek için kapan p aç laca  ekilde tasar-
lanm t r. 
Kompresörün daha az çal t r lmas  daha
iyi yak t tasarrufu sa lar.

Sistem çal t rma talimatlar

Do al havaland rma
VENTILATION (HAVALANDIRMA) ve
FRESH AIR (TEM Z HAVA) seçene ini
seçecek s cakl k ayar dü mesini istenen
s cakl k konumuna, fan devir ayar dü me-
sini “OFF” (KAPALI) konumuna al n. Sürü
s ras nda temiz hava araçta dola acakt r.
Zorunlu havaland rma
Fan devir ayar dü mesini kapal  d nda
bir konuma ayarlaman z d nda temel
ayarlar do al havaland rma ile ayn d r.
Normal s tma (d ar daki havay  kulla-
narak)
HEAT (ISITMA) ve FRESH AIR (TEM Z
HAVA) seçene ini seçecek s cakl k ayar
dü mesini istenen s cakl k konumuna, fan
devir ayar dü mesini istenen fan devri
konumuna al n. Fan devir ayar dü mesinin
daha yüksek fan devri konumuna ayarlan-
mas  s tma verimini art r r.
H zl  s tma (devridaim edilen havay
kullanarak)
Temel ayarlar, RECIRCULATED AIR
(HAVA S RKÜLASYONU) seçene ini seç-
meniz d nda normal s tma ile ayn d r. Bu
s tma yöntemini uzun süre kullan rsan z

araçtaki hava kirlenebilir ve camlar bu ula-
nabilir. Dolay s yla bu yöntemi sadece h zl
s tma için kullan n ve olabildi ince çabuk

normal s tma yöntemine geçin.
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Ba  so uk/Ayak bölmesi l k
“BI-LEVEL” (Ç FT SEV YE) ve “FRESH
AIR” (TEM Z HAVA) seçeneklerini seçecek
s cakl k ayar dü mesini istenen s cakl k
konumuna ve fan devir ayar dü mesini
istenen fan devri konumuna al n. S cakl k
ayar dü mesi tam so uk ya da tam s cak
konumda olmad kça orta ve yan ç k lar-
dan ç kan hava yer ç k lar ndan ç kan
havadan daha so uk olacakt r.
Normal so utma
Hava ak m  seçme dü mesini VENTILA-
TION (havaland rma) konumuna, s cakl k
seçme dü mesini istenen s cakl k konu-
muna ve fan devri seçme dü mesini iste-
nen fan devri konumuna ayarlay n ve
"Klima" dü mesini aç n. Fan devir seçme
dü mesinin daha yüksek fan devri konu-
muna ayarlanmas  so utma verimini art r r.
Hava emme ayar dü mesini istedi iniz
ekilde FRESH AIR (temiz hava) veya

RECIRCULATED AIR (hava sirkülasyonu)
konumuna alabilirsiniz. RECIRCU- LATED
AIR (hava sirkülasyonu) seçene inin seçil-
mesi so utma verimini art r r.
H zl  so utma (devridaim edilen havay
kullanarak)
Temel ayarlar, RECIRCULATED AIR (hava
sirkülasyonu) yüksek fan devrini seçmeniz
d nda normal so utma ile ayn d r.

NOT:
• RECIRCULATED AIR (HAVA S RKÜ-

LASYONU) modunu uzun süreli seçme-

niz halinde, araç içerisindeki hava
kirlenebilir ve camlar bu ulanabilir. Bu
nedenle uygun oldukça TEM Z HAVA
modunu seçin.

• Camlar kapal yken arac n z güne te
b rak l rsa, hava giri i ayar dü mesi
TEM Z HAVA ve fan yüksek devirdeyken
klimay  çal t r rken camlar  k sa süre
açarsan z daha h zl  so utacakt r.

Nem alma
Hava ak  ayar dü mesini istenen hava
ak  seçicisi konumuna al n, s cakl k ayar
dü mesini istenen s cakl k konumuna ve
fan devir ayar dü mesini istenen fan devri
konumuna al n. FRESH AIR (TEM Z
HAVA) seçene ini de seçin ve "Klima" dü -
mesini aç n.

NOT:
Klima, havan n nemini ald ndan
DEFROST (buz çözme) veya HEAT&
DEFROST (Is tma & Buz çözme) i levlerini
kullanarak s t lm  hava üflerken bile kli-
may  açmak camlar  temizleyecektir.

78RB05035

NOT:
Maksimum buz çözmek gerekliyse:
• DEFROST (Buz Çözme) ve FRESH AIR

(Temiz Hava) ayar n  seçin,
• fan h z  ayar dü mesini yükse e ayarla-

y n,
• s cakl k ayar dü mesini s cak taraf na

ayarlay n,
• A/C” (Klima) dü mesini aç n ve
• yan ç k lar  yan camlara hava üflenecek

ekilde ayarlay n.
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Bak m
Klimay  uzun süre kullanmazsan z, örne in
k n, tekrar kullanmaya ba lad n zda en
iyi performans  vermeyecektir. Kliman z n
performans ve ömrünü art rmak için peri-
yodik olarak çal t r lmas  gerekir. Klimay
en az ayda bir kez motor rölanti devrindey-
ken bir dakikal na çal t r n. Bu klima
gaz  ve ya  devri daim eder ve iç parçala-
r n korunmas na yard mc  olur.
Kliman zda kabin hava filtreleri (polen)
varsa “ NCELEME VE BAKIM” bölümünde
“Bak m program nda belirtilen ekilde
temizleyin ya da de i tirin. 

 
NOT:
• Arac n zda, genelde R-1234yf olarak

adland r lan klima gaz  HFO-1234yf kul-
lan l r. R-1234yf, otomotiv uygulamalar
için R-134a gaz n n yerini alm t r. Di er
klima gazlar  da mevcuttur, ancak arac -
n zda sadece R- 1234yf kullan lmal d r.

(Singapur)
• Arac n z n onar m ve parça de i tirme

i lemlerini R-1234yf klima gaz  ile ilgili
SAE J2845 hakk nda bilgi sahibi teknis-
yen çal t ran bir SUZUKI yetkili servi-
sine yapt r n.

(Klima gaz  R-134a kullan lan model-
lerde)
NOT:
Arac n z, genelde “R-134a” olarak adland -
r lan klima gaz  HFC-134a gaz n  kullan r.
Otomotiv uygulamalar nda 1993 y l  civa-
r nda R-134a, R-12 gaz n n yerini ald .
Geri dönü ümlü R-12 dahil ba ka klima
gazlar  mevcuttur, ancak arac n zda
sadece R-134a kullan lmal d r.

KAZ
Yanl  klima gaz n n kullan lmas
klima sisteminize zarar verebilir.
Sadece R-1234yf kullan n. R-1234yf
gaz n  ba ka klima gazlar yla kar t r-
may n ya da de i tirmeyin.

KAZ
Yanl  klima gaz n n kullan lmas
klima sisteminize zarar verebilir.
Sadece R-134a kullan n. R-134a
gaz n  ba ka klima gazlar yla kar t r-
may n ya da de i tirmeyin.
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Otomatik s tma ve klima sistemi 
(iklim kontrolü)

Kumandalar n i levleri

78RB05036

(8)(5)

(1)(3)

(4)

(6)(2)

(9) (7)

(1) S cakl k dü mesi
(2) Fan devri dü mesi
(3) Hava giri i dü mesi
(4) Hava ak  dü mesi
(5) Buz çözme dü mesi
(6) Klima dü mesi
(7) Kapatma dü mesi
(8) Otomatik dü mesi
(9) Ekran
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S cakl k seçme dü mesi (1)

78RB05037

S cakl  ayarlamak için s cakl k seçme
dü mesini (1) çevirin.

NOT:
Ekranda “HI” veya “LO" yaz s  belirene dek
s cakl k seçme dü mesini (1) çevirirseniz,
klima kontrol sistemi, maksimum s tma
veya so utmada çal acakt r. Ç k lardan
ç kan hava s cakl , "LO" (DÜ ÜK) veya
"HI" (YÜKSEK) görüntülenirken de i ebilir
ancak bu normaldir.

NOT:
Bilgi ekran ndaki s cakl k birimini de i tirdi-

inizde klima sistemindeki s cakl k birimi
de i ecektir. Ayr nt lar için “SÜRÜ TEN
ÖNCE" bölümündeki “Bilgi ekran " konu-
suna ak n.

Fan devri dü mesi (2)

78RB05038

Fan devri dü mesi (2), fan  açma ve fan
devrini seçmede kullan l r.
“AUTO” dü mesine (8) bas ld nda klima
kontrol sistemi seçili s cakl  muhafaza
etti inden fan h z  otomatik olarak de i e-
cektir.

Hava sirkülasyon dü mesi (3)

78RB05039

Hava sirkülasyonu ile temiz hava modu
aras nda geçi  yapmak için hava giri i ayar
dü mesine (3) bas n.
“AUTO” dü mesine (8) bas ld nda klima
kontrol sistemi seçili s cakl  muhafaza
etti inden hava emme otomatik olarak
de i ecektir.

NOT:
Hava sirkülasyon modunu seçti inizde,
“AUTO” (Otomatik) dü mesine (8) bas ld -

nda sistemin otomatik çal mas  devre-
den ç kar l r.

(1) (2)

(3)
(a)

(b)
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HAVA S RKÜLASYONU (a)
Bu mod seçildi inde d ar daki hava kapa-
t l r ve içerideki havan n devridaimi yap l r.
Bu mod, tünel gibi tozlu ve havas  kirli yer-
lerde arac  sürerken ya da arac n içini h zla
so utmaya veya s tmaya çal rken
uygundur.
TEM Z HAVA (b)
Bu mod seçildi inde d ar daki hava içeri
girer.
Hava giri i seçme dü mesine her bas ld -

nda FRESH AIR (TEM Z HAVA) ve
RECIRCULATED AIR (HAVA S RKÜLAS-
YONU) aras nda seçim yap l r.

NOT:
RECIRCULATED AIR (HAVA S RKÜLAS-
YONU) modunu uzun süreli seçmeniz
halinde, araç içerisindeki hava kirlenebilir
ve camlar bu ulanabilir. Bu nedenle uygun
oldukça TEM Z HAVA modunu seçin.

Hava ak  seçme dü mesi (4)

78RB05040

A a daki i levler aras nda geçi  yapmak
için hava ak  seçme dü mesine (4)
bas n. Seçili modun göstergesi ekranda
görüntülenir.
“AUTO” dü mesine (8) bas ld nda, klima
kontrol sistemi seçili s cakl  muhafaza
etti inden hava ak  otomatik olarak de i-
ecektir.

HAVALANDIRMA (c)

78RB05041

S cakl k düzenlemesi yap lm  hava orta
ve yan hava ç k lar ndan ç kar.

(4)(c)

(d)

(e)

(f)
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K -SEV YE (d)

78RB05042

S cakl k düzenlemesi yap lm  hava ayak
bölmesindeki ç k lardan ve so utucu
havas  orta ve yan ç k lardan ç kar. Ancak
s cakl k seçme dü mesi (1) tam so uk
veya tam s cak konumdaysa ayak bölmesi
ç k lar ndan ç kan hava ve orta ve yan
ç k lardan ç kan hava ayn  s cakl kta ola-
cakt r.

ISITMA (e)

78RB05043

S cakl k düzenlemesi yap lm  hava, ayak
bölmesi ç k lar ndan ve yan ç k lardan
ç kar, az miktarda hava ön cam buz
çözücü ç k lar ndan ve yan buz çözücü
ç k lar ndan da az miktarda ç kar.

ISITMA VE BUZ ÇÖZME (f)

78RB05044

S cakl k düzenlemesi yap lm  hava, ayak
bölmesi ç k lar ndan, ön cam buz çözücü
ç k lar ndan, yan buz çözücü ç k lar n-
dan ve yan ç k lardan ç kar.
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Buz çözme dü mesi (5)

78RB05045

Buz çözücüyü açmak için buz çözme dü -
mesine (5) bas n.

BUZ ÇÖZME

78RB05046

S cakl k düzenlemesi yap lm  hava, ön
cam buz çözücü ç k lar , yan buz çözücü
ç k lar ndan ve yan ç k lardan ç kar.

NOT:
Buz çözücüyü açmak için buz çözme dü -
mesine (5) bas ld nda klima sistemi çal -
acak ve FRESH AIR (temiz hava) modu

otomatik olarak seçilecektir. Ancak çok
so uk havada klima sistemi çal mayacak-
t r.

Klima dü mesi (6)

78RB05047

Klima dü mesi (6), sadece fan aç k oldu-
unda klima sisteminin aç lmas  ve kapat l-

mas nda kullan l r. Klima sistemini açmak
için dü meye bas n, ekranda “A/C” yaz s
belirecektir. Klima sistemini kapatmak için
tekrar dü meye bas n, A/C kaybolacakt r.

(5)

(6)
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Sistem çal t rma talimatlar
Otomatik çal ma

78RB05048

Klima kontrol sisteminin otomatik olarak
çal mas na izin verebilirsiniz. Tam otomatik
çal ma için sistemi ayarlamak için a a -
daki prosedürü izleyin.
1) Motoru çal t r n.
2) “AUTO” (OTOMAT K) dü mesine (8) bas n.
3) S cakl k ayar dü mesini (1) çevirerek

istenen s cakl  ayarlay n.
Fan h z , hava giri i ve hava ak , ayarla-
nan s cakl  muhafaza etmek için otoma-
tik olarak kontrol edilir. Ancak hava ak
DEF- ROST (buz çözme) konumuna oto-
matik olarak geçmez.
NOT:
Hava sirkülasyon modunu seçti inizde, “AUTO”
(Otomatik) dü mesine (8) bas ld nda sistemin
otomatik çal mas  devreden ç kar l r. 

Tercihinize göre klimay  elle aç p kapatmak
için klima dü mesi (6) kullanabilirsiniz.
Klima dü mesini kapatt n zda klima kont-
rol sistemi kabin s cakl n  d ar daki s cak-
l n alt na indiremez.
Klima kontrol sistemini kapatmak için
“OFF” dü mesine (7) bas n.

NOT:
Ekranda “AUTO" yan p sönerse s tma,
sistemi ve/veya klima sisteminde sorun
vard r. Sistemi SUZUKI yetkili servisine
gösterin.

NOT:
• En rahat oldu unuz s cakl  bulmak

için, 22°C (72°F) veya 25°C (75°F) ayan
ile ba lay n. (s cakl k araç özelliklerine
ba l  olarak de i ir.).

• Ekranda “HI" veya “LO" yaz s  belirene
dek s cakl k seçme dü mesini (1) çevirir-
seniz, klima kontrol sistemi, maksimum
s tma veya so utmada, fan ise tam

h zda çal acakt r.
• So uk havada so uk, s cak havada ise

s cak hava üflenmesini önlemek için sis-
tem, s cak ya da so uk hava gelene dek
fan  çal t rmay  geciktirecektir.

• Arac n z camlar kapal yken güne te
b rak lm sa camlar  k sa süre içinde
açarsan z daha h zl  so uyacakt r.

• Otomatik çal t rma ko ulu alt nda bile
bireysel ayar dü melerini manuel moda
ayarlayabilirsiniz. Düz olarak seçilen
i levler muhafaza edilir ve di er i levler
otomatik olarak çal maya devam eder.

• Ön cam ve/veya ön kap  camlar  bu u-
lanm sa buz çözücüyü açmak için buz
çözme dü mesine (5) bas n ya da cam-
lar n bu usunu almak için hava ak n
HEAT & DEFROST (ISITMA VE BUZ
ÇÖZME) konumuna de i tirmek için
hava ak m  seçme dü mesine (4) bas n.

• Fan h z seçicisi (2), hava emme seçicisi
(3) ve hava ak  seçme dü mesini (4)
otomatik çal ma konumuna döndürmek
için “AUTO" dü mesine (8) bas n.

78RB05049

Direksiyon ve klima kontrol paneli aras n-
daki bulunan kabin s cakl k sensörü (10)
veya yolcu yan panelinin üstünde bulunan
güne  sensörünün (11) üstünü kapatma-
maya dikkat edin. Bu sensörler s cakl
düzenlemek için otomatik sistem taraf n-
dan kullan l r.

(1)(6)

(7) (8)

(10)

(11)



5-29

D ER KUMANDA VE DONANIMLAR

Manuel çal t rma
Klima kontrol sistemini düz olarak kontrol
edebilirsiniz. Seçme kollar n  istenen
konumlara ayarlay n.

78RB05050

NOT:
Maksimum buz çözmek gerekliyse:
• Buz çözücüyü açmak için buz çözme

dü mesine (5) bas n, klima sistemi çal -
acak ve FRESH AIR (temiz hava) modu

otomatik olarak seçilecektir,
• fan h z  ayar dü mesini yükse e ayarla-

y n,
• s cakl k ayar dü mesini ekrandaki “HI"

(YÜKSEK) göstergesine ayarlay n ve
• yan ç k lar  yan camlara hava üflenecek

ekilde ayarlay n.

Bak m
Klimay  uzun süre kullanmazsan z, örne in
k n, tekrar kullanmaya ba lad n zda en
iyi performans  vermeyecektir. Kliman z n
performans ve ömrünü art rmak için peri-
yodik olarak çal t r lmas  gerekir. Klimay
en az ayda bir kez motor rölanti devrindey-
ken bir dakikal na çal t r n. Bu klima
gaz  ve ya  devri daim eder ve iç parçala-
r n korunmas na yard mc  olur.
Kliman zda kabin hava filtreleri (polen)
varsa “ NCELEME VE BAKIM” bölümünde
“Bak m program nda belirtilen ekilde
temizleyin ya da de i tirin. Alt torpido
gözünün bu i  için indirilmesi gerekti inden
bu i i SUZUKI yetkili servisine yapt r n.

(Klima gaz  R-1234yf kullan lan model-
lerde) 
NOT:
• Arac n zda, genelde R-1234yf olarak

adland r lan klima gaz  HFO-1234yf kul-
lan l r. R-1234yf, otomotiv uygulamalar
için R-134a gaz n n yerini alm t r. Di er
klima gazlar  da mevcuttur, ancak arac -
n zda sadece R- 1234yf kullan lmal d r.

KAZ
Yanl  klima gaz n n kullan lmas
klima sisteminize zarar verebilir.
Sadece R-1234yf kullan n. R-1234yf
gaz n  ba ka klima gazlar yla kar t r-
may n ya da de i tirmeyin.
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60B128S

UYARI
stenmeyen ekilde yaralanmay
önlemek için arac n z üzerinde çal -

rken azami dikkat gösterin. A a -
daki önlemleri dikkatli bir ekilde
al n:
• Ön gerdiricilerin hasar görmesini ya

da istenmeyen ekilde çal mas n
önlemek için SUZUKI arac n z üze-
rinde elektrik donan m  ile ilgili
bak m yapmadan önce en az 90
saniye süreyle kur un asitli akünün
ba lant s n n kesildi inden ve kon-
tak anahtar n n “LOCK” (K L TL )
pozisyonunda kald ndan emin
olun. Hava yast  sistem parçalar ,
emniyet kemeri ön gerdirici sistem
parçalar  ya da tellerine dokunma-
y n. 
Teller sar  bant ya da sar  borularla
kaplanm t r ve ba lant lar kolay
anla lmalar  için sar  renktedir.

• Garaj veya di er kapal  alanlarda
motoru çal r halde b rakmay n.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• Motor çal rken ellerinizi, elbisele-

rinizi, alet ve di er nesneleri fan ve
V kay ndan uzak tutun. Fan çal -
maz durumda olsa da herhangi bir
uyar  olmaks z n devreye girebilir.

• Motor çal rken bak m çal mas
yapmak gerekti inde, park freninin
tamamen çekilmi  olmas na ve vite-
sin Bo ta (düz anz manl  araçlar
için) ya da Park konumunda (oto-
matik anz manl  araçlar için) olma-
s na dikkat edin.

• Kontak tellerine ya da di er ate leme
sistemi parçalar n motoru çal t r r-
ken ya da motor çal rken dokunma-
y n, aksi durumda elektrik çarpabilir.

• S cak bir motora, egzoz manifol-
duna ve borular na, susturucu, rad-
yatör ve su hortumlar na
dokunmamaya dikkat edin.

• Yak t ya da akü çevresinde sigara içil-
mesine, ate  yak lmas na ya da ç plak
ate e müsaade etmeyin. Ortamda
alev almaya haz r gazlar bulunabilir.

• Arac n z kald r ld  esnada sadece
araç içinde bulunan seyyar kriko ile
destekli durumdaysa arac n alt na
girmeyin.

• Pozitif ve negatif akü kutup ba lar
aras nda istenmeyen k sa devrele-
rin olu turmamaya dikkat edin.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
• Kullan lm  ya , so utma s v s  ve

di er hidrolikleri çocuklar ve evcil
hayvanlardan uzak tutun. Kullan l-
m  hidrolikleri do ru ekilde imha
edin; asla aç a b rakmay n, kanali-
zasyona vermeyin, vs.
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Bak m program
A a daki tablo arac n zda yapman z
gerekli düzenli bak m n zamanlar n  gös-
termektedir. Bu tablo mil, kilometre cinsin-
den ve aylar itibar  ile inceleme, ayarlar ,
ya lama ve di er servis i lemlerini yapma-
n z gerekli zamanlar  göstermektedir. Bu
zaman aral klar  araç sert ko ullar alt nda
kullan l yorsa k salt lmal d r (bkz. “Zorlu
sürü  ko ullar  alt nda önerilen bak m”).

UYARI
SUZUKI (*) i aretli parçalar üzerinde yap -
lacak bak m n SUZUKI yetkili servisi ya da
tecrübeli servis teknisyeni taraf ndan
yap lmas n  önerir. Tecrübeliyseniz,
bak m  bu bölümdeki talimatlara bakarak
i aretsiz olan parçalar üzerinde yapabilir-
siniz. aretsiz bak m i lemleri ba ar l
ekilde tamamlayaca n zdan emin de il-

seniz bak m  yapmas  için SUZUKI yetkili
servisine dan n.

KAZ
Arac n zda parça de i imine her ihti-
yaç oldu unda orijinal SUZUKI yedek
parçalar  ya da e de er olanlar n  kul-
lanman z önerilir.
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Periodik bak m program
“D” : Yenileyin veya de i tirin
“I” : Kontrol edin, temizleyin, ayarlay n, ya lay n ya da gerekti inde de i tirin

NOT:
Bu tablo 180000 km’ye kadar servis program n  gösterir. 180000 km sonras nda tabloda gösterilenle ayn  aral klarda ayn  servisleri ger-
çekle tirin.
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#1: Daha fazla detay için bu bölümdeki "Motor ya  ve filtre" konusuna bak n.
#2: "SUZUKI LLC: Süper (Mavi)" d nda bir motor so utma s v s  kullan rsan z "SUZUKI LLC: Standart (Ye il)”. (Her 45000 km’de  veya

36 ayda bir de i tirin.)

Bak m Aral : Bu aral k, toplam kilometre
sayac  de erine veya aya göre (hangisi önce
gelirse) kararla t r lmal d r.

km (x1000) 15 30 45 60 75 90
aylar 12 24 36 48 60 72

MOTOR
*1-1. Motor tahrik kay Gergi kontrolü, *Ayar, *De i tirme – I – I – D
*1-2. Supap bo lu u – I – I – I
 1-3. Motor ya  ve motor ya  filtresi ACEA Standartlar  veya SUZUKI OR J NAL YA I (#1) D D D D D D

“SÜRÜ TEN ÖNCE” bölümünde “Ya  de i tirme hat rlat c  lambas ” 
konusunu inceleyin.

ACEA Standartlar  veya SUZUKI OR J NAL YA I (#1) Her 15000 km’de  veya 12 ayda bir de i tirin.
“SÜRÜ TEN ÖNCE” bölümünde “Ya  de i tirme hat rlat c  lambas ” 
konusunu inceleyin.

 1-4. Motor so utma suyu SUZUKI LLC: Super (Blue) (#2) Sadece ilk defa: Her 150.000 km’de  veya 96 ayda de i tirin.
 kinci kez ve daha

son-ras nda:
Her 75.000 km’de  veya 48 ayda bir de i tirin.

SUZUKI LLC: Standart (Ye il) Her 45.000 km’de  veya 36 ayda bir de i tirin.
*1-5. Egzoz sistemi (katalitik konvertör d nda) – I – I – I

ATE LEME S STEM
2-1. Bujiler Kur unsuz yak t kullan ld          ridyum buji 

zaman ridyum buji
Her 105000 km’de  veya 84 ayda bir de i tirin.

Bujiler Kur unlu yak t kullan ld  zaman, programdaki “Zorlu sürü  ko ullar ” k sm na bak n.
YAKIT S STEM

 3-1. Hava filtresi eleman Asfalt yol Her 15.000 km’de  veya 12 ayda bir kontrol edin.
Her 30.000 km’de veya 36 ayda bir de i tirin.

Tozlu ortam Bkz. “Zorlu sürü  ko ullar ” program .
*3-2. Yak t hatlar – I – I – I
*3-3. Yak t deposu – I – I – I
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#1: Daha fazla detay için bu bölümdeki "Motor ya  ve filtre" konusuna bak n.
#2: “ARACINIZI ÇALI TIRMA” bölümünde günlük kontrol ba l  alt ndaki motor so utma s v  seviyesini kontrol edin.

"SUZUKI LLC: Süper (Mavi)" d nda bir motor so utma s v s  kullan rsan z "SUZUKI LLC: Standart (Ye il)”. (Her 45000 km’de veya
36 ayda bir de i tirin.)

Bak m Aral : Bu aral k, toplam kilometre
sayac  de erine veya aya göre (hangisi önce
gelirse) kararla t r lmal d r.

km (x1000) 105 120 135 150 165 190
aylar 84 96 108 120 132 144

MOTOR
*1-1. Motor tahrik kay Gergi kontrolü, *Ayar, *De i tirme – I – I – D
*1-2. Supap bo lu u – I – I – I
 1-3. Motor ya  ve motor ya  filtresi ACEA Standartlar  veya SUZUKI OR J NAL YA I (#1) D D D D D D

“SÜRÜ TEN ÖNCE” bölümünde “Ya  de i tirme hat rlat c
lambas ” konusunu inceleyin.

ACEA Standartlar  veya SUZUKI OR J NAL YA I (#1) Her 15000 km’de veya 12 ayda bir de i tirin.
“SÜRÜ TEN ÖNCE” bölümünde “Ya  de i tirme hat rlat c
lambas ” konusunu inceleyin.

 1-4. Motor so utma suyu SUZUKI LLC: Super (Blue) (#2) Sadece ilk defa: Her 150000 km’de veya 96 ayda de i tirin.
 kinci kez ve daha

sonras nda:
Her 75000 km’de veya 48 ayda bir de i tirin.

SUZUKI LLC: Standart (Ye il) Her 45000 km’de veya 36 ayda bir de i tirin..
*1-5. Egzoz sistemi (katalitik konvertör d nda) – I – I – I

ATE LEME S STEM
2-1. Bujiler Kur unsuz yak t kullan ld  

zaman ridyum buji
ridyum buji Her 105000 km’de veya 84 ayda bir de i tirin.

Bujiler Kur unlu yak t kullan ld  zaman, programdaki “Zorlu sürü  ko ullar ” k sm na bak n.
YAKIT S STEM

 3-1. Hava filtresi eleman Asfalt yol Her 150000 km’de veya 12 ayda bir kontrol edin.
Her 340000 km’de veya 36 ayda bir de i tirin.

Tozlu ortam Bkz. “Zorlu sürü  ko ullar ” program .
*3-2. Yak t hatlar – I – I – I
*3-3. Yak t deposu – I – I – I
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#3: Debriyaj hidroli i, fren hidrolik haznesinden beslenir.

Bak m Aral : Bu aral k, toplam kilometre
sayac  de erine veya aya göre (hangisi
önce gelirse) kararla t r lmal d r.

km (x1000) 15 30 45 60 75 90
aylar 12 24 36 48 60 72

EM SYON KONTROL S STEM
*4-1. PCV valfi – – – I – –
*4-2. Yak t buharla t r c  emisyon kontrol sistemi – – – – – I

FREN S STEM
*5-1. Fren diskleri ve balatalar  (ön) I I I I I I

Fren kampanalar  ve pabuçlar  (arka) – I – I – I
*5-2. Fren hortumlar  ve borular – I – I – I
*5-3. Fren hidroli i (#3) Kontrol, *De i im – – D – – D
*5-4. Fren (Pedal ve hidrolik seviyesi) I I I I I I
5-5. Fren kolu ve kablosu Kontrol, *Ayar (sadece ilk 15000 km) I – – – – –

AS  VE GÖVDE
*6-1. Debriyaj hidroli i (#3) – – D – – D
*6-2. Kavrama (Pedal ve hidrolik seviyesi) I I I I I I
6-3. Lastikler/Jantlar I I I I I I

*6-4. Tekerlek rulmanlar – I – I – I
*6-5. Kardan milleri – I – I – I
*6-6. Süspansiyon sistemi – I – I – I
*6-7. Direksiyon sistemi – I – I – I
*6-8. Düz anz man ya Orijinal “SUZUKI D L  YA I 75W” Her 345.000 km’de veya 24 ayda bir kontrol edin.

“SUZUKI D L  YA I 75W” d ndaki ya lar – D – D – D
*6-9. Otomatik anz man ya Ya  seviyesi I I I I I I

**Ya  de i ikli i Her 165000 km’de de i tirin.
*S v  hortumu – – I – – I

*6-10. Transfer kutusu ya “SUZUKI D L  YA I 75W” d ndaki ya lar” Her 15.000 km’de veya 12 ayda bir kontrol edin.
– D – D – D

*6-11. Diferansiyel ya D – I – I –
6-12. Tüm mandallar, mente eler ve kilitler – I – I – I

*6-13. Klima filtre eleman – D I D I D

UYARI
Amortisörler yüksek bas nçl  gazla doludurlar. Ay rmaya çal may n ya da ate  içine atmay n. Is t c  ya da s tma cihaz
yan nda saklamay n. Amortisörü atarken gaz amortisörden emniyetli ekilde ç kar lmal d r. Yard m için yetkili servisinize
dan n.
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#3: Debriyaj hidroli i, fren hidrolik haznesinden beslenir.

Bak m Aral : Bu aral k, toplam kilometre sayac  de erine
veya aya göre (hangisi önce gelirse) kararla t r lmal d r.

km (x1000) 105 120 135 150 165
aylar 84 96 108 120 132

EM SYON KONTROL S STEM
*4-1. PCV valfi – I – – – I
*4-2. Yak t buharla t r c  emisyon kontrol sistemi – – – – – I

BRAKE
*5-1. Fren diskleri ve balatalar  (ön) I I I I I I

Fren kampanalar  ve pabuçlar  (arka) – I – I – I
*5-2. Fren hortumlar  ve borular – I – I – I
*5-3. Fren hidroli i (#3) Kontrol, *De i im – – D – – D
*5-4. Fren (Pedal ve hidrolik seviyesi) I I I I I I
5-5. Fren kolu ve kablosu Kontrol, *Ayar (sadece ilk 20000 km) – – – – – –

AS  VE GÖVDE
*6-1. Debriyaj hidroli i (#3) – – D – – D
*6-2. Kavrama (Pedal ve hidrolik seviyesi) I I I I I I
6-3. Lastikler/Jantlar I I I I I I

*6-4. Tekerlek rulmanlar – I – I – I
*6-5. Kardan milleri – I – I – I
*6-6. Süspansiyon sistemi – I – I – I
*6-7. Direksiyon sistemi – I – I – I
*6-8. Düz anz man ya Orijinal “SUZUKI D L  YA I 75W” Her 340000 km’de veya 24 ayda bir kontrol edin.

“SUZUKI D L  YA I 75W” d ndaki ya lar – D – D – D
*6-9. Otomatik anz man ya Ya  seviyesi – I – I – I

*Hidrolik de i ikli i Her 165000 km’de  de i tirin.
*S v  hortumu – – I – – I

*6-10. Transfer kutusu ya Orijinal “SUZUKI D L  YA I 75W” Her 15000 km’de  veya 12 ayda bir kontrol edin.
“SUZUKI D L  YA I 75W” d ndaki ya lar – D – D – D

*6-11. Diferansiyel ya Orijinal “SUZUKI SUPER GEAR OIL 75W-85 SYNTHETIC” I – I – I –
6-12. Tüm mandallar, mente eler ve kilitler – I – I – I

*6-13. Klima filtre eleman – I D – I D



6-8

NCELEME VE BAKIM

Zorlu sürü  ko ullar  alt nda önerilen bak m
Araç genellikle a a da belirtilen zor sürü  ko ullar nda kullan l yorsa, periyodik bak mlar n her 7.500 km yap lmas  gerekir.
• Sürü ler ço unlukla 6 km’den k saysa.
• Yolculuklar n ço u 16 km (10 mil) alt nda ve d  s cakl k donma noktas  alt nda kald nda.
• Araç sürekli dur-kalk trafi inde rölantide ve/veya dü ük devirde kullan l yorsa.
• A r  so uk havalarda ve/veya tuzlanm  yollarda.
• Engebeli ve/veya çamurlu bölgelerde.
• Tozlu bölgelerde.
• Tekrarl  biçimde yüksek h zla veya yüksek devirle sürü .
• zin veriliyorsa, römork çekme.
Araç teslimat hizmetleri, polis, taksi veya di er ticari uygulamalar için kullan l yorsa, yine bu program takip edilmelidir.
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Tahrik kay

Motor durdu unda tahrik kay  gerginli i-
nin do ru oldu undan emin olun. Kay
gev ekli i fazlaysa, yetersiz akü arj ,
motorda a r  s nma, klimada performans
kayb  ya da kay ta fazla y pranma olu a-
bilir. Kasnaklar n ortas ndan kay a ba
parma n z ile bast rd n zda a a daki
tabloya göre bir esneme olu mal d r.
Kay lar n ayn  zamanda hasarl  olup
olmad klar  da incelenmelidir.
Kay  de i tirmeniz ya da ayarlaman z
gerekti inde SUZUKI yetkili servisine yap-
t r n.

78RB07001

Tahrik kay  gerginli i (100 N bask
uygulay n)
(a) Yeni:

4,8 - 5,9 mm
Yeniden ayarlama:
6,2 - 7,1 mm

(b) Yeni:
3,2 - 4,1 mm
Yeniden ayarlama:
4,4 - 5,0 mm

Motor ya  ve filtresi

Motor ya  özellikleri

Avrupa ülkeleri, srail, Tayvan   

78RB07002

(1) Tercih edilen

Kulland n z motor ya n n a a da liste-
lenen ekilde kalite s n fland rmas  alt nda
oldu unu kontrol edin:
• ACEA* A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
• API SL, SM, SN, SP
• ILSAC GF-3, GF-4, GF-5, GF-6

*AB ülkeleri ve srail

Yukar daki tabloya göre do ru ya  viskozi-
tesini seçin.

UYARI
Motor çal rken ellerinizi, saç n z ,
elbiselerinizi, aletleri vb. hareketli fan
ve tahrik kay lar ndan uzak tutun.

(1) Su pompas (2) Jeneratör
(3) Avara kasna
(4) Klima kompresörü

(2)

(b)
(1)

(a)

(4)(3)

0W-16

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

(1)

5W-30

0W-20
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(AB ülkeleri ve srail)
De i tirme zamanlamas  seçti iniz motor
tipine göre de i ir.
lgili bak m program  için bu bölümdeki

"Bak m program ” konusuna bak n.

SAE 0W-16 (1) iyi yak t tasarrufu ve so uk
havada ilk çal t rma için en iyi seçimdir.

NOT:
SUZUKI, ECSTAR marka motor ya  kul-
lanman z  önemle tavsiye eder. ECSTAR
özel olarak SUZUKI arac n z için geli tiril-
mi  olup arzu etti iniz araç performans n
yakalaman za ve ideal sürü  deneyimini
ya aman za yard mc  olur. 

Hong Kong, Macao, Singapur ve Fas 

69RH173

(1) Tercih edilen

Kulland n z motor ya n n a a da liste-
lenen ekilde kalite s n fland rmas nda
oldu unu kontrol edin: 
• API SL, SM, SN, SP
• ILSAC GF-3, GF-4, GF-5, GF-6
Yukar daki tabloya göre do ru ya  viskozi-
tesini seçin.
SAE 0W-16 (1) iyi yak t tasarrufu ve so uk
havada ilk çal t rma için en iyi seçimdir.

NOT:
SUZUKI orijinal ya  kullanman z  öneririz.
Sat n almak için SUZUKI yetkili servisinize
ba vurun.

AB ülkeleri, srail, Hong Kong, Macao,
Singapur, Fas ve Tayvan hariç

78RB07050

(1) Tercih edilen

Kulland n z motor ya n n a a da liste-
lenen ekilde kalite s n fland rmas nda
oldu unu kontrol edin: 
• API SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SP
• ILSAC GF-3, GF-4, GF-5, GF-6
Yukar daki tabloya göre do ru ya  viskozi-
tesini seçin.
SAE 0W-20 (1) iyi yak t tasarrufu ve so uk
havada ilk çal t rma için en iyi seçimdir.

NOT:
SUZUKI orijinal ya  kullanman z  öneririz.
Sat n almak için SUZUKI yetkili servisinize
ba vurun.

0W0W–1616

(1)



6-11

NCELEME VE BAKIM

Ya  seviyesi kontrolü

80G064

52D084

Arac n z n motorunun do ru ekilde ya -
lanmas  için motor ya  seviyesini do ru
seviyesinde tutmak önemlidir. Araç düz bir
zemin üzerindeyken ya  seviyesini kontrol
edin. Ya  seviyesi göstergesi araç e im
üzerindeyse yanl  olabilir. Ya  seviyesi
motor çal t r lmadan önce ya da motoru
durdurduktan 5 dakika sonra kontrol edil-
melidir.
Motor ya  seviye gösterge çubu unun
kolu kolay anla lmas  için sar  boyal d r. 
Ya  seviyesi göstergesi çubu unu ç kar n,
ya n tümünü temiz bir bezle silin, ya
seviye gösterge çubu unu motora tam ola-
rak sokun ve ard ndan tekrar ç kar n. Ya
seviye gösterge çubu u üzerinde ya
çubuk üzerindeki üst ve alt çentikler ara-
s nda olmal d r. Ya  seviyesi alt s n ra
yak nsa seviyeyi üst s n ra yükseltmek için
yeterli ya  ekleyin.

Tekrar dolum

52RM60020

Ya  doldurma kapa n  sökün ve ya  dol-
durma deli inden yava ça ya  ilave ederek
ya  seviyesini çubu un üzerindeki üst
s n ra ç kar ncaya kadar doldurun. Ya
fazla doldurmamaya dikkat edin. Motora
gere inden fazla ya  konulmas , motorun
az ya la çal mas  kadar kötüdür. Ya  ilave
ettikten sonra motoru çal t r n ve bir dakika
rölanti devrinde b rak n. Motoru durdurun,
yakla k 5 dakika bekleyin ve ya  seviyesini
tekrar kontrol edin.

Üst
Alt

KAZ
Ya  seviyesinin düzenli olarak kont-
rol edilmemesi yetersiz ya  miktar
nedeniyle ciddi motor sorunlar na yol
açar.

Aç k Kapal
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Motor ya  ve filtresinin de i imi
Motor henüz s cakken motor ya n  bo al-
t n.

78RB07003

1) Ya  doldurma kapa n  sökün.
2) Karter tapas  alt na bir tahliye kab  yer-

le tirin.
3) Bir anahtar kullanarak bo altma tapa-

s n  sökün ve motor ya n  bo altma
edin.

78RB07004

Ya  bo altma tapas  s kma torku 
 35 Nm

4) Karter tapas n  yeni contayla tekrar
tak n. Tapay  anahtar ile belirtilen tork
de erine s k n.

NOT:
• Motor ya  her de i ti inde ya  ömrü

görüntüleme, sonraki ya  de i im zama-
n n  do ru izlemek için s f rlanmal d r.
Lambay  s f rlamak için SUZUKI yetkili
servisinizle görü ün. Kendiniz s f rlarsa-
n z “SÜRÜ TEN ÖNCE" bölümündeki
“Ayar modu" konusuna bak n.

• Ya  de i tirme hat rlatma lambas  ve ya
ömrü görüntülemeyle ilgili daha fazla bilgi
için "SÜRÜ TEN ÖNCE" bölümündeki
"Ya  de i tirme hat rlatma lambas  (varsa)
veya "Bilgi ekran ” konusuna bak n.

• Kendiniz de i tirmekte zorluk çekece i-
nizi dü ünüyorsan z motor ya  ve filtre-
sini SUZUKI yetkili servisinde
de i tirilmesini sa lay n.

D KKAT
Motor ya  s cakl  karter tapas  gev-
etildi inde parmaklar n z  yakacak

kadar s cak olabilir. Ya  bo altma
tapas  ç plak elle dokunulacak kadar
so uk olana kadar bekleyin.

UYARI
Motor ya  tehlikeli olabilir. Çocuklar
ve hayvanlar yeni veya kullan lm
ya lar  yuttuklar nda zarar görebilir-
ler. Yeni ve kullan lm  ya  ve kulla-
n lm  filtrelerini çocuklardan ve
hayvanlardan uzak tutun.
Kullan lm  motor ya  ile sürekli,
uzun süreli temas cilt kanserine
neden olabilir.
Kullan lm  ya la k sa süreli dahi
olsa temas cildi tahri  edebilir.

(Devam  var)

UYARI
(Devam  var)
Kullan lm  ya a maruz kalma riskini
en aza indirmek için, ya  de i tirirken
uzun kollu bir gömlek ile nem geçirme-
yen eldivenler (bula k eldivenleri gibi)
giyin. Ya  cildinize temas edecek
olursa, sabun ve suyla iyice y kay n.
Ya  bula rsa elbise ya da bezleri y kay n.
Kullan lm  ya  ve ya  filtrelerini
geri dönü türün veya uygun ekilde
bertaraf edin.
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Ya  filtresinin de i tirilmesi
1) Ya  filtre sökme aparat  ile ya  fitresini

saatin tersi yönde döndürün ve sökün.
2) Temiz bir bez kullanarak motorun üze-

rindeki yeni filtrenin oturaca  tespit
yüzeyini silin.

3) Yeni ya  filtresinin lastik contas  etra-
f na az miktar motor ya  sürün.

4) Fitre contas  tespit yüzeyi ile temasa
edene kadar yeni filtreyi elle döndürerek
s k n.

54G092

(1) Gev etme
(2) S kma

S kma (filtrenin üst k sm ndan görü-
nümü)

54G093

(1) Ya  filtresi
(2) 3/4 tur

5) Ya  filtre sökme aparat  kullanarak filt-
reyi tespit yüzeyi ile temas noktas ndan
belirtilen turda döndürerek (ya da belir-
tilen torka) s k n.
Ya  filtresi s kma torku: 
3/4 tur veya
 14 Nm

KAZ
Ya  filtresini gerekti i gibi s kmak
için, filtre contas n n tespit yüzeyi ilk
temas etti i pozisyonu do ru sapta-
mak önemlidir.

KAZ
Ya  kaça n  önlemek için ya  filtre-
sinin sa lam oldu unu kontrol edin
ancak gere inden fazla s kmay n.
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Ya  de i tirme ve ya  kaça  kont-
rolü
1) Ya  doldurma deli inden bo alt n ve

tapay  tak n. 
Yakla k ya  kapasitesi için bkz. “TEK-
N K ÖZELL KLER” bölümündeki “Tav-
siye edilen yak t, ya  ve kapasiteler”
konusuna bak n.

2) Motoru çal t r n ve ya  filtresi ve
bo altma tapas nda s z nt  olup olmad -

n  kontrol edin. Motoru farkl  devir-
lerde en az 5 dakika çal t r n.

3) Motoru durdurun ve yakla k 5 dakika
bekleyin. Ya  seviyesini tekrar kontrol
edin ve gerekirse ya  ekleyin. Tekrar
kaçak kontrolü yap n.

Motor so utma suyu

So utma suyu seçimi

Motorunuzun performans ve sa laml n
en iyi seviyede tutmak için SUZUKI orijinal
so utma s v s  ya da e de erini kullan n.

NOT:
"SUZUKI LLC: Süper (Mavi)" d nda bir
motor so utma s v s  kullan rsan z
"SUZUKI LLC: Standart (Ye il)" progra-
m na uyun. Bak m program n n detay n
görmek için bu bölümdeki “Periyodik bak m
program ” konusuna bak n.
Bu tipte so utma s v s , a a daki neden-
lerle so utma sistemi için en iyisidir:
• So utma s v s  do ru motor s cakl n n

muhafaza edilmesine yard mc  olur.
• Donma ve hararete kar  do ru ekilde

koruma sa lar.
• Paslanma ve korozyona kar  do ru

ekilde koruma sa lar.

Do ru so utma s v s  kullanmamak
so utma sisteminize hasar verir. SUZUKI
yetkili servisiniz do ru so utma suyu seçi-
minizde size yard mc  olur.

NOT:

KAZ
• Ya  filtresini de i tirirken orijinal

SUZUKI yedek parça filtresi kullan-
man z önerilir. Piyasada sat lan filt-
reyi kullan rsan z e de er kalitede
oldu unu kontrol edin ve üretici
talimatlar na uyun.

• Ya  filtresi veya ya  tapas n n etra-
f ndan ya  kaça  yanl  takma
veya conta hasar n  gösterir. Her-
hangi bir kaça a rastlarsan z ya da
filtrenin do ru ekilde s k lmam
oldu unu görürseniz arac  SUZUKI
yetkili servisine gösterin.

KAZ
SUZUKI LLC: Süper (Mavi) so utma suyu;
Bu so utma s v s  zaten uygun yüz-
delik de erde seyreltilmi tir. Ek ola-
rak dam t lm  suyla da seyreltmeyin.
Bunun yap lmas  so utma s v s n n
donmas  ve/veya a r  s nmas na yol
açabilir.

KAZ
So utma sisteminizin hasar görme-
sini önlemek için:
• Mutlaka do ru kar m konsantras-

yonunda yüksek kalite etilen glikol
bazl  silikatl  olmayan dam t lm  su
içeren so utma suyu kullan n.

• Uygun kar m n 50/50 oran nda
so utma suyu ile dam t lm  su
oran  oldu unu ve hiçbir durumda
70/30 üzerinde olmad n  kontrol
edin. 70/ 30 üzerinde so utma
s v s  ve dam t lm  su yo unluklar
a r  s nma ko ullar na neden ola-
cakt r.

• Sadece so utma suyu ya da
sadece su kullanmay n (SUZUKI
LLC: Süper (Mavi)") hariç).

• lave önleyiciler ya da katk  madde-
leri ilave etmeyin. So utma s v s
sisteminiz ile uyumlu olmayabilir.

• Farkl  baz tipli so utma sular
kar t rmay n. Kar t r lmas  conta-
n n y pranmas n  h zland r r ve/veya
ciddi anlamda a r  s nmaya neden
olur ve motor/otomatik anz manda
fazla hasar olu turur.
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SUZUKI, ECSTAR marka motor so utma
suyu kullanman z  önemle tavsiye eder.
ECSTAR özel olarak SUZUKI arac n z için
geli tirilmi  olup arzu etti iniz araç perfor-
mans n  yakalaman za ve ideal sürü
deneyimini ya aman za yard mc  olur.

So utma suyu seviyesi kontrolü
Haznedeki so utma s v s  seviyesini kont-
rol edin, radyatördekini de il. Motor so u-
du unda, so utma s v s  seviyesi “FULL”
ve “LOW” i aretleri aras nda olmal d r.

So utma suyu ekleme
78RB07005

So utma suyu seviyesi “LOW” (Dü ük) i areti
alt ndaysa daha fazla so utma suyu eklen-
melidir. Motor so ukken, hazne kapa n
sökün ve hazne seviyesi “FULL” (TAM) i are-
tine eri ene kadar so utma suyu ekleyin. Asla
hazneyi “FULL” i areti üzerinde doldurmay n.

So utma suyunun de i tirilmesi
Özel prosedürler gerekli oldu undan bu i
için SUZUKI yetkili servisinden yard m iste-
yin.

UYARI
Motor so utma s v s n n yutulmas
ciddi yaralanma ya da ölüme neden
olabilir. So utma s v s  bu usu ya da
buharlar n n solunmas  ya da gözleri-
nize so utma s v s n n gelmesi ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
• Antifriz ya da so utma s v s  çözel-

tisini içmeyin. Yutulursa, kusmaya
çal may n. Derhal zehirlenme mer-
kezi ya da doktora müracaat edin.

• So utma s v s  bu usu ya da s cak
buharlar n  solumaktan kaç n n.
Solunursa temiz havaya ç kar n.

(Devam  var)

(Devam  var)
• So utma s v s  gözlere girerse su ile

y kay n ve derhal t bbi yard m al n.
• So utma s v s n  kulland ktan

sonra iyice y kay n.
• Motor so utma s v s n  çocuklar n

ve evcil hayvanlar n eri emeyecek-
leri yerde tutun.

KAZ
SUZUKI LLC: Süper (Mavi) so utma
suyu;
Bu so utma s v s  zaten uygun yüz-
delik de erde seyreltilmi tir. Ek ola-
rak dam t lm  suyla da seyreltmeyin.
Bunun yap lmas  so utma s v s n n
donmas  ve/veya a r  s nmas na yol
açabilir.

KAZ
SUZUKI LLC: Standart (Ye il)
so utma suyu;
• Kulland n z kar m 50% antifriz

konsantrasyon içermelidir.
• En dü ük ortam s cakl klar  bulun-

du unuz bölgede -35°C ya da
alt nda olmas  bekleniyorsa, antifriz
kab  üzerindeki talimatlara uyarak
%60'a kadar daha yüksek konsant-
rasyonlar  kullan n.

UYARI

KAZ
Kapa  hazne üzerinde takarken kapak
üzerindeki okla depo üzerindeki i areti
hizalay n. Bunu yapmamak so utma
suyu kaça na neden olur.

FULL

LOW
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Hava filtresi
Hava filtresi tozla t kan rsa emme direnci
daha da artar, güç ç k nda azalmaya ve
yak t tüketiminde art a neden olur.

78RB07044

1) Kelepçeleri çözün (1).
2) Hava filtresi üst kutusunu kald r n.
3) Eleman  hava filtresi kutusundan ç ka-

r n. Kirli görünüyorsa temizleyin veya
yenisi ile de i tirin.

4) Hava filtresi kutusunda eleman tak -
l ysa eleman üzerinde “FRONT” (ÖN)
i aretinin oldu undan emin olun ve ele-
man n ç k nt s n  hava filtresi kutusun-
daki ön olu a tak n.

5) Kelepçeleri s k ca tak n.

Bujiler

Bujinin de i tirilmesi ve incelen-
mesi

78RB07006

Bujiye eri mek için:
1) Ba lant  parças n  (1) b rakma kolunu

iterken ay r n.
2) C vatay  (2) sökün.
3) Ate leme bobinini (3) düz d ar  çekin.

NOT:
Takma esnas nda kablolar n, kaplinlerin,
hava filtresi gövdesi s zd rmazl k lasti inin
ve pullar n do ru ekilde yerlerine tak ld k-
lar ndan emin olun.

78K179
(1)

(1)(1)

(2)

(3)

KAZ
• Ate leme bobinlerini d ar  çeker-

ken kabloya as lmay n. Telin üze-
rine çekildi inde hasar görür.

• ridyum/platin bujilerde (ince orta
elektrotlu tipte bujiler) servis i lemi
s ras nda, kolay hasar verece in-
den için orta elektroda dokunma-
y n.

Do ru Yanl
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60G160 54G106

Buji t rnak bo lu u “a”:
ZXU20PR11 
1,0 - 1,1 mm
KR6A-10   
0,95 - 1,05 mm

Otomatik anz man (AT) ya  

Tavsiye edilen ya
Otomatik anz man ya  SUZUKI
ATF3317 veya Mobil ATF3309 kullan n.

Ya  seviyesi kontrolü

Otomatik anz man ya  seviyesini motor nor-
mal çal ma s cakl ndayken kontrol edin.
Ya  seviyesini kontrol etmek için:
1) anz man ya n  normal çal ma s cak-

l na getirmek için motor so utma
suyu s cakl k göstergesi (mavi renk)
sönene kadar arac  bir süre kullan n
veya motoru rölantide çal t r n.

2) 10 dakika daha sürün veya rölantide
bekleyin.

KAZ
• Bujileri takarken di lerin s yr lma-

s n  engellemek için elinizle s k n.
Bujileri tork anahtar  ile 17,5 Nm
de erine s k n. Bujiler söküldükleri
s rada buji yuvalar nda motora kir
girmesine müsaade etmeyin.

• Asla yanl  di  ebatl  bujiler kullan-
may n.

Gev etme

S kma

KAZ
Bujileri de i tirirken markas  ve tipi
arac n z için belirlenmi  olan n  kullan-
mal s n z. Belirtilen bujiler için kitab n
sonundaki “ÖZELL KLER” bölümüne
bak n. Belirtilen marka d nda buji
kullanmak isterseniz SUZUKI yetkili
servisiniz ile görü ün.

KAZ
Çok dü ük veya çok yüksek ya  sevi-
yesi ile sürü  anz man hasar verir.

KAZ
Tavsiye edilen otomatik anz man
ya n n kullan ld ndan emin olun.
SUZUKI ATF3317 veya Mobil ATF3309
ya lar  d nda bir otomatik anz man
ya n n kullan lmas  arac n z n oto-
matik anz man na zarar verebilir.
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NOT:
Otomatik anz man ya  seviye kontrolünü
uzun süre yüksek h zda sürü  veya s cak
havalarda s k k trafikte sürü  sonras
gerçekle tirmeyin. Ya n so umas n  bek-
leyin (yakla k 30 dakika), aksi takdirde
seviye okumas  do ru olmayacakt r.

78RB07054

3) Arac  düz bir zemine park edin.
4) Park frenini çekin ve motoru vites “P”

(Park) konumundayken çal t r n. ki
dakika süreyle rölantide çal t r n ve
ya  seviyesi kontrolü esnas nda çal r
durumda b rak n.

5) Aya n z fren pedal ndayken vitesi
s rayla her vites konumuna al n ve her
viteste yakla k üç saniye bekleyin.
Sonras nda vitesi “P” (Park) konumuna
al n.

81PN159

6) Kolay tan nabilmesi için otomatik anz -
man ya  kontrol çubu u turuncu renk-
tedir. 
Ya  kontrol çubu unu ç kar n, temiz bir
bezle silin ve kapa  yerine oturacak
ekilde yerine tak n. Ya  kontrol çubu-
unu ç kar n.

7) Ya  kontrol çubu unun her iki taraf n
da kontrol edin ve dü ük olan seviyeyi
baz al n. Ya  seviyesi s cak aral n n
iki i areti aras nda olmal d r.

78RB07055

(1) TAM
(2) DÜ ÜK
(3) Dü ük seviye = Ya  seviyesi

8) anz man ya n  uygun seviyeye kadar
doldurmak için ya  çubu u deli inden
yeterli miktarda ya  ekleyin.

UYARI
Vites geçi leri esnas nda frene bast -

n zdan emin olun, aksi takdirde
araç hareket edebilir.

KAZ
Ya  kontrol ettikten veya ekledikten
sonra, ya  çubu unu s k ca takt -
n zdan emin olun.

H(2)

(3)
(1)
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Ya n de i tirilmesi

Otomatik anz man ya n  de i tirmek için
özel prosedürler, malzemeler ve aletler
gerekti inden, bu i  için SUZUKI yetkili
servisine dan n.

Di li ya

Düz anz man ya  / transfer kutusu 
ya  / arka diferansiyel ya
Di li ya  eklerken, a a daki çizelgede
gösterildi i gibi uygun viskoziteye ve dere-
ceye sahip di li ya  kullan n.

Manuel anz man ya  ve transfer ya  için
"SUZUKI GEAR OIL 75W" kullanman z
tavsiye ederiz.

Düz anz man ya
Transfer kutusu ya

54P120706

Ön / arka diferansiyel ya  için “SUZUKI
SUPER GEAR OIL 75W-85 SYNTHETIC”
kullanman z  tavsiye ederiz.

Ön / arka diferansiyel ya

78RB07007

Di li ya  seviyesi kontrolü
Düz anz man

78RB07008

(1) Dolum ve seviye tapalar
(2) Ya  tahliye tapas

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

(1)

(2)
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Transfer

78RB07009

(3) Ya  filtresi ve seviye tapas
(4) Ya  tahliye tapas  

Ön/arka diferansiyel

78RB07010

(5) Ya  filtresi ve seviye tapas
(6) Ya  tahliye tapas

anz man ya  seviyesini kontrol etmek
için a a daki i lemi gerçekle tirin:
1) Arac  düz bir yere al n ve park frenini

devreye al n. Ard ndan motoru durdu-
run.

2) Ya  doldurma ve seviye tapas n  ç ka-
r n.

Düz anz man için;
3) Tapa deli inden di li ya  ak  varsa

ya  seviyesi do rudur. Tapay  tekrar
tak n. Di li ya  tapa deli inden
akmazsa tapa deli inden biraz ya
akana dek doldurma tapas  deli inden
ya  ekleyin.

Transfer ve ön/arka diferansiyel için;
3) Deli in içini parma n zla kontrol edin.

Ya  seviyesi tapa deli i alt k sm na geli-
yorsa, ya  seviyesi do rudur. Tapay
tekrar tak n.

4) Ya  seviyesi dü ükse ya  seviyesi ikmal
deli inin alt na eri ene kadar ya  dol-
durma ve seviye tapas  deli inden di li
ya  ekleyin ve sonra tapay  yerine tak n.

Ya  doldurma ve seviye tapas  s kma
torku

Düz anz man (1)(2):
23 Nm
Transfer kutusu (3)(4):
23 Nm
Ön/arka diferansiyel (5) (6):
(5) 50 Nm
(6) 55 Nm

Di li ya  de i imi
Özel prosedürler, materyaller ve araçlar
gerekli oldu undan bu i  için SUZUKI yet-
kili servisinden yard m isteyin.

(4)

(3)

(6)

(5)

D KKAT
Arac  kulland ktan sonra di li ya
s cakl  sizi yakacak kadar s cak ola-
bilir. Di li ya  seviyesini kontrol
etmeden önce, ya  doldurma ve
seviye tapas  ç plak elle dokunula-
cak kadar so uyana kadar bekleyin.

KAZ
Gev eme ve s z nt  ihtimaline kar
yeni tapalar kullan n.
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Debriyaj

Debriyaj hidroli i

78RB07011

Debriyaj pedal n n rahat hareket edip
etmedi ini ve debriyaj hidrolik seviyesini
yeri geldikçe kontrol edin.
Pedala tam bas l yken sürtünme hissedili-
yorsa debriyaj  SUZUKI yetkili servisine gös-
terin. Debriyaj hidrolik seviyesi “MIN” çizgisine
yak nsa, DOT3 veya SAE J1703 fren hidroli i
ile “MAX” çizgisine kadar doldurun.

Frenler

Fren hidroli i

78RB07011

Motor bölmesindeki hazneye bakarak fren
hidrolik seviyesini kontrol edin. Hidrolik
seviyesinin “MAX” ve “MIN” çizgileri ara-
s nda olup olmad n  kontrol edin. 

NOT:
SUZUKI, ECSTAR marka fren hidroli i kul-
lanman z  önemle tavsiye eder. ECSTAR
özel olarak SUZUKI arac n z için geli tiril-
mi  olup arzu etti iniz araç performans n
yakalaman za ve ideal sürü  deneyimini
ya aman za yard mc  olur.

KAZ
Debriyaj hidroli i, fren hidroli i haznesinden
beslenir. Debriyaj hidroli i seviyesi “MIN”
çizgisinin üzerinde veya yak n ndaysa, kav-
rama veya fren hidroli i kaça  veya anor-
mal debriyaj a nmas  olas l  vard r.
Arac n z  SUZUKI yetkili servisine veya
uzman bir tamirhaneye gösterin.

MIN

MAX

MIN

MAX

UYARI
• A a daki kurallara uyulmamas

ki ilerin yaralanmas  ya da fren sis-
teminde ciddi ar zaya neden olabi-
lir.
– Haznedeki fren hidrolik seviyesi

belli bir seviye alt na geldi inde
gösterge panelindeki fren uyar
lambas  yanar (motor el freni tam
olarak b rak lm  haldeyken çal -
mal ). Lamba yanarsa, SUZUKI
yetkili servisinden fren sistemini
kontrol etmesini isteyin.

– Ya  seviyesinde ani dü ü  fren
sisteminde bir s z nt  oldu unu
gösterir ve sistemin derhal bir
SUZUKI yetkili servisi taraf ndan
incelenmesi gerekir.

– DOT3 ya da SAE J1703 d nda
fren hidroli i kullanmay n. Kaza-
n lm  hidrolik ya da eski ya da
aç k haznelerde saklanm  hidro-
lik kullanmay n. Yabanc  parçac k
ya da di er s v lar n fren hidrolik
haznesinden uzak tutulmas
gerekir.

(Devam  var)
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• Fren balatas  ve/veya pabucu a nd kça
hidrolik seviyesinin yava  yava  azal-
mas  normaldir.

• Fren hidroli i zamanla su emer, yüksek
oranda su içeren fren hidroli i buhar
nedeniyle t kanmaya veya fren sistemi-
nin ar zalanmas na neden olabilir. 
Fren hidroli ini kullan c  el kitab nda yer
alan bak m program na göre de i tirin.

Fren pedal
Fren pedal  hareket mesafesini kontrol
edin. Hareket mesafesi çok fazlaysa fren
sistemini SUZUKI yetkili servisinize incele-
tin. Fren pedal n n normal yüksekli inde
oldu undan emin de ilseniz u ekilde
kontrol edin:

54G108

Fren pedal  ve zemin hal s  "a" aras ndaki
minimum mesafe:

UYARI
(Devam  var)
• Fren hidroli i zararl d r ya da yutul-

du unda ölümcüldür ve göz ya da
ciltle temas etmesi durumunda
zararl  olabilir. Yutulursa, kusmaya
çal may n. Derhal zehirlenme mer-
kezi ya da doktora müracaat edin.
Fren hidroli i gözlere girerse, göz-
leri su ile y kay n ve derhal t bbi
yard m al n. Kulland ktan sonra
iyice y kay n. Çözelti hayvanlar için
zehirli olabilir. Çocuklar n ve hay-
vanlar n eri emeyecekleri yerde
tutun.

KAZ
• Fren hidroli inin seviyesi “MIN”

çizgisinin yak n ndaysa fren bala-
tas  ve/veya pabucunda a nma ve
fren hidroli i s z nt s  olabilir. Haz-
neyi doldurmadan önce bu olas -
l kla ilgili olarak bir SUZUKI yetkili
servisine dan n.

• Fren hidroli i gözlerinize zarar verir
ve boyal  yüzeyler için de zararl d r.
Hazneyi dolum yaparken dikkatli
olun.

Sol. Dir. 101 mm (4,0 inç)

Sa . Dir. 89 mm (3,5 inç)
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Motor çal rken fren pedal  ve zemindeki
hal  aras ndaki mesafeyi pedala yakla k
30 kg kuvvetle bas l yken ölçün. Gerekli
minimum mesafe belirtildi i gibidir. Arac n -
z n fren sistemi kendinden ayarl  oldu u
için pedal ayar  yapmaya gerek yoktur. 
Pedal ile zemindeki hal  aras ndaki mesafe
yukar daki gibi ölçüldü ünde gerekli mini-
mum mesafe alt ndaysa arac n z  SUZUKI
yetkili servisine gösterin.

NOT:
• Fren pedal  ve zemin duvar  aras ndaki

mesafeyi ölçerken ölçümünüze zemin-
deki paspas  ya da lastik paspas  katma-
d n zdan emin olun.

• Mesafeyi fren pedal n n yolcu kap s na
bakan taraf ndan ölçün .

52RM70500

Park freni

54G109

Park freni kolu di  say s  “b”: 
4 – 9
Kol çekme kuvveti (1):
200 N

Fren kolu di lerinin ç kard  ses say s n
el freninin tam tahdit noktas na do ru
çekerken sayarak el freninin do ru ayarla-
n p ayarlanmad n  kontrol edin. Park
freni kolu belirtilen ç t say s  aral nda dur-
mal  ve arka tekerler tam anlam  ile kilitlen-
melidir. Park freni do ru ekilde
ayarlanmaz ya da park freni bo alt ld ktan
sonra bile frenlerde sürtünme varsa park
frenini SUZUKI yetkili servisine gösterin
ve/veya ayarlat n.

UYARI
Fren balatas  a n rsa ve minimum
kal nl a ula t ysa, frenleme s ra-
s nda g c rt  sesi duyulur.
Bu sesi duydu unuz takdirde arac
kontrol amac yla vakit kaybetmeden
bir SUZUKI yetkili servisine götürün.
Bu durumda arac  sürmeye devam
etmeniz kazaya neden olabilir.

D KKAT
A a daki sorunlardan birini arac n -
z n fren sisteminde ya arsan z arac -
n z  derhal SUZUKI yetkili servisine
gösterin.
• Kötü frenleme performans
• Düzensiz frenleme (frenler tüm las-

tiklerde ayn  miktarda etkili de il)
• A r  pedal bo lu u
• Frenlerde sürtünme
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Fren diskleri ve fren kampanalar

Fren diski

Fren kampanas

En fazla a nm  k sm n ölçülen kal nl
veya iç çap  yukar da belirtilen de erin
d ndaysa parçalar yenileriyle de i tiril-
melidir. Ölçüm; her frenin sökülmesini içerir
ve ilgili servis k lavuzunda anlat lan ya da
ilgili onar m bilgileri sitesinden ula labile-
cek talimatlara göre ve mikrometre veya
kaliper kullanarak yap lmas  gerekir.

Direksiyon

78RB07012

Direksiyon bo lu u “c”: 
0 – 30 mm

Direksiyonu soldan sa a yava ça döndü-
rerek ve hafif direnci hissetmenizden önce
geldi i mesafeyi ölçerek bo lu unu kontrol
edin. Bo luk belirlenen de erler aral nda
olmal d r. 
Aç k bir alanda çok yava  sürerken direksi-
yonu yol boyunca sa a ve sola çevirerek
zorlanmadan kolayca ve hafifçe döndü-

ünden emin olun. Bo luk miktar  belirle-
nen özelliklerin d nda ise veya yolunda
gitmeyen bir hata hissederseniz, SUZUK
yetkili servisince tetkik edilmelidir.

Lastikler

78RB07013

Arac n z n ön ve arka lastik bas nc  özellik-
leri lastik bilgi etiketinde s ralanm t r. Hem
ön hem arka tekerlekler belirlenen lastik
bas nc nda olmal d r.

NOT:
Lastik bas nc , sürü  s ras ndaki atmosfer
bas nc , s cakl k veya lastik s cakl ndaki
de i ikliklerden dolay  de i ecektir. Dü ük
s cakl ktaki ve atmosferik bas nçtaki nor-
mal de i ikliklerden dolay  dü ük lastik
bas nc  uyar  lambas n n (varsa) yanma
ihtimalini azaltmak için, lastikler so ukken
lastik bas nçlar n n kontrol edilmesi ve
ayarlanmas  önemlidir. Sürü  sonras nda
lastikleri kontrol ederseniz s cak olacakt r.
Lastik bas nc  bu durumda iyi gözüküyorsa
lastikler so udu unda belirtilen bas nc n

Fren konumu Minimum kal nl k

Ön tekerlekler 8,0 mm

Fren konumu Maksimum iç çap 

Arka tekerlek-
ler

222 mm
(8,74 inç)

“c”
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alt na dü ebilir. Ayr ca, s cak bir garajda
belirtilen bas nca kadar i irilen lastikler,
araç çok so uk bir bölgede sürüldü ünde,
belirtilen de erlerin alt nda bir bas nca ine-
bilir. Lastik bas nc n  d ar daki s cakl k
üzerinde bir garajda ayarlarsan z garaj
s cakl  ve d  s cakl k aras ndaki her
0.8°C'lik fark için önerilen so uk lastik
i irme bas nc na 1 kPa eklemelisiniz.

Lastik kontrolü
A a daki kontrolleri uygulayarak arac n -
z n lastiklerini en az ayda bir kez veya
uzun yolculuklar öncesi kontrol edin:
1) Hava bas nc n  lastik bas nç göstergesi

ile ölçün. Gerekirse bas nc  ayarlay n.
Stepneyi kontrol etmeyi de unutmay n.

78RB07048

(1) A nma i aretleri
(2) Gösterge yeri i areti

2) Di  olu u derinli inin 1,6 mm’den fazla
oldu undan emin olun. Bunu kontrol
etmenize yard mc  olmak için, lastiklerin
oluklar nda di  a nma göstergeleri
bulunmaktad r. Lasti in yüzeyinde izler
olu tu unda kalan di  derinli i 1,6 mm
ya da daha azd r ve lasti in de i tiril-
mesi gerekir.

3) Normal d  y pranma, çatlak ve hasar
olup olmad n  kontrol edin. Çatlak ya
da hasarl  lastikler de i tirilmelidir. Las-
tiklerden birinde normal d  a nma
varsa SUZUKI yetkili servisine gösterin.

UYARI
• Lastikler so uk oldu u zaman hava

bas nçlar  ölçülmelidir aksi halde
yanl  ölçümlere ula rs n z.

• Belirlenen bas nca ula ncaya
kadar, kademeli olarak lasti i i i-
rirken zaman zaman i irme bas n-
c n  kontrol edin.

• Lastikleri asla az veya fazla i ir-
meyin. 
Dü ük lastik bas nc  normal olma-
yan sürü  davran na neden olur
ya da jant n lastik yüzü üzerinde
sürtünmesine neden olarak kaza ya
da lastik ya da jantta hasara neden
olur. 
Yüksek lastik bas nc  ise lasti in
patlayarak ki ilerin yaralanmas na
neden olabilir. Yüksek lastik
bas nc  di er yandan kazaya neden
olabilecek normal d  kullan ma
neden olabilir.
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4) Bijonlar n gev ek olmad ndan emin
olun.

5) Çivi, ta  ya da di er lasti e yap k nes-
nelere olup olmad n  kontrol edin.

Lastik rotasyonu

5-lastik rotasyonu

65D445

L: Soldan Direksiyonlu Araçlar
R: Sa dan Direksiyonlu Araçlar

NOT:
Arac n zda lastik bas nc  kontrol sistemi
varsa, stepneyi rotasyona soktu unuzda
TPMS sensörü sisteme tan t lmal d r.
Ayr nt l  bilgi için “ARACINIZIN ÇALI TI-
RILMASI” bölümündeki “Lastik Bas nc
Kontrol Sistemi (TPMS) “ k sm nda “Lastik-
lerin ve/veya Tekerleklerin De i tirilmesi”
ba l na bak n.

D KKAT
Kald r m kenarlar na çarpmak ya da
sert ta lar üzerinde kullanmak lastik-
lere hasar verir ve rot ayar n  etkiler.
Lastikler ve rot ayar n n SUZUKI yet-
kili servisinize periyodik olarak kont-
rol ettirin.

UYARI
• SUZUKI arac n z ayn  tip ve ebatta las-

tiklerle donan ml d r. Bu direksiyon
hakimiyetinin ve araç kullan m n n
do ru ekilde sa lanmas  için önemli-
dir. Arac n z n üzerindeki dört lastik ara-
s nda farkl  ebat ya da tipte lastik
kullanmay n. Kullan lan lastik ebat ve
tipi sadece SUZUKI taraf ndan arac n z
için standart ya da iste e ba l  seçim
olarak onaylanm  olanlar olmal d r.

• Arac n z n donan ml  oldu u teker-
lek ve lastikleri piyasada sat lan
tekerlek ve lastiklerin belli kombinas-
yonlar  ile de i tirmek arac n zda
direksiyon hakimiyetini ve arac n
kullan m n  önemli miktarda etkiler.

• Bu nedenle sadece arac n z için
SUZUKI taraf ndan standart ya da
iste e ba l  donan m olarak onay-
lanm  tekerlek ve lastik kombinas-
yonlar n  kullan n.

KAZ
• Orijinal lastiklerin farkl  ebatta las-

tiklerle de i tirilmesi yanl  h z
göstergesi ve günlük kilometre
gösterge verilerinin ç kmas na
neden olur. Orijinal lastiklerden
farkl  ebatta yedek lastik al rken
SUZUKI yetkili servisiniz ile görü-

ün.
• Lasti in farkl  ebatta bir lastikle

de i tirilmesi ya da dört lasti in de
farkl  markalardan kullan lmas  güç
aktar m organ nda hasara neden
olabilir.

L R
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4-lastik rotasyonu

65D459

Lastiklerinizde düzensiz a nmay  önlemek
ve ömürlerini uzatmak için lastikleri göste-
rildi i gibi kendi aralar nda de i tirin. Las-
tikler her 10000 km’de bir yer
de i tirmelidir. Kendi aralar nda de i tir-
dikten sonra ön ve arka lastik bas nçlar n
arac n z n lastik bilgi etiketinde listelenen
teknik özelliklere ayarlay n.

Tekerlek de i imi

78RB07014

Tekerlek de i tirmek için a a daki prose-
dürü takip edin:
1) Krikoyu, aletleri ve yedek tekerle i

araçtan sökün.

NOT:
Stepnenin ç kar lmas :

78RB07052

1. Ortadaki somunu ç kar n (1), ard n-
dan stepnenin kapa n  sökün (2)
(varsa).

2. Stepnenin somunlar n  sökün, sonra
da iki elinizle stepneyi ç kar n.

2) Bijonlar  gev etin fakat ç karmay n.
3) Arac  krikoyla kald r n (Bu el kitab ndaki

“AC L SERV S” bölümündeki krikoyla
kald rma talimatlar na uyun)

4) Bijonlar  ve tekerle i sökün.
5) Yeni tekerle i takmadan önce jant

yüzeyindeki ve poyradaki çamur veya
kiri temiz bir bezle temizleyin. Göbek
s nm  olabilece inden temizlerken

dikkatli olun.

(2)

(1)
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6) Yeni tekerle i tak n ve tekerlek somun-
lar n  koni ekilli uçlar  tekerle e baka-
cak ekilde yerlerine yerle tirin.
Tekerlek poyraya düzgün bir ekilde
yerle ene kadar her bir somunu elinizle
s k n.

78RB07017

Tekerlek somunu s kma torku:
100 Nm

7) Krikoyu indirin ve somunlar  ekildeki
gibi numara s ras yla tamamen s k n.

NOT:
Stepnenin tak lmas :

78RB07053

Araca bir 195/80R15 stepne takt n zda
stepne braketini (3) “195” i areti yukar
bakacak ekilde tak n; sökme i leminde de
tersini uygulay n. Stepne yar m kapa n
takarken kapa n içi bo  k sm n n (4)
stepne yar m kapa n n ortas n n alt na
gelecek ekilde yerle ti inden emin olun. 

UYARI
Tekerlekleri de i tirdikten sonra vakit
kaybetmeden orijinal tekerlek
somunlar n  belirtilen tork de erinde
s k n. Kullan lan yanl  somunlar
veya düzgün bir ekilde s k lmam
tekerlek somunlar  gev eyip ç karak
bir kazaya sebebiyet verebilir. Tork
anahtar n z yoksa tekerlek somun
torklar n n bir SUZUKI yetkili servi-
sinde kontrol edilmesini sa lay n.

(3)

(4)
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Akü

76MS006

Bak m gerektirmeyen akü için (kapaks z
tip) su eklemeniz gerekmez. Su doldurma
kapa  olan geleneksel tipte bir akü için,
akü elektrolitinin seviyesi her zaman üst
seviye çizgisi (1) ile alt seviye çizgisi (2)
aras nda tutulmal d r. Seviyenin alt seviye
çizgisi (2) alt nda oldu u fark edilirse üst
seviye çizgisine (1) kadar dam t lm  su
ekleyin. Akü, akü terminalleri ve akünün
tahdit ba lant s nda paslanma olup olma-
d n  periyodik olarak kontrol edin. Pas-
lanmay  sert f rça ve su ile kar k
amonyak ya da su ile kar k karbonat ile
giderin. Paslanmay  giderdikten sonra
temiz su ile y kay n.
Arac n z bir ay ya da daha uzun süre kulla-
n lmayacaksa bo almas n  önlemek için
kablonun akü negatif kutup ba ndan ba -
lant s n  kesin.

Akünün de i tirilmesi

78RB07019

Aküyü sökmek için:
1) Negatif kabloyu (1)ay r n.
2) Pozitif kabloyu (2) ay r n.
3) Sabitleme somunlar n  (3) sökün ve

tutucuyu sökün (4).

Aküyü takmak için:
1) Aküyü sökmenin ters s ras yla tak n.
2) Braket c vatas n  ve akü kablolar n

güvenli bir ekilde s k n.

NOT:
• Akü ayr ld nda araç i levlerinden baz -

lar  s f rlanacak ve/veya devreden ç kar -
lacakt r.
Bu i levlerin, akünün tekrar ba lanma-
s ndan sonra s f rlanmas  gereklidir.

• Kontak kapat ld ktan sonra en az bir
dakika akü ba lant s n  ay rmay n.

UYARI
• Aküler yan c  hidrojen gaz yayar.

Ate  ve ç plak alevi aküden uzak
tutun ya da aksi halde bir patlama
olu abilir. Akü yan nda çal rken
asla sigara içmeyin.

• Aküyü kontrol ederken ya da bak -
m n  yaparken negatif kablosunun
ba lant s n  kesin. Metal nesnelerin
akü kutup ba lar  ve araca ayn
anda de direrek k sa devreye sebe-
biyet vermemeye dikkat edin.

• Kendinize zarar gelmesini ya da
arac n z ya da aküye hasar gelme-
sini önlemek için, arac n z  atlatma
kablosuyla çal t rman z gerek-
liyse "AC L DURUM SERV S " bölü-
mündeki atlatma kablosuyla
çal t rma talimatlar na uyun.

• Aküden dökülen dam t lm  sülfürik
asit körlük veya ciddi yan klara
neden olabilir. Uygun göz korumas
ve eldiven kullan n. Temas halinde
gözlerinizi ve vücudunuzu yeterli
suyla y kay n ve hemen t bbi yar-
d m al n. Aküleri çocuklar n ula a-
mayaca  yerlerde saklay n.

(1)

(2)

(4)

(1)

(2)
(3)
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(Akü etiketi)

51KM042

(5) Çarp  i aretli tekerlekli kutu sembolü
(6) “Pb” kimyasal sembolü

Akü etiketindeki üzerinde çarp  i areti olan
tekerlekli kutu sembolü (5) kullan lm  akünün
normal çöpten ayr  toplanmas  gerekti ini belir-
tir. “Pb” kimyasal sembolü (6) akünün %0.004
üzerinde kur un içerdi ini gösterir.
Kullan lm  akünün do ru ekilde at lmas  ya
da geri dönü ümünün yap lmas n  sa layarak
aksi takdirde akünün uygun olmayan ekilde
çöpe at lmas n n neden olabilece i çevre ve
insan sa l  potansiyel negatif sonuçlar n n
önlenmesine yard mc  olacaks n z. Materyal-
lerin geri dönü ümü do al kaynaklar n korun-
mas na yard mc  olacakt r. Kullan lm  pilin/
akünün at lmas  veya geri dönü ümüyle ilgili
daha detayl  bilgi için SUZUKI yetkili servisine
dan n.

Sigortalar
Arac n zda a a da tarif edildi i gibi üç tip
sigorta bulunur:
Ana sigorta
Ana sigorta ak m  do rudan kur un asitli
aküden al r.
Grup sigortalar
Bu sigortalar ana sigorta ve di er sigortala-
r n her biri aras ndad r ve elektrik yükü
gruplar  içindir.
Devre sigortalar
Bu sigortalar elektrik devrelerinin her biri
içindir.

Bir sigortay  sökmek için sigorta kutusu
kapa ndaki sigorta pensini kullan n.

78RB07020

UYARI
Akülerde sülfürik asit ve kur un içe-
ren zehirli maddeler mevcuttur. Çevre
ve insan sa l  üzerinde potansiyel
negatif sonuçlar  olabilir. Kullan lm
aküler geçerli kurallar veya düzenle-
melere göre at lmal  ve normal çöpe
at lmamal d r. Araçtan sökerken akü
üzerine devrilmedi inden emin olun.
Aksi takdirde sülfürik asit akabilir ve
yaralanabilirsiniz.

KAZ
Motoru durdurduktan sonra kontrol
ünitesi ve sistem bir süre çal r.
Dolay s yla aküyü ç karmadan önce
kontak anahtar n n "KAPALI" konu-
muna çevrilmesinden sonra bir daki-
kadan fazla bekleyin.

Pb

(5)

(6)
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Motor bölmesindeki sigortalar

78RB07021

(1) Ana sigorta kutusu
(2) Röle kutusu

Ana sigorta kutusu

78RB07022

Röle kutusu

78RB07023

(1)

(2)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

ANA S GORTA / GRUP S GORTALARI
(1) 120 A FL1

(2) 100 A FL2

(3) 80 A FL3

(4) 100 A FL4

(5) 50 A FL5

(6) 50 A Kontak anahtar

(7) 40 A ABS motoru

(8) – Bo

(7)
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(23)

(8)

(9)

(10)

(11)

(31)

(32)

(33)

(6)

(9) 30 A Üfleyici fan

(10) 30 A Mar  motoru

(11) 30 A Far temizleyici

(12) 15 A Far (Sa )

(13) 15 A Far (Sol)

(14) 25 A ABS/ESP® kontrol 
modülü

(15) – Bo

(16) 15 A Ate leme bobini

(17) 25 A Uzun far

(18) 30 A Geri vites 

(19) – Bo

(20) 15 A Yak t enjeksiyonu

(21) 15 A anz man

(22) 50 A Kontak svici 2

(23) 10 A Klima kompresörü

(24) 10 A 4WD

(25) 20 A Ön sis lambas

(26) – Bo

(27) 40 A Direksiyon deste i

(28) – Bo

(29) 40 A Radyatör fan
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Ana sigorta, grup sigortalar  ve devre
sigortalar n baz lar  motor bölmesinde
bulunmaktad r. Ana sigorta yanarsa elekt-
rikli parçalardan hiçbirisi çal maz. Grup
sigortalar  yanarsa ilgili elektrik yüklü grup
parçalar ndan hiçbiri çal maz. Ana sigor-
tay , grup sigortalar n  ya da devre sigorta-
lar ndan birini de i tirirken orijinal SUZUKI
yedek parça veya e de eri kullan n.
Bir sigortay  sökmek için sigorta kutusunu
içindeki sigorta pensini kullan n. Her sigor-
tan n amper de eri sigorta kutusunun
arkas nda bulunur.

60G111

NOT:
Sigorta kutusunda mutlaka yedek sigorta
bulundu unu kontrol edin.

Gösterge paneli alt ndaki sigortalar

78RB07024

80P0185

(30) – Bo

(31) 5 A Mar  motoru

(32) 15 A Uzun far (Sol)

(33) 15 A Uzun far (Sa )

UYARI
Ana sigorta ya da grup sigortalar
yanarsa, arac n z  SUZUKI yetkili ser-
visine kontrol ettirin. Mutlaka SUZUKI
yedek parçalar  kullan n. Geçici tamir
için olsa da asla tel gibi farkl  bir
unsuru kullanmay n aksi durumda
daha büyük bir elektrik hasar  olu ur
ve yang n ç kabilir.

ATMI

TAMAM

1 2

15

28

14

27

13

26

3

16

29

4

17

30

5

18

31

6

19

32

7

20

33

8

21

34

9

22

35

10

23

36

11

24

37

12

25

38
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81A283

GRUP S GORTALARI
(1) 30 A Elektrikli cam

(2) 10 A Gösterge

(3) 15 A Motor Kontrol Modülü

(4) 5 A Kontak-1 sinyal 2

(5) 20 A Bo

(6) – Bo

(7) – Bo

(8) 20 A Kap  kilidi

(9) 15 A Direksiyon kilidi

(10) 10 A Dörtlü Fla ör

(11) – Bo

(12) 10 A Arka sis lambas

(13) 5 A ABS/ESP® kontrol 
modülü

(14) 15 A Koltuk s t c

(15) 5 A Kontak-1 sinyal 3

(16) 10 A Tavan lambas -2

(17) 5 A Tavan lambas

(18) 15 A Radyo

(19) 5 A CONT

(20) 5 A Anahtar 2

(21) 20 A Elektrikli cam zamanlay -
c s

(22) 5 A Anahtar

(23) 15 A Korna

(24) 5 A Arka lamba (Sol)

(25) 10 A Arka lamba

(26) 10 A Hava yast

(27) 10 A Kontak-1 sinyali

(28) 10 A Geri vites lambas

(29) 5 A ACC-3

(30) 20 A Arka cam rezistans

(31) 10 A Is tmal  ayna

(32) 15 A ACC-2

(33) 5 A ACC - AKSESUAR

(34) 10 A Arka silecek

(35) 5 A Kontak-2 sinyali

(36) 15 A Y kay c

(37) 25 A Ön silecek

(38) 10 A Fren lambas

UYARI
Atm  sigortay  her zaman do ru
amper de erindeki bir sigorta ile
de i tirin. Alüminyum folyo ya da
kablo gibi ba ka bir nesneyi asla
yan k sigortay  de i tirmek için kul-
lanmay n. Bir sigortay  de i tirirseniz
ve yenisi de k sa bir süre içinde
yanarsa önemli bir elektrik sorunu ile
kar  kar ya olabilirsiniz. Arac n z
SUZUKI yetkili servisinize gösterin.

BLOWNOK
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Far ayar
Özel prosedürler gerekli oldu undan bu i
için SUZUKI yetkili servisinden yard m iste-
yin.

Far Y kama suyu

78RB07046

Haznede y kama suyu olup olmad n
kontrol edin. Gerekirse tekrar doldurun.

Ampul de i tirme

NOT:

KAZ
• K  mevsiminde far y kay c s n

çal t rmadan önce ön tampondaki
delik üzerindeki kar veya buzu mut-
laka temizleyin.

• Far y kay c s n n memesinin hasar
görmesini önlemek için mutlaka
özel y kay c s  s v s  kullan n.

D KKAT
• Ampuller, lambalar  kapatt ktan

hemen sonra parma n z  yakacak
kadar s cak olabilir. Bu özellikle
halojen far ampulleri için geçerlidir.
Ampulleri yeterince so uduktan
sonra de i tirin.

• Far ampulleri bas nçl  halojen gaz
ile doludur. Çarp l r ya da dü ürü-
lürlerse patlar ya da sizi yaralayabi-
lir. Kullan rken dikkatli olun.

• Kaportan n keskin kenarl  k s mlar
nedeniyle yaralanmay  önlemek
için ampulleri de i tirirken eldiven
ve uzun kollu giysiler giyin.

KAZ
Derinizin ya  halojen far n a r  s n-
mas na ve farlar aç k konuma getiril-
diklerinde yanmalar na neden olur.
Yeni ampulü temiz bezle tutun.

KAZ
Ampulün s k de i tirilmesi, elektrik
sisteminin incelenmesine yönelik
ihtiyac  gösterir. Bu i lemin SUZUKI
yetkili servisince yap lmas  gerekir.



6-35

NCELEME VE BAKIM

Ya murlu bir günde sürü  sonras nda veya
arac  y karken farlar veya arka lambalar
gibi koruma camlar n n iç yüzeyleri bu ula-
nabilir veya yo u ma olu abilir. Bu, ayd n-
latma korumalar n n içi ve d  aras ndaki
s cakl k fark ndan kaynaklanan geçici bir
olgudur. (Bu, ya murlu bir günde pencere-
lerin bu ulanmas yla ayn  olgudur.) Ayr ca,
bazen lensin kenar ndaki su damlalar  içeri
giriyor olabilir. Bu, ayd nlatmalar n yüze-
yine yap an buhardan kaynaklanan geçici
bir olgudur.
Bu durum bir araç ar zas  de ildir.
Fakat ayd nlatma içerisindeki buhar n
damla halinde akarak alt k s mlarda birik-
mesi durumunda SUZUKI yetkili servisinde
ayd nlatmalar  kontrol ettirin.

Sökülmeyen tipteki lambalar
A a da gösterilen ampuller sökülmeyen
tipte olduklar ndan ampulü de i tiremezsi-
niz. Lambalardan biri ar zal ysa ilgili grubu
de i tirin.
Grubu de i tirmeniz gerekirse SUZUK
yetkili servisinizden yard m isteyin.

• LED far
• Çamurlukta veya d  aynalarda bulunan

yan sinyal/dörtlü fla ör lambalar
• Üçüncü fren lambas
• Park lambalar  (LED far bulunan araçlar)
• LED plaka lambalar  (varsa)

Farlar

LED tipi
Özel i lemler gerektirdi inden arac n z  far
de i imi için SUZUKI yetkili servisinize
götürmenizi öneririz.
Halojen tipi

78RB07025

(1) Ampul

(1)
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78RB07026

1) Motor çal m yorken kaputu aç n.
Soketi (2) ay r n. Tutama ndan (4)
tutarak izolasyon kauçu unu (3) ç ka-
r n.

78RB07027

2) Tutma yay n  (5) ileri iterek  yerinden
ç kar n. Daha sonra da ampulü ç kar n.
Yeni ampulü sökme s ras n n tersine
göre tak n.

78RB07028

NOT:
Tutma yay n n konumunu fardaki delikten
görebilirsiniz.

Ön sinyal lambas  ve 
ön park lambas
Ön LED park lambas nda (varsa) özel
i lemler gerekti inden lamban n de i tiril-
mesi için arac n z  SUZUKI yetkili servisine
götürmeniz önerilir.
Halojen farl  araçlar

78RB07029

(1) Ön sinyal lambas
(2) Ön park lambas

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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LED farl  araçlar

78RB07030

(1) Ön sinyal lambas
(2) Ön LED park lambas

68PH00732

1) Motor çal m yorken kaputu aç n. Ön
sinyal lambas  (1) veya ön park lamba-
s n n (2) duyunu lamba mahfazas ndan
sökmek için (halojen farl  araçlar) tutu-
cuyu saatin aksi yönünde çevirin ve
d ar  çekin.

78RB07051

(2) Sökme
(3) Takma

2) Ön park lambas  ampulünü (1) sökmek
ve takmak için sadece ampulü d ar
çekin veya itin.

(1)

(2)

(1)(2)

(3)
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Yan sinyal lambas

78RB07031

Ampul dahili tipte oldu unda lambay  grup
olarak de i tirin. Far grubunu far mahfaza-
s n  öne do ru parma n z ile sola çekerek
sökün.

Ön sis lambas  (varsa)

1) Motoru çal t r n. Ampulü kolayca
de i tirmek için, direksiyon simidini
de i tirilecek sis far n n tersi yöne çevi-
rin. Ard ndan motoru durdurun.

78RB07032

2) Klipsleri (1) ve viday  (2) tamponun alt
taraf ndan sökün.
Klipsi ç karmak için çizimde gösterildi i
gibi bir düz uçlu tornavida kullan n.

78RB07033

3) Çamurluk içinden kapa n uç k sm n
aç n.

52R70140

4) Kilit aç c y  iterek ba lant  parças n  (3)
ay r n. Sökmek için duyu (4) saatin aksi
yönünde çevirin.

(1)

(2)

(4)

(3)
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Gündüz sürü  farlar  (varsa)

Ön sis lambas  bulunmayan modeller

78RB07034

Ön sis lambas  bulunan modeller

78RB07035

1) Gündüz sürü  farlar na eri ebilmek için
ön çamurlu un içindeki kapa n uç k s-
m n  aç n. Ampul de i imi için bu
bölümde yer alan “Ön sis farlar ” konu-
suna bak n.

78RB07049

2) Kilit aç c y  iterek ba lant  parças n
ay r n. Sökmek için duyu saatin aksi
yönünde çevirin.

NOT:
Araç özelliklerine ba l  olarak gündüz
sürü  farlar  ön sis lambalar n n alt nda da
olabilir ve de i tirme yöntemi yukar da
verilen talimatlarla ayn d r.



6-40

NCELEME VE BAKIM

Arka lamba grubu

78RB07036

1) Somunlar  (1) sökün ve kancalar  (A)
iterek arka lamba grubunu arka tam-
pondan sökün.

78RB07037

(2) Fren lambas /arka lambalar
(3) Arka sinyal lambas
(4) Geri vites lambas
(5) Arka sis lambas  (varsa)

2) Yukar daki lamban n duyunu lamba
mahfazas ndan sökmek için duyu saa-
tin aksi yönünde çevirin ve d ar  çekin.

78RB07038

(6) Sökme
(7) Takma

3) Fren lambas n n/arka lamban n (2),
arka sinyal lambas n n (3),geri vites
lambas n n (4) veya arka sis far n n (5)
(varsa) duyunu sökmek ve takmak için
sadece ampulü d ar  çekin ve itin.

(A)(1)

(A)

(2) (3) (4)(5)
(6)

(7)

(2) / (3) / (4) / (5)
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Plaka lambas
LED tipi

52RM90001

Özel i lemler gerektirdi inden arac n z  far
de i imi için SUZUKI yetkili servisinize
götürmenizi öneririz.

Ampul tipi

52RM70070

1) Kapa  (1) saatin tersi yönünde çevire-
rek ç kar n.

76MH0A126

2) Plaka lambas  ampulünü (2) sökmek ve
takmak için sadece ampulü d ar  çekin
veya itin.

Üçüncü fren lambas
LED kullan l r. Özel i lemler gerekti inden,
lamban n de i tirilmesi için arac n z
SUZUKI yetkili servisine götürmeniz öneri-
lir.

(1)

(2)
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ç ayd nlatma
Ucuna yumu ak bir bezin gösterildi i gibi
kapland  düz uçlu tornavida kullanarak
lensi sökün. Takmak için sadece arkaya
yerine itin.
Ön

76MH0A139

Bagaj bölmesi (varsa)

78RB07039

Silecek lastikleri

54G129

Silecek lastikleri bozulur ya da hasar
görürse ya da silerken zorlanma yaparsa
silecek lastiklerini de i tirin.
Yeni silecek lastikleri takmak için a a daki
i lemleri izleyin.

NOT:
Baz  silecek lastikleri burada bahsedilen-
lerden arac n özelliklerine gör farkl l k gös-

KAZ
Cam n çizilmesi ya da k r lmas n
önlemek için silecek kolunun silecek
lasti ini de i tirirken ön cama çarp-
mas na müsaade etmeyin.
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terir. Öyleyse, do ru de i tirme metodu
için SUZUKI yetkili servisi ile görü ün.

Ön cam silecekleri için:

78RB07040.

1) Silecek kolunu camdan uzakta tutun.

54G130

2) Kilidi (1) silecek koluna (2) do ru s k n
ve silecek çerçevesini koldan gösteril-
di i gibi sökün.

3) Silecek lasti i kilitli ucunu aç n ve lasti i
ekilde gösterildi i gibi sökün.

(Sökme)

78RB07045.

(Takma)

54G132
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78RB07041

(3) Tutucu

4) Yeni lastik iki metal ba lant  eleman
olmadan varsa onlar  eski lastikten
söküp yenisine tak n.

5) Yeni silece i sökme s ras n n tersinde
kilitli ucu silecek koluna do ru yerle e-
cek ekilde tak n. Lasti in kancalar
taraf ndan tuttu undan emin olun. Sivri
ucu yerine kilitleyin.

6) Silecek çerçevesini kilit kolunun kola
güvenli bir ekilde oturdu unu kontrol
ederek tekrar kola tak n.

Arka silecekler için:

78RB07047

(1) Kilitli uç
(2) Silecek lasti i

1) Arka silecek kolunu, arka camdan biraz
kald r n. Silecek çerçevesini arka sile-
cek kolundan kilit ucunu (1) silecek las-
ti i çerçevesinin yan ndan iterek ve
ard ndan yukar daki ekilde gösterildi i
gibi kilit ucu (1) kilitleme mekanizma-
s na ba l  de ilken silecek çerçevesini
ok yönünde iterek sökün.

NOT:
Arka silecek lasti ini söktükten sonra arka
silecek kolunu yava ça yerine yerle tirin.

77R60050

(3) Durdurucu
(4) Kanca
(5) Tutucu

2) Silecek çerçevesinin durdurucusu (3)
kancadan (4) ç kana kadar silecek lasti-
ini silecek çerçevesinden çekerek

sökün. Tutucular  (5) silecek lasti inden
sökün.

(3)

(3)

(1)

(2)

(3)
(5)

(4)
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63R60160

3) Yeni lastik iki metal ba lant  eleman
olmadan varsa onlar  eski lastikten
söküp yenisine tak n.

77R60030

4) Tutucular  ekilde gösterildi i gibi e im
yönünde tak n.

63R60180

5) Yeni silecek lasti ini silecek çerçeve-
sine kayd r n. Lasti i takarken, silecek
lasti i üzerinde durdurucu olmayan
taraf ndan tak n.

77R60060

(6) Durdurucu
(7) Kanca

6) Kancay  (7) durdurucuya (6) iterek sile-
cek lasti ini sa lam ekilde tak n.

7) Sökme i lemini tersinden uygulayarak
silecek çerçevesini arka silecek koluna
tak n. Arka silecek lasti inin sa lam
ekilde tak ld ndan emin olun.

(3)

(4)
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Ön cam silecek suyu

78RB07046

Haznede y kama suyu olup olmad n
kontrol edin. Gerekirse tekrar doldurun.
Gerekirse iyi kalitede dam t lm  su içeren
ön cam silecek suyu kullan n.

NOT:
SUZUKI, ECSTAR marka ön cam silecek
suyu kullanman z  önemle tavsiye eder.
ECSTAR özel olarak SUZUKI arac n z için
geli tirilmi  olup arzu etti iniz araç perfor-
mans n  yakalaman za ve ideal sürü
deneyimini ya aman za yard mc  olur.

UYARI
Ön cam y kay c s  kab nda “antifriz”
çözeltisi kullanmay n. Cama püskür-
tüldü ünde görü ü ciddi oranda azal-
t r ve arac n boyas na da hasar verir.

KAZ
Silecek motoru depoda su yokken
çal t r l rsa hasar verebilir.
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Klima sistemi
Klimay  uzun süre kullanmazsan z, örne in
k n, tekrar kullanmaya ba lad n zda en
iyi performans  vermeyecektir. Kliman z n
performans ve ömrünü art rmak için peri-
yodik olarak çal t r lmas  gerekir. Klimay
en az ayda bir kez motor rölanti devrindey-
ken bir dakikal na çal t r n. Bu klima
gaz  ve ya  devri daim eder ve iç parçala-
r n korunmas na yard mc  olur.

Polen Filtresi De i imi

Özel prosedürler gerekli oldu undan bu i
için SUZUKI yetkili servisinden yard m iste-
yin.

78RB07042

1) Klima filtresine ula mak için torpido
gözünü her iki taraf ndan içe do ru bas-
t rarak ve d ar  çekerek torpido gözünü
sökün.

78RB07043

2) Kapa  (1) sökün ve klima filtresini (2)
d ar  çekin.

NOT:
Yeni bir filtre takt n zda UP (YUKARI)
i aretinin (3) yukar ya do ru bakt n  kont-
rol edin.

(1)

(2)

(3)
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Lastik de i tirme ekipman

78RB08009

(1) Kriko
(2) Kriko kolu
(3) Bijon anahtar

Lastik de i tirme aletleri bagaj bölmesinde
saklan r.
“ EK LL  Ç NDEK LER" bölümünde
"BAGAJ BÖLMES ” konusuna bak n.

Krikoyla kald rma talimatlar

75F062

1) Arac  düz ve sa lam bir zemine çekin.
2) El frenini s k ca çekin ve arac n z oto-

matik anz manl  ise “P” (Park) konu-
muna, düz anz manl  ise “R” (Geri
vites) konumuna ayarlay n.

3) Arac n z akan trafi in yak n ndaysa
dörtlü fla örleri aç n.

4) Kald r lan tekerle in ön ve arka k s mla-
r n  kar l kl  çapraz noktalardan sabit-
leyin.

5) Krikonun kayma ihtimaline kar  yedek
tekerle i kald r lan tekerle in yan na
ekilde görüldü ü gibi yerle tirin.

(1) (2)(3)

UYARI
• Arac  krikoyla kald r rken otomatik

anz man için "P" (Park) ya da düz
anz manl  araç için "R" (Geri vites)

konumuna al n.
• Asla anz man “N” (Bo ) konum-

dayken arac  krikoyla kald rmay n.
Aksi takdirde, dengesiz kriko bir
kazaya neden olabilir. 
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78RB08007

Ön/arka tekerlekler

54G277

(1) K lavuz

6) Krikoyu dik bir ekilde yerle tirin ve
kriko ba  yuvas  resimde gösterildi i
gibi araç gövdesinin ç k nt s na (1) yer-
le ene dek, kriko kolunu saat yönünde
çevirerek krikoyu yükseltin.

7) Lastik yerden kalk ncaya kadar krikoyu
yava ça ve düzgün bir ekilde yükselt-
meye devam edin. Arac  gerekti inden
fazla yükseltmeyin.

UYARI
• Krikoyu sadece düz ve sa lam bir

zeminde tekerlekleri de i tirmek
için kullan n.

• Krikoyla kald rma i lemini asla
e imli bir zeminde yapmay n.

• Krikoyu asla de i tirilecek tekerle-
in yan ndaki çerçeve ç k nt lar n-

dan ba ka bir yerden uygulamay n.
• Flan la temas etmeden önce kriko-

nun en az 51 mm kald r lm  oldu-
undan emin olun. Krikonun,

tamamen inik konumun 51 mm
içinde kullan m  krikonun aksama-
s na neden olabilir.

• Kriko ile kald r lm  bir arac n alt na
ki ilerin gövdelerinin herhangi bir
bölümü sokulmamal d r.

• Kriko ile kald r lm  arac  kesinlikle
çal t rmay n ve araçta yolcu bulun-
mamas n  sa lay n.
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Arac n garaj krikosuyla kald r lmas
• Garaj krikosunu a a da gösterilen nok-

talardan birine yerle tirin.
• Kald r lan arac , daima a a da gösteri-

len noktalardan kriko sehpalar  (ticari
olarak sat l r) destekleyin.

78RB08002

(1) Ön
(2) Arka
(3) Kriko sehpas

(4) Garaj krikosu
(5) Garaj krikosu ile kald rma noktas

(2)(1)

(3)

(1)

(1)

(4) (4)

(2)

(3)

(5)
(5)
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NOT:
Daha fazla ayr nt  için SUZUKI yetkili servi-
sine ba vurun.

Tekerlek de i imi

Tekerlek de i tirmek için a a daki prose-
dürü takip edin:
1) Krikoyu, aletleri ve stepneyi haz rlay n.
2) Bijonlar  gev etin fakat ç karmay n.
3) Arac  krikoyla kald r n (bu bölümdeki

kriko talimatlar na uyun).

4) Bijonlar  ve tekerle i sökün.

65J4033

5) Tekerle in (1), poyran n (2), di  parça-
s n n (3) ve bijon somunlar n  (4) yüze-
yindeki kir veya çamuru temiz bir bezle
temizleyin.
Göbek s nm  olabilece inden temiz-
lerken dikkatli olun.

KAZ
Egzoz borusuna, ön çamurluk s ç-
ratma korumas na, yan e ik s çratma
korumas na, arka çamurluk s çratma
korumas na, ön diferansiyele veya
arka diferansiyele kesinlikle garaj kri-
kosu uygulamay n.

UYARI
• Arac  krikoyla kald r rken otomatik

anz man için "P" (Park) ya da düz
anz manl  araç için "R" (Geri vites)

konumuna al n.
• Asla anz man “N” (Bo ) konum-

dayken arac  krikoyla kald rmay n.
Aksi takdirde, dengesiz kriko bir
kazaya neden olabilir. 

D KKAT
Araç sürüldükten sonra tekerlekler,
bijonlar ve frenlerin çevresi a r
s cak olabilir. Bunlara dokunulmas
yan klara neden olabilir. Sürü ten
hemen sonra bu parçalara dokunma-
y n.

(2)

(4)

(1)

(3)
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6) Yeni tekerle i tak n ve tekerlek somun-
lar n  koni ekilli uçlar  tekerle e baka-
cak ekilde yerlerine yerle tirin.
Tekerlek poyraya düzgün bir ekilde
yerle ene kadar her bir somunu elinizle
s k n.

78RB08003

Tekerlek somunu s kma torku:
100 Nm

7) Krikoyu indirin ve somunlar  ekildeki
gibi numara s ras yla tamamen s k n.

Tahviye kablosuyla çal t rma 
talimatlar

UYARI
Tekerlekleri de i tirdikten sonra vakit
kaybetmeden orijinal tekerlek
somunlar n  belirtilen tork de erinde
s k n. Kullan lan yanl  somunlar
veya düzgün bir ekilde s k lmam
tekerlek somunlar  gev eyip ç karak
bir kazaya sebebiyet verebilir. Tork
anahtar n z yoksa tekerlek somun
torklar n n bir SUZUKI yetkili servi-
sinde kontrol edilmesini sa lay n.

UYARI
• Kur un asitli akü donmu  görünü-

yorsa arac n z  yard mc  akü kablo-
suyla çal t rmay n. Bu durumda
akü patlayabilir.

• Takviye kablosu ba lant lar n
yaparken elleriniz ve atlatma kablo-
lar n n kasnaklar, kay lar veya fan-
lara yakla mad n  kontrol edin.

• Kur un-asit aküler yan c  hidrojen
gaz yayar. Ate  ve ç plak alevi akü-
den uzak tutun ya da aksi halde bir
patlama olu abilir. Akü yan nda
çal rken asla sigara içmeyin.

• Yard mc  akü kablosuyla mar
basma için kulland n z yard mc
akü ba ka bir araçta bulunuyorsa,
iki arac n birbirine temas etmedi-

inden emin olun.
• Kur un asitli akü belirgin bir sebep

olmaks z n tekrar bo al yorsa ara-
c n z  bir SUZUKI yetkili servisinde
kontrol ettirin.

• Arac n z n veya akünüzün zarar gör-
memesi veya yaralanmalara sebebi-
yet vermemek için a a daki atlatma
ile çal t rma talimatlar n  izleyin. 
Akl n za tak lan herhangi bir soru
oldu unda yetkili yol yard m servi-
sini ile temasa geçin.
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1) Arac n z  ba ka bir araçtan akü takvi-
yesi alarak çal t rmak için sadece 12
voltluk bir kur un asitli akü kullan n.
Takviye kablosunun her iki aküye de
rahatça yeti ebilmesi için 12 voltluk kur-
un asitli aküyü arac n z n yak n na yer-

le tirin. Ba ka bir araca tak l  aküyü
kullan rken iki arac n birbiriyle temas
etmedi ini kontrol edin. Her iki arac n
park frenini de s k ca uygulay n.

2) Güvenlik nedeniyle çal mas  gerekli
olanlar (farlar veya fla örler gibi) d n-
daki tüm araç aksesuarlar n  devre d
b rak n. 78RB08004

3) Takviye kablosunu a a daki ekilde
ba lay n:
1. lk takviye kablosunu bir ucunu bo

akünün (1) pozitif (+) kutbuna ba la-
y n.

2. Di er ucunu yard mc  akünün (2)
pozitif (+) kutbuna ba lay n.

3. kinci takviye kablosunun bir ucunu
yard mc  akünün (2) negatif (-) kut-
buna ba lay n.

4. Son ba lant y  aküsü (1) bo alm
olan arac n silindir kapa n n boya-
s z metal bir parças  (3) ile yap n.

4) Kulland n z yard mc  akü ba ka bir
araçta bulunuyorsa, yard mc  akülü
arac n motorunu çal t r n. Motoru
makul bir devirde çal t r n.

5) Aküsü bo alm  olan arac n motorunu
çal t r n.

6) Ba lant lar  yaparken izledi iniz s ra-
n n tam tersi ile takviye kablolar n
sökün.

KAZ
Arac n z  iterek veya çekerek çal t r-
may n. Bu çal t rma yöntemi katalitik
dönü türücüde kal c  hasar olu u-
muna neden olabilir. Aküsü zay fla-
m  veya bo alm  bir arac
çal t rmak için takviye kablosu kulla-
n n.

(2)

(1)

1

23
4

(3) UYARI
Takviye kablosunu bo alm  akünün
negatif (-) kutbuna asla do rudan
ba lamay n aksi takdirde bir patlama
olu abilir.
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Arac n z n çekilmesi 
(kurtarma amaçl  çeki )
Arac n z n çekilmesi gerekiyorsa profesyo-
nel bir servisle temasa geçin. SUZUKI yet-
kili servisiniz çekme talimatlar  hakk nda
sizi detayl  olarak bilgilendirecektir.

54G586

54G587

UYARI
Arac n z  çekerken kazalara sebebi-
yet vermemek ve arac n z n zarar gör-
mesini engellemek için a a daki
talimatlar  takip edin. Ayr ca, araç
ayd nlatmas  ve römork kancalar
veya çeki demirleri ile alakal  idari ve
yerel yönetmelikleri göz önünde
bulundurun.

UYARI
Arac n z  çekerken her zaman bir
emniyet zinciri kullan lmal d r.

KAZ
Arka tekerlekler yere temas ederken
(ve vites bo tayken) arac n z  asla
çekmeyin. Çekerseniz anz man ciddi
derecede hasar görecektir. 

UYARI
Çift sensörlü fren destek sistemi
bulunan araçlarda, arac n z motor
aç kken çekiliyorsa çift sensörlü fren
destek sistemini kapatmak için çift
sensörlü fren deste i OFF
(KAPATMA) dü mesine bas n. Aksi
takdirde aç ld nda sistemle ili kili
beklenmedik kazalar meydana gelebi-
lir.

KAZ
Arac n z  çekerken a a daki talimat-
lara uyun.
• Çekme s ras nda arac n z n zarar

görmemesi için, uygun donan m
kullan lmal  ve do ru çekme prose-
dürleri uygulanmal d r.

• asi kancas n  kullanarak arac n z
dü ük h zda k sa mesafelerle asfalt
yollarda çekin.
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Arac n z  çekmeden önce

78RB08008

Ön tekerlekler yerdeyken arac n z  çekme-
niz halinde vitesi Bo  konuma al n ve gös-
terge panelindeki 4WD göstergesinin
motor çal rken, transfer kolunu kullana-
rak 4 tekerden çeki  yüksek vites konu-
muna (”4H”) geçti inizde yand ndan ve
transfer kolunu kullanarak 2 tekerden çeki
yüksek vites konumuna (”2H”) geçti inizde
söndü ünden emin olun. 4WD göstergesi
yanmaz ya da sönmezse bu, hava kilitleme
göbeklerinin kilitlenemedi i ya da kilitleri-
nin aç lamad  anlam na gelir; araç ön
tekerlekler kald r lm  durumda ve arka
tekerlekler çekici üzerindeyken çekilmeli-
dir.

Çal mayan Arac n Çekilmesi
Arac n z devre d  ise ve direksiyon ve
güç aktar m organlar  iyi durumdaysa (ve
4WD araçlar için motor çal t r labiliyorsa)
araç, bu bölümde yer alan talimatlara göre
çekilebilir. Arac n z a a daki talimatlara
göre ön veya arka tekerlekleri kald r lm
ekilde de çekici taraf ndan çekilebilir.

54G279

Ön tekerlekler kald r lm
Arac n z ön tekerlekler kald r lm  ve arka
tekerlekler çekici üzerindeyken çekici tara-
f ndan çekilebilir.

Ön tekerlekler kald r lm  (tüm modeller)
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78RB08006

Arka tekerlekler kald r lm  (tüm modeller)

“2H” 
(4x2)

Arka tekerlekler kald r lm
Arac n z arka tekerlekler kald r lm  ve ön
tekerlekler zemin üzerindeyken çekici tara-
f ndan çekilebilir. Çekme h z  90 km/h
de erini geçmemelidir.
Bu tür bir çekme için:
1) Düz anz manl  araçlarda vitesi Bo

konuma, otomatik anz manl  araçlarda
vitesi “P” konumuna alarak motoru
çal t r n.

2) Transfer kolunu 2WD konumuna (”2H”)
al n.

3) Gösterge tablosundaki 4WD gösterge-
sinin kapal  oldu undan emin olun.

4) Motoru durdurmak ve direksiyonun kilidini açmak için kontak anahtar n  “ACC” konu-
muna getirin.

5) Ön Ön tekerleklerin ileriye do ru bakt -
ndan emin olun ve direksiyonu, bir

çekici için tasarlanm  bir tekerlek
kenetleme ayg t  ile sabitleyin.

KAZ
Hava kilitleme göbekleri kilidinin aç -
lamamas  halinde, arac  arka teker-
lekleri kalkm  ve ön tekerleklerin
alt nda bir çekici varken çekin.

KAZ
Direksiyon kolonu, çekme esnas nda ön
tekerleklerden aktar lan oklara daya-
n kl l k gösterecek kadar güçlü de ildir.
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Motor sorunu: Mar  motoru 
çal m yor
1) Kur un asitli akü durumunu ö renmek

için farlar aç k haldeyken kontak anah-
tar n  “START” (MAR ) konumuna
getirmeyi deneyin. Farlar n  a r
azal r ya da sönerse bu genellikle kur-
un asitli akünün bo  veya akü kutup

ba  temas n n yetersiz oldu unu gös-
terir. Kur un asitli aküyü tekrar doldurun
ya da akü terminal temas n  olmas
gereken hale getirin.

2) Farlar n parlakl nda herhangi bir
azalma görülmüyorsa sigortalar  kontrol
edin. Mar  motorunun ar zas n n gözle
görülür bir nedeni yoksa büyük bir
elektrik problemi söz konusu olabilir.
Arac n z  SUZUKI yetkili servisine gös-
terin.

Motor sorunu: Motor 
çal m yor
Arac n zda yak t n ve akü arj n n yeterli
oldu undan emin olun.
Çok so uk ko ullarda motor mar  etmi-
yorsa gaz pedal na sonuna kadar bas n ve
motoru mar  ederken bas l  tutun.
Arac n z n çal t r lmas  ile ilgili bölümde
“Motorun çal t r lmas ” k sm na bak n.
Motor hala çal m yorsa arac n z  kontrol
için SUZUKI yetkili servisine götürün.
• Mar  motorunu 12 saniyeden daha uzun

süre çal t rmay n.

Motor sorunu: A r  s nma
Zorlu sürü  ko ullar nda motor geçici ola-
rak a r  s nabilir. Hararet veya motor
so utma suyu s cakl k göstergesi sürü
esnas nda a r  s nma durumu oldu unu
belirtti inde motor so utma suyu s cakl
yüksek uyar  lambas  yanar:
1) Klimay  kapat n.
2) Arac  güvenli bir yere çekin ve park

edin.
3) Motor so utma suyu s cakl  yüksek

uyar  lambas  sönene veya gösterge
“H” ile “C” aras ndaki normal, kabul edi-
lebilir aral a gelene kadar motoru nor-
mal rölanti devrinde çal t r n.

UYARI
Buhar kaça  görür veya duyarsan z
arac  güvenli bir yerde durdurun ve
so umas  için motoru derhal durdu-
run. Buhar mevcutken kaputu kesin-
likle açmay n. Buhar tamamen yok
olduktan sonra kaputu aç n ve
so utma s v s n n kaynamaya devam
edip etmedi ini kontrol edin. Kayna-
maya devam ediyorsa kaynama
durana kadar bekleyin.
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Motor so utma s v s  s cakl  yüksek
uyar  lambas  sönmezse veya s cakl k gös-
tergesi normal, kabul edilebilir aral k içine
dü mezse:
1) Motoru durdurun ve su pompas  kay -

n n ve kasnaklar n n hasarl  veya kay-
m  olup olmad klar n  kontrol edin.
Normal d  bir durum mevcutsa düzel-
tin.

2) Haznedeki so utma s v  seviyesini
kontrol edin. So utma s v s  seviyesi
“LOW” çizgisinden a a daysa radya-
törde, su pompas nda ve radyatör ve
s t c  hortumlar nda herhangi bir kaçak

olup olmad n  kontrol edin. A r  s n-
maya neden olabilecek s z nt  bulu-
nursa bu sorunlar düzeltilene dek
motoru çal t rmay n.

3) S z nt  bulunmazsa hazneye ve gereki-
yorsa radyatöre dikkatlice so utma
s v s  ekleyin. (“ NCELEME VE BAKIM”
bölümündeki “Motor so utma suyu”
konusuna bak n.)

NOT:
Motor fazla s n rsa ve ne yapaca n zdan
emin de ilseniz SUZUKI yetkili servisiyle
ba lant  kurun.

65D614

UYARI
• Radyatör kapa n  su s cakl  yük-

sekken sökmek tehlikelidir, çünkü
bas nçl  so utma s v s  ve buhar
bas nç alt nda d a do ru patlama
yapabilir. Kapak sadece so utma
s v s  s cakl  dü tükten sonra
ç kart lmal d r.

• Ki isel yaralanmalara maruz kalma-
mak için ellerinizi, aletleri ve k ya-
fetlerinizi motor so utma fan  ve
klima fan ndan uzakta tutun. Bu
elektrikli fanlar herhangi bir ikaz
vermeksizin otomatik olarak dev-
reye girebilir.
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Paslanma önleme
Arac n z n paslanmaya kar  korunmas
için iyi bir bak m gereklidir. Paslanmaya
kar  arac n z n korunmas  için a a daki
talimatlar  dikkate al n. Lütfen bu k lavuzu
dikkatli bir ekilde okuyun.

Paslanma hakk nda önemli bilgiler

Paslanman n genel nedenleri
1) Yoldaki tuz, toz, rutubet veya kimyasal-

lar n arac n gövde alt  ya da asisinin
ula lmas  zor bölgelerinde birikmesi.

2) Küçük kazalar ya da çak l ve m c rdan
kaynakl  a nma nedeniyle i lenmi  ya
da boyal  metal yüzeylerde pullanma,
çizik ve di er hasarlar.

Paslanmay  h zland ran çevresel ko ul-
lar
1) Yol tuzu, toz kontrol kimyasallar , deniz

süprüntüsü veya endüstriyel kirlili in
tamam  metal paslanmay  h zland r r.

2) Yüksek nem özellikle s  aral  donma
noktas n n biraz üzerinde ise paslanma
oran n  art racakt r.

3) Arac n belli bölgelerinde uzun süre
kalan nem gövdenin di er bölümleri
tamam yla kuru olsa dahi paslanmay
art r r.

4) Yüksek s cakl klar iyi hava almayan
araç bölgelerinin paslanma miktar n n
h zlanmas na neden olacakt r.

Bu bilgi arac n z n (özellikle de gövde alt -
n n) mümkün oldu u kadar temiz ve kuru
tutulmas  gerekti ini göstermektedir. Boya
ve koruyucu kaplamalardaki hasar  müm-
kün olan en k sa sürede onarmakta ayn
derecede öneme sahiptir.

Paslanman n önlenmesi

Arac n z  s k y kay n
Arac n z n üzerindeki kaplamay  koruma-
n n ve paslanma önlemeye yard mc  olma-
n n en iyi yolu s k y kayarak arac n temiz
tutulmas d r.
Arac n z  k n en az bir kez ve k n
hemen sonras nda da bir kez y kay n. Ara-
c n z , özellikle de gövde alt n , mümkün
oldu u kadar temiz ve kuru tutun.
Tuzlu yollarda s k kullan yorsan z arac n -
z n k  mevsimi boyunca en az ayda bir
kere y kanmas  gerekir. Deniz kenar nda
ya yorsan z arac n z n sene boyunca en
az ayda bir kez y kanmas  gerekir.
Y kama talimatlar  için “Arac n temizlen-
mesi” bölümüne bak n.

Yabanc  madde kal nt lar n  giderin
Tuz, kimyasallar , yol üzerindeki ya  ya da
zift, a aç reçinesi, ku  pisli i ve sanayi
at klar  boyal  yüzeyleri üzerinde kald kla-
r nda arac n z n kaplamas na zarar verir.
Bu tip birikintileri en k sa sürede giderin.
Bu birikintiler zor temizleniyorsa ek temiz-
leyici gerekli olabilir. Kulland n z temizle-
yici tipinin boyal  yüzeylere zararl
olmad n  ve amaçlar n za uygun oldu-

unu kontrol edin. Bu özel temizleyicileri
kullan rken üretici talimatlar na uyun.

Boyal  yüzeylerdeki hasar  giderin
Boyal  yüzeylerde hasar olup olmad n
dikkatli inceleyin. Boyada pullanma ya da
çizik gördü ünüzde paslanmay  ba lama-
dan önlemek için derhal rötu  yap n. Pul-
lanma ya da çizikler aç kta bulunan metal
boyunca devam ediyorsa tamirini dene-
yimli kaportac ya yapt r n.

Yolcu ve bagaj bölmelerini temiz tutun
Nem, kir ya da çamur taban paspaslar
alt nda birikirler ve paslanmaya neden ola-
bilir. Yeri geldikçe bu paspaslar n alt n
buradaki alan n temiz ve kuru olup olmad -

ndan emin olmak için kontrol edin. Ara-
c n arazi ya da nemli hava ko ullar nda
kullan lmas  durumunda daha s k kontrol
etmek gerekebilir.
Kimyasallar, gübre, temizlik malzemeleri,
tuzlar gibi ta nan baz  yükler yap lar
gere i a r  pasland r c d r. Bu ürünler yal -
t ml  kaplarda ta nmal d r. Dökülme ya da
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kaçak olmas  durumunda alan  derhal
temizleyin ve kurutun.

Arac n z  kuru, iyi havaland r lm
alanda muhafaza edin
Arac n z  nemli, havaland rmas  kötü alan-
lara park etmeyin. Arac n z  s kl kla
garajda y k yorsan z ve slak durumda
orada tutuyorsan z garaj n zda nemlenme
olu abilir. Garajdaki yüksek orandaki nem
paslanmaya neden olabilir ya da paslan-
may  h zland r r. Nemli bir araç havaland r-
man n kötü olmas  durumunda s tmal  bir
garajda bile paslanabilir.

Ta  korumalar  kullan n
Ta  korumalar n n kullan lmas  özellikle
çak l veya tuzlu yollarda s kça araç sürü-
yorsan z arac n z  koruman za yard mc
olacakt r.
Geni  alan kaplad klar ndan tam boyutlu
koruyucular en iyisidir. Bu tür koruyucular n
ba lant lar  paslanmaya kar  da dirençli
olmal d r. Bu koruyucularla ilgili bilgi için
SUZUKI yetkili servisinizden destek al n.

Arac  temizleme

76G044S

UYARI
Katalitik konvertör, egzoz borular  vs.
gibi egzoz sistemi parçalar n n üze-
rine ya da etraf na ek astar ya da pas-
lanma önleyici kaplama uygulamay n.
Astar malzemesinin a r  s nmas
durumunda yang n ç kabilir.

UYARI
Arac n içi ya da d n  temizlerken
tiner, benzin ve benzen gibi yan c
çözeltileri kullanmay n. Ayr ca çama-

r suyu ve kuvvetli deterjanlar gibi
temizlik maddeleri de kullanmay n.
Malzemeler ki isel yaralanmalara ya
da araca hasar gelmesine neden ola-
bilir.
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Araç içinin temizlenmesi

Vinil dö eme
Il k suya sabun ya da hafif deterjan bir kar -

m haz rlay n. Kar m  bir sünger ya da
yumu ak bez ile deriye sürün ve kiri gev-
etmesi için birkaç dakika emilmesini bek-

leyin.
Yüzeyi temiz, nemli bir bezle kir ve sabun
çözeltisini almak için ovun. Yüzeyde hala
kir bulunuyorsa bu i lemi tekrarlay n.

Kuma  dö eme
Yumu am  kiri elektrik süpürgesi ile al n.
Hafif sabun çözeltisi kullanarak lekeli alan-
lar  temiz ve nemli bir bezle ovun. Sabunu
almak için su ile nemlendirilmi  bir bezle
bu alanlar  ovun. Bu i lemi leke gidene
kadar tekrarlay n ya da ç kar lmas  daha
zor olan lekeler için piyasada sat lan deri
temizleyicilerini kullan n. Kuma  temizleyi-
cisi kullan yorsan z, üretici talimat ve
önlemlerine dikkatle uyun.

Deri dö eme
Yumu am  kiri elektrik süpürgesi ile al n.
Yumu ak sabun çözeltisi kullanarak temiz
ve nemli yumu ak bir bezle kiri silin.
Sabunu almak için su ile nemlendirilmi
yumu ak bir bezle bu alanlar  silin. Bölge-
leri yumu ak, kuru bezle kurutun. Bu i lemi
kir veya eke gidene kadar tekrarlay n ya da
ç kar lmas  daha zor olan kir veya lekeler
için piyasada sat lan deri temizleyicilerini
kullan n. Deri temizleyicisi kullan yorsan z,
üretici talimat ve önlemlerine dikkatle uyun.
Solvent tipi temizleyiciler veya a nd r c
temizleyiciler kullanmay n.

NOT:
• Deri dö emenin görüntüsünü muhafaza

etmek için y lda en az iki defa temizlen-
melidir.

• Deri dö eme slan rsa pelur ka d  veya
yumu ak bir bezle hemen kurutun. Su,
silinmezse derinin sertle mesi ve çek-
mesine neden olabilir.

• Güne li günlerde arac  park ederken
gölgelik bir yer seçin ya da güne lik kul-
lan n. Deri dö eme uzun süre direk
güne  na maruz b rak l rsa solabilir
ve çekebilir.

• Do al materyallerle ortak olarak deri
damarlar  düzensiz yap dad r ve s r
derisinde do al halinde delikler mevcut-
tur. Bunlar derinin performans n  her-
hangi bir ekilde etkilemez.

Emniyet kemerleri
Emniyet kemerlerini hafif sabun ve su ile
temizleyin. Emniyet kemerleri üzerinde
çama r suyu ya da boya kullanmay n.
Emniyet kemerlerinin kuma n  zay flatabi-
lir.

Vinil taban paspaslar
S radan kir su ve hafif sabunla vinilden
ç kar labilir. Kirin gev emesine yard mc
olmas  için bir f rça kullan n. Kir gev edik-
ten sonra paspas  su ile iyice silin ve
güne te kurutun.

Hal lar
Kir ve topra  mümkün oldu unca elektrik
süpürgesi ile temizleyin. Hafif sabun çözel-
tisi kullanarak lekeli alanlar  temiz ve nemli
bir bezle ovun. Sabunu almak için su ile
nemlendirilmi  bir bezle bu alanlar  ovun.
Bu i lemi leke gidene kadar tekrarlay n ya
da ç kar lmas  daha zor olan lekeler için
piyasada sat lan hal  temizleyicilerini kulla-
n n. Hal  temizleyicisi kullan yorsan z, üre-
tici talimat ve önlemlerine dikkatle uyun.

Gösterge paneli ve konsol
Yumu am  kiri elektrik süpürgesi ile al n.
Kiri, iyice s k lm  nemli bir temiz bezle
hafifçe silin. Kir giderilene dek bunu tekrar-
lay n.
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Arac n d n n temizlenmesi

Alüminyum jantlar n bak m

NOT:
• Alüminyum jantlar  y kamak için asitli

veya alkalin deterjan ya da benzin sol-
venti içeren temizleyici kullanmay n. Bu
tip temizleyiciler, cilal  yüzeylerde kal c
lekeler, renk aç lmas  ve çatlaklara
neden olabilir ve orta kapaklara hasar
verebilir.

• A nd r c  materyal içeren sert k ll  f rça
ve sabun kullanmay n. Bunlar cilal
yüzeyleri hasar verecektir.

Y kamaKAZ
Klima sistemi, ses, navigasyon sis-
temi gibi elektrikli parçalar veya
ba ka anahtarlar  silmek için silikon
içeren kimyasal ürünler kullanmay n.
Bunlar parçalarda hasara neden ola-
cakt r. 

KAZ
• S v  aromatikler, me rubatlar veya

meyve suyu gibi s v lar reçine bazl
parçalarda ve kuma larda renk aç l-
mas na, k r kl klara ve çatlaklara
neden olabilir. Ka t mendil veya
yumu ak bir bezle hemen kurutun. 

• Renkli deri ürünleri, kürkleri veya
vinil ürünleri arac n zda uzun süre
b rakmay n. ç dö emenin renginin
de i mesine veya bozulmas na
neden olabilir.

KAZ
Arac n z n temiz ve kirden ar nm
halde tutulmas  önemlidir. Arac n z n
temiz tutulmas  boyan n matla ma-
s na ya da araç gövdesinin farkl  böl-
gelerinin paslanmas na neden olur.

UYARI
• Asla motor çal rken arac n z  y ka-

may n ya da cilalama i lemi yapma-
y n.

• Arac n keskin uçlu bölümlerinin
oldu u asi alt k sm n  ve çamur-
luklar  temizlerken elleriniz ve kol-
lar n z  kesilmeye kar  korumak
için eldiven kullanmal  ve kol ve
man onlu uzun i  gömle i giyin.

• Arac n z  y kad ktan sonra sürü
öncesinde frenlerin normal halle-
rinde olup olmad klar n  kontrol
etmek için test edin.
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Elle y kama

60B212S

Arac  y karken, mümkün oldu unca do ru-
dan güne  n n arac n üzerine gelme-
di i bir yere park edin ve a a daki
talimatlar  uygulay n:
1) Arac n asi alt  ve çamurluk davlum-

bazlar n  çamur ve birikintiyi almak için
bas nçl  su ile y kay n. Bol su kullan n.

2) Kiri gev etmek için gövdeyi ovun. Kir ve
çamuru arac n d ndan debisi yüksek
su ile giderin. Yumu ak sünger ya da
f rça kullanabilirsiniz. Boyay  ya da
plasti i çizen sert malzemeleri kullan-
may n. Far kapak ya da lenslerinin bir-
çok durumda plastikten üretilmi
olduklar n  unutmay n.

3) Arac n d n  hafif deterjan ya da araç
y kama sabunu ile sünger ya da yumu-
ak bez kullanarak y kay n. Sünger ya

da bez s k s k sabunlu suya bat r larak
temizlenmelidir.

4) Kir tamamen giderildi inde deterjan
debisi kuvvetli su ile ak t n.

5) Arac n gövdesini nemli güderi ya da
bezle silin ve güne te kurutun.

6) Boyal  yüzeylerde hasar olup olmad -
n  dikkatli kontrol edin. Hasar varsa,

a a daki i lemi izleyerek rötu  yap n:
1. Boya üzerindeki lekeleri temizleyin

ve kurutun.
2. Boyay  kald r n ve küçük bir f rça ile

lekelere hafif rötu  yap n.
3. Boyan n tamamen kurumas n  bek-

leyin.

Otomatik araba y kama sistemi ile araç
y kan rken

KAZ
Arac  y karken:
• Plastik parçalara 80°C'den daha

s cak buhar ya da s cak su tutmak-
tan kaç n n.

• Motor parçalar na hasar vermemek
için motor bölmesinde bas nçl  su
kullanmay n.

KAZ
Boya ya da plastik yüzeye hasar gel-
mesini önlemek için yeterli miktarda
su olmaks z n kiri ç karmaya çal ma-
y n. Yukar daki prosedürü izleyin.

KAZ
Piyasada sat lan araç y kama ürü-
nünü kullan rken üreticinin belirtti i
uyar lar  dikkate al n. Kuvvetli çama-

r deterjan  ya da sabun kullanma-
y n.

KAZ
Otomatik araç y kama cihazlar n  kul-
lan yorsan z, arac n z n anten ve
stepne gibi gövde parçalar n n hasar
görmedi inden emin olun. Emin
de ilseniz araç y kama operatörüne
dan n.
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Yüksek bas nçl  temizleme makinesi ile
y kama Cilalama

60B211S

Arac  y kad ktan sonra boyan n korunma-
s n  art rmak ve görünümünü güzelle tir-
mek için parlatma ve cilalama önerilir.
• Sadece iyi kalite vaks ve cila kullan n.
• Vaks ve cila kullan rken üreticilerin belirt-

ti i önlemleri dikkate al n.

KAZ
Yüksek bas nçl  y kama makinesi kul-
lan yorsan z ucunu araçtan yeterince
uzak tutun.
• Ucun araca a r  yakla t r lmas

veya ön zgara ya da tampon gibi
parçalar n aç kl na tutulmas  araç
gövdesinde ve parçalar nda hasara
ve ar zaya neden olabilir.

• Ucu kap  camlar na ve kap  çerçe-
velerine yöneltmek suyun kabine
girmesine neden olabilir.
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Araç tan mlama bilgileri

asi seri numaras

78RB10001

78RB10002

78RB10003

asi ve/veya motor seri numaras  arac
tescil ettirmek için kullan l r. Özel servis bil-
gisini isterken ya da bu bilgiye müracaat
edilmesi gerekti inde de yetkili servise yar-
d mc  olur. SUZUKI yetkili servisi ile her
görü menizde arac n z  bu numara ile bil-
dirmeyi unutmay n. Numaray  okumada
zorlan yorsan z, numara ayn  zamanda
araç seri numaras  plakas nda da yaz l d r.

Motor seri numaras

78RB10004

Motor seri numaras  çizimde gösterildi i
gibi silindir blo u üzerine bas lm t r.

(Baz  araçlar için)
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Yak t önerisi

78RB5901R

Katalitik konvertörün zarar görmesini önle-
mek için, EN228 Avrupa standard na uygun
ekilde, oktan de eri (RON) 91 veya üze-

rinde kur unsuz benzin kullanmal s n z (ya
da yak t doldurma kapa nda belirtilmi se
RON 95 veya üzeri). Metal içeren katk  mad-
desine sahip benzin kullanmay n. Bu, yak t
kapa ndaki bir etiket ile belirtilir: “UNLEA-
DED FUEL ONLY”, “NURUNVERBLEITES
BENZIN”, “ENDAST BLYFRI BENSIN” ya da
“SOLO GASOLINA SIN PLOMO”.

Benzin-etanol kar mlar
Gazohol olarak da bilinen kur unsuz ben-
zin ve etanol (ispirto) kar mlar , belirli böl-
gelerde piyasadan temin edilebilir. Bu tip
kar mlar 10%’dan daha fazla etanol içeri-
yorsa arac n zda kullan labilir. Bu benzin-
etanol kar m nda oktan oranlar n n öneri-
len benzin oranlar ndan daha dü ük olma-
d ndan emin olun.

A a daki etiketlerde önerilen benzin kulla-
n n.

78RB0902R

NOT:
Arac n z n benzin-alkol kar m  kullan m
esnas nda sürü  ya da yak t tasarrufundan
memnun de ilseniz alkol içermeyen kur-
unsuz benzine geri dönebilirsiniz.

MTBE çeren Benzin
(yasal olarak mevcut oldu u yerlerde)
MTBE içeri i %15’den büyük de il ise ara-
c n zda MTBE (methyl tertiary butyl ether)
içeren kur unsuz benzin kullan labilir. Bu
oksijenli yak t tipi alkol içermez.

v

v

KAZ
Yak t deposu s cak havada yak t gen-
le mesini sa layan hava bo lu una
sahiptir. Yak t pompa tabancas  oto-
matik olarak att ktan ya da ba lang ç
açma bas nc ndan sonra da yak t ekle-
meye devam ederseniz hava bo lu u
bölmesi dolu hale gelir. Bu ekilde tam
doldurulduktan sonra s cak ortam-
larda yak t genle mesi nedeniyle yak t
kaça na neden olur. Bu ekilde
kaça  önlemek için yak t tabancas n n
otomatik olarak atmas ndan sonra ya
da alternatif otomatik olmayan sistem
kullan rken ba lang ç açma bas nc
olu tu unda yak t ikmalini kesin.

KAZ
kmal esnas nda alkol içerikli yak t n
dökülmemesi konusunda dikkatli
olun. Yak t araç gövdesine dökülürse
derhal silin. Alkol içeren yak tlar Yeni
Araç Garantisi S n rl  Garanti Kapsa-
m nda olmayan boya da hasar na
neden olur.
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Teknik Özellikler
NOT:
Teknik özelliklerde önceden duyurulmaks z n de i iklik yap labilir.
M/T: Düz anz man A/T: Otomatik anz man

PARÇA: Ebatlar B R M: mm
Toplam uzunluk 3625 (ön tampon ve stepne aras )

3645 (ön tampon ve stepne kapa  aras )
Toplam geni lik 1645 (64,8)
Toplam yükseklik 1720 (67,7)
Aks aral 2250 (88,6)
z mesafesi Ön 1395 (54,9)

Arka 1405 (55,3)
Yerden yükseklik 210 (8,2)
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PARÇA: Kütle (a rl k) B R M: kg
Bo  a rl k M/T 1080 – 1095

Otomatik anz man 1095 – 1110
Brüt araç kütlesi (a rl k) de eri 1435 (3163)
zin verilen maksimum aks a rl Ön 680 (1499)

Arka 880 (1940)

PARÇA: Motor
Tip K15B
Silindir say s 4
Çap 74,0 mm
Strok 85,0 mm
Silindir hacmi 1462 cm3

S k t rma oran 10,0 : 1

PARÇA: Elektrik donan m
Standart buji DENSO ZXU20PR11, NGK KR6A-10
Akü 12V 55B24L 20HR 45AH CCA 370A(JIS)
Sigortalar Bkz. “ NCELEME VE BAKIM” bölümü.
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• Yukar daki tabloda belirtilen ampulleri de i tirmeniz gerekirse, SUZUKI yetkili servisinize dan n.
*1 Sökülmeyen tip olduklar ndan ampulü de i tiremezsiniz. Lambalardan biri ar zal ysa ilgili grubu de i tirin.

PARÇA: Ayd nlatmalar VAT GÜCÜ AMPUL No.
Far Halojen 12V 60/55W H4

LED LED*1 –
Ön sis lambas  (varsa) Gündüz far  bulunmayan

araç
12V 19W H16

Gündüz far  bulunan araç 12V 35W H8
Park lambalar  (varsa) 12V 5W W5W

LED*1 –
Gündüz sürü  lambas  (varsa) 12V 13W P13W
Sinyal lambas Ön 12V 21W W21W

Arka 12V 21W WY21W
Yan sinyal lambas 12V 5W –
Arka lamba/fren lambas 12V 21/5W W21/5W
Üçüncü fren lambas LED*1 –
Geri vites lambas 12V 21W W21W
Plaka lambas 12V 5W W5W

LED*1 –
Arka sis lambas 12V 21W W21W
ç ayd nlatma Ön 12V 10W –

Bagaj bölmesi 
(varsa)

12V 8W –
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*1 Belirtilen yük indeks oran  ve h z sembolü olan lastikler temin edemezseniz daha yüksek yük indeks oran  ve h z sembollü lastikler
kullan n.

*2 Kar lastikleri takacaksan z:
•Orijinal olarak tak l  lastiklerle ayn  ebat, yap  ve yük kapasitesinde lastikler olduklar n  kontrol edin.
•Dört tekerle in hepsine kar lastikleri tak n.
•Kar lastiklerinin maksimum izin verilen h z n n orijinal olarak tak l  lastiklerden genelde daha az oldu unu bilmelisiniz.
Daha fazla bilgi için SUZUKI yetkili servisinize dan n.

PARÇA: Jantlar ve lastikler
Lastik ebad , ön ve arka 195/80R15 96S*1

Jant ebad çelik jantlar ile 15X5 1/2JJ
Aluminyum jantlar ile 15X5 1/2J

Lastik bas nçlar Belirtilen lastik bas nc  için sürücü kap s  kilit dire indeki lastik bilgi
etiketine bak n.

Tavsiye edilen kar zinciri (Avrupa için) Radyal kal nl k: 20 mm, eksenel kal nl k: 20 mm
Önerilen kar lasti i 195/80R15*2
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PARÇA: Önerilen yak t/ya  ve kapasiteleri (yakla k)
Yak t "YAKIT ÖNER S " bölümüne bak n. 40 L
Motor ya AB ülkeleri, srail, Hong

Kong, Macao, Singa-
pur, Fas ve Tayvan

S n f: API SN, SP
ILSAC GF-5, GF-6
Viskozite: SAE 0W-16

3,6 L 
(ya  filtresi de i imi ile)AB ülkeleri, srail, Hong

Kong, Macao, Singa-
pur, Fas ve Tayvan
hariç

S n f: API SL, SM, SN veya SP
ILSAC GF-3, GF-4, GF-5 veya GF-6
Viskozite: SAE 0W-20

Motor so utma
suyu

M/T

“SUZUKI LLC: Super (Blue) Coolant”

5,0 L
(hazne dahil)

Otomatik anz man 4,9 L
(hazne dahil)
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PARÇA: Önerilen yak t/ya  ve kapasiteleri (yakla k)
Düz anz man ya “SUZUKI GEAR OIL 75W” 1,2 L
Otomatik anz man ya “SUZUKI ATF 3317 veya Mobil ATF3309” 5,7 L
Diferansiyel
ya

Ön
“SUZUKI SUPER GEAR OIL 75W-85 SYNTHETIC”

1,6 L
Arka 1,3 L

Transfer kutusu ya “SUZUKI GEAR OIL 75W” 1,21 L
Fren ve debriyaj hidroli i SAE J1703 veya DOT3 –
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Numaralar
16 No’lu BM Yönetmeli inin uyguland  ülkelerde çocuk kol-
tu u ......................................................................................  1-28
A
ABS'nin çal mas ...............................................................  3-56
Acil Durum Kilitlemeli Toplay c  (ELR) .............................  1-10
Acil durumda durma sinyali (ESS) ....................................  3-53
AIR BAG (Hava yast ) lambas ...............................  1-42, 2-47
Aksesuar soketi ....................................................................  5-6
Akü .......................................................................................  6-29
Akünün de i tirilmesi ..........................................................  2-7
Ampul de i tirme ...............................................................  6-34
Ana uyar  gösterge lambas ...............................................  2-56
Anahtarlar..............................................................................  2-1
Anahtars z giri  sistemi vericisi ..........................................  2-6
Anl k yak t tüketimi ....................................................  2-21, 2-31
Araç savrulma uyar s ........................................................  3-35
Araç tan mlama bilgileri .......................................................  9-1
Arac  temizleme ....................................................................  8-2
Arac n garaj krikosuyla kald r lmas ...................................  7-3
Arac n z n çekilmesi (kurtarma amaçl  çeki ) ....................  7-7
Ar za gösterge lambas ......................................................  2-47
Arka cam silecek ve y kay c  dü mesi..............................  2-72
Arka diferansiyel ya .........................................................  6-19
Arka koltuklar........................................................................  1-6
Arka lamba grubu ...............................................................  6-40
Arka sis lambas  dü mesi..................................................  2-63
Arka sis lambas  gösterge lambas ...................................  2-55
Arka yolcu emniyet kemeri hat rlatma lambas ................  2-47

Ayak dayama yeri................................................................  5-13
Ayar modu ...........................................................................  2-24
Ayd nlatmalar gösterge lambas ........................................  2-54
Aynalar .................................................................................  2-13
Ayr labilir soketli kucak-omuz kemeri...............................  1-12
B
Bagaj kapa ..........................................................................  2-3
Bak m program .....................................................................  6-2
Bardak tutucu ......................................................................  5-11
Bardak tutucu ve e ya gözü...............................................  5-10
Ba  destekleri................................................................. 1-4, 1-6
Bilgi dü mesi.......................................................................  2-28
Bilgi ekran .................................................................. 2-19, 2-29
Bujiler ...................................................................................  6-16
C
Camlar ..................................................................................  2-11
Ç
Çeki  kontrol sistemi ..........................................................  3-57
Çift sensör ...........................................................................  3-44
Çift sensörlü fren deste i gösterge lambas ....................  2-50
Çift sensörlü fren deste i OFF (KAPALI) 
gösterge lambas .................................................................  2-51
Çift sensörlü fren deste i OFF (KAPATMA) dü mesi .....  3-38
Cilalama .................................................................................  8-6
Çocuk koltuklar ..................................................................  1-18
D
Debriyaj hidroli i.................................................................  6-21
Debriyaj pedal .............................................................. 3-7, 6-21
Denge kontrol sistemi.........................................................  3-57
Destek tutamaklar ................................................................  5-8
Devir göstergesi ......................................................... 2-17, 2-27
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Direksiyon ...........................................................................  6-24
Di li ya ..............................................................................  6-19
Di li ya  de i imi ..............................................................  6-20
Di li ya  seviyesi kontrolü................................................  6-19
D  dikiz aynalar .................................................................  2-14
D  dikiz aynalar  katlama dü mesi ..................................  2-15
Dörtlü fla ör dü mesi.........................................................  2-70
Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas ..........................  2-41, 3-65
Dü ük motor so utma suyu s cakl k lambas  (mavi renk) 2-50
Dü ük yak t uyar  lambas ..................................................  2-49
Düz anz man........................................................................  3-8
E
Egzoz gaz  uyar s ...............................................................  1-55
Elektrikli aynalar .................................................................  2-15
Elektrikli cam kumandalar ................................................  2-11
Elektronik denge program  (ESP®) ...................................  3-56
Emniyet kemeri hat rlat c ..................................................  1-15
Emniyet kemeri ön gergi sistemi..............................  1-18, 1-38
Emniyet kemerini inceleme................................................  1-17
Emniyet kemerleri ve çocuk koltuklar ...............................  1-8
ESP® OFF dü mesi ............................................................  3-59
ESP® OFF gösterge lambas ....................................  2-45, 3-58
ESP® uyar  lambas ...................................................  2-44, 3-58
F
Far huzmesi yönü ayar ......................................................  2-63
Far kolu................................................................................  2-57
Far seviye dü mesi ............................................................  2-68
Far yükseklik ayar ..............................................................  6-34
Fren destek sistemi ............................................................  3-54
Fren hidroli i .......................................................................  6-21
Fren pedal ....................................................................  3-7, 6-22

Fren sistemi uyar  lambas .................................................  2-43
Frenleme ..............................................................................  3-54
Frenler ..................................................................................  6-21
G
Gaz pedal ..............................................................................  3-7
Gösterge paneli alt ndaki sigortalar ..................................  6-32
Gösterge paneli tablas .......................................................  5-11
Gösterge tablosu........................................................ 2-16, 2-26
Güç destekli frenler.............................................................  3-54
Gündüz sürü  farlar ...........................................................  6-39
Gündüz sürü  lambas  (D.R.L.) sistemi ............................  2-61
Güne lik .................................................................................  5-4
Günlük kilometre sayac ............................................ 2-21, 2-34
Günlük kontrol listesi ...........................................................  3-1
H
Halojen farlar .......................................................................  6-35
Hava filtresi..........................................................................  6-16
H rs z cayd rma alarm sistemi..............................................  2-9
H rs z cayd rma lambas .....................................................  2-11
H z göstergesi............................................................. 2-17, 2-27
H z s n rlay c .......................................................................  3-26
I
Is tma ve klima sistemi .......................................................  5-16
Is tmal  arka cam dü mesi / s tmal  d  dikiz 
aynalar  dü mesi.................................................................  2-74
ISOFIX tip kancalarla takma ...............................................  1-34

ç ayd nlatma ................................................................ 5-5, 6-42
ç dikiz aynas ......................................................................  2-13
mmobilizer sistemi...............................................................  2-1
mmobilizer sistemi uyar  lambas .....................................  2-48
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K
Kap  aç k uyar  lambas ......................................................  2-49
Kap  kilitleri ...........................................................................  2-2
Kaput......................................................................................  5-2
Katalitik konvertör ................................................................  4-9
Katlan r arka koltuklar ..........................................................  1-6
Kilitleme önleyici fren sistemi (ABS) .......................  3-55, 3-57
Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) uyar  lambas ......  2-44
Kilometre göstergesi .................................................  2-21, 2-34
Klima sistemi.......................................................................  6-47
Koltuk arkal  aç  ayar kolu ................................................  1-4
Koltuk ayar ...........................................................................  1-2
Koltuk konumu ayar kolu.....................................................  1-3
Kontak anahtar .....................................................................  3-2
Kontak anahtar  hat rlat c s .................................................  2-2
Korna ...................................................................................  2-73
Krikoyla kald rma talimatlar ................................................  7-1
Kucak omuz kemeri ............................................................  1-10
L
Lamba hat rlatma sesli uyar c s .......................................  2-61
Lastik bas nc  kontrol sistemi (TPMS) ..............................  3-64
Lastik de i tirme ekipman ..................................................  7-1
Lastik kontrolü ....................................................................  6-25
Lastik rotasyonu .................................................................  6-26
Lastikler ...............................................................................  6-24
Lastikler ve/veya tekerleklerin de i tirilmesi...................  3-72
LED far uyar  lambas .........................................................  2-53
LED farlar.............................................................................  6-35
M
Manuel s tma ve klima sistemi .........................................  5-17
Merkezi kap  kilitleme sistemi..............................................  2-3

Motor bölmesindeki sigortalar...........................................  6-31
Motor seri numaras ..............................................................  9-1
Motor so utma suyu...........................................................  6-14
Motor so utma suyu s cakl k lambas ..............................  2-50
Motor sorunu
A r  s nma..........................................................................  7-12
Mar  motoru çal m yor......................................................  7-11
Motor sorunu: Motor çal m yor ........................................  7-11
Motor ya  özellikleri.............................................................  6-9
Motor ya  tüketimi ...............................................................  3-2
Motor ya  ve filtresi .............................................................  6-9
Motorun çal t r lmas ...........................................................  3-7
O
Ortalama h z.........................................................................  2-31
Ortalama yak t tüketimi.............................................. 2-21, 2-31
Otomatik ayd nlatmalar ......................................................  2-58
Otomatik far seviye ayarlama sistemi uyar  lambas .......  2-52
Otomatik s tma ve klima sistemi (iklim kontrolü)............  5-23
Otomatik anz man .............................................................  3-10
Otomatik anz man (AT) ya .............................................  6-17
Otoyolda sürü ....................................................................  4-10
Ö
Ön cam silecek suyu...........................................................  6-46
Ön cam silecek ve y kay c  kolu.........................................  2-70
Ön cam silecekleri...............................................................  2-71
Ön cam y kay c ...................................................................  2-71
Ön hava yast klar ...............................................................  1-43
Ön koltuk arka cebi .............................................................  5-12
Ön koltuk s t c s ..................................................................  1-5
Ön park lambas ..................................................................  6-36
Ön sinyal lambas ................................................................  6-36
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Ön sis lambas ....................................................................  6-38
Ön sis lambas  dü mesi.....................................................  2-63
Ön sis lambas  gösterge lambas ......................................  2-54
Ön yolcu hava yast  devreden ç karma sistemi............  1-53
P
Park freni .............................................................................  6-23
Park freni kolu.......................................................................  3-5
Parlakl k kontrolü.......................................................  2-18, 2-27
Pasif güvenlik sistemi (Hava yast )................................  1-40
Paslanma önleme .................................................................  8-1
Paspaslar...............................................................................  1-1
Pedal ......................................................................................  3-6
Plaka lambas ......................................................................  6-41
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