




NOT:
Ön hava yast  korumas yla ilgili bilgiler
için SÜRÜ TEN ÖNCE bölümündeki
Hava yast  sembolünün anlam ad n-

daki uyar  etiketine bak n.

KAZ/NOT

NOT 

NOT:
Bak m  kolayla t rmaya ya da talimatlar
aç klamaya yönelik özel bilgileri belirtir.

KAZ



KAZ

KAZ



NOT:
Suzuki servisi Yetkili Suzuki servisi ve Yetkili Suzuki atölyesi anlam na gelmektedir.





NOT:
• 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 konulma ya da gürültü/ses kaydedilmez.
• Belirli durumlarda veri kaydedilemez.
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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.

KAZ

KAZ













NOT:
• mmobilizer / anahtars z çal t rma

sistemi uyar  lambas  yan p söner ya da
yanarsa bilgi ekran nda bir mesaj
gösterilebilir

• Bu immobilizer sistemi bak m
gerektirmez.

KAZ



NOT:
• mmobilizer kontak anahtar n z  kay-

bederseniz, en k sa sürede SUZUKI yet-
kili servisine ba vurarak kaybetti iniz
anahtar  devre d  b rakt r n ve yeni bir
anahtar veya uzaktan kumanda yapt r n.

• mmobilizer anahtarlar  olan ba ka
araçlar n z varsa SUZUKI arac n z  kul-
lan rken o anahtarlar  kontak anahtar  ya
da motor dü menizden uzak tutun. Aksi
halde SUZUKI arac n z n immobilizer

sistemine kar abileceklerinden motor
çal mayabilir.

• Metal herhangi bir nesneyi immobilizer
anahtar na veya uzaktan kumandaya
takman z durumunda motoru çal t r-
mayabilir

KAZ

(1)
(2)

(3)

(4)



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

NOT:

Bilgi ekran  ayar modu üzerinden tüm
kap lar  açan i levi, iki dönü  gerektir-
meden tek dönü  gerektirme konumuna
alabilirsiniz. Bilgi ekran n n kullan lmas yla
ilgili detaylar için bu bölümdeki Bilgi
ekran k sm na bak n.(1)

(2)
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)



NOT:
• Ayr ca vericiyi çal t rarak tüm kap lar

kilitleyebilir ve açabilirsiniz. Bu bölüm-
deki Anahtars z çal t rma sistemi uzak-
tan kumandas  / Anahtars z giri  sistemi
vericisi (varsa) k sm na bak n.

• Arac n zda anahtars z çal t rma sistemi
varsa, talep dü mesine basarak tüm
kap lar  kilitleyebilir veya kilitlerini
açabilirsiniz. Bu bölümdeki Anahtars z
çal t rma sistemi uzaktan kumanda /
Anahtars z giri  sistemi vericisi (varsa)
k sm na bak n.

NOT:
• Verici veya uzaktan kumanday

çal t rarak da sabit kanca kilidi sistemini
devreye alabilirsiniz. Bu bölümdeki
Anahtars z çal t rma sistemi uzaktan

kumandas  / Anahtars z giri  sistemi
vericisi k sm na bak n.

• Arac n zda anahtars z çal t rma sistemi
bulunuyorsa sabit kanca kilidi sistemini
talep dü mesine basarak da devreye
alabilirsiniz. Bu bölümdeki Anahtars z
çal t rma sistemi uzaktan kumanda /
Anahtars z giri  sistemi vericisi (varsa)
k sm na bak n.

NOT:
• Sabit kanca kilidi sistemi kap lardan biri

ya da daha fazlas  tamamen kapal
durumda de il ve kilitlenmemi se
çal maz. Kap lar n tümünün (bagaj
kap s  da dahil) sabit kanca sistemi kili-
dini çal t r rken tamamen kapal  ve kilitli
oldu undan emin  olun.

• Sabit kanca kilidi sistemi, kontak
anahtar  ON (AÇIK) konuma
getirildi inde veya ate leme modunu ON
(AÇIK) konuma getirmek için motor
dü mesine bas ld nda otomatik olarak

aç larak, yan kap lar n kilidinin aç l-
mas n  sa lar.



NOT:
Bilgi ekran  ayar modu üzerinden tüm
kap lar  açan i levi, iki dönü  gerektir-
meden tek dönü  gerektirme konumuna
alabilirsiniz.Bilgi ekran n n kullan lmas yla
ilgili detaylar için bu bölümdeki "Bilgi
Ekran "na bak n.

(1)

(2)

(1)



NOT
Bagaj kap s n  tamamen kapan-
mad nda, a a daki i lemleri uygulay n:
1) Bagaj kap s  açma dü mesine (1) bas n

ve bagaj kap s n  aç n.
2) Birkaç saniye sonra, bagaj kap s n

kapat n.
3) Bagaj kap s n n tamamen kapand n-

dan emin olun.

NOT:
Küçük ve sökülebilir olan kapa  (2) kay-
betmemek için dikkatli olun.

(2)

(3)

(3)

KAZ



(1)

(2)



NOT
Bilgi ekran  ayar modu üzerinden tüm
kap lar n kilidini açan i levi iki turda açmak
yerine bir turda açmaya ya da tam tersi
ekilde  Bilgi ekran n n

kullan lmas yla ilgili detaylar için bu bölüm-
deki Bilgi ekran k sm na bak n.

NOT:
Bilgi ekran  ayar modu üzerinden tüm
kap lar n kilidini açan i levi iki turda açmak
yerine bir turda açmaya ya da tam tersi
ekilde de i tirebilirsiniz. Bilgi ekran n n

kullan lmas yla ilgili detaylar için bu bölüm-
deki Bilgi ekran k sm na bak n.

NOT:
Kap lardan hiçbirisi UNLOCK (K L T AÇ)
dü mesi (2) çal t r ld ktan sonraki 30 san-
iye içinde aç lmazsa kap lar  tekrar otoma-
tik olarak kilitlenir.
NOT:
• Uzaktan kumandan n azami çal t rma

mesafesi yakla k 5 m dir (16 ft.) ancak
bu etrafta bulunan nesnelere özellikle
radyo vericileri ya da YS (Yurtta n Sesi)
radyolar  gibi yak ndaki di er verici 
cihazlar n varl na göre de i ir.

• Ate leme modu "LOCK" (OFF) ("K L T"
(KAPALI)) d nda herhangi bir mod-
daysa kap  kilitleri uzaktan kumanda ile
çal t r lamaz.

• Herhangi bir kap  aç kken uzaktan
kumanda üzerindeki LOCK (K L T)
dü mesine basarsan z d  alarm çala-
cak ve kap lar kilitlenemeyecektir.

• Uzaktan kumandalardan birini kaybeder-
seniz SUZUKI yetkili servisinden en k sa
zamanda bir yenisini isteyin. Yetkili ser-
vis arac n z n haf zas na yeni uzaktan
kumanda kodunu girdi inden emin olun,
böylece eski kod silinir.



NOT:
Bilgi ekran  ayar modu üzerinden tüm
kap lar n kilidini açan i levi iki turda açmak
yerine bir turda açmaya ya da tam tersi
ekilde de i tirebilirsiniz. Bilgi ekran n n

kullan lmas yla ilgili detaylar için bu bölüm-
deki Bilgi ekran k sm na bak n.

NOT:
• Kap  kilitleri a a daki ko ullar alt nda

talep dü mesi taraf ndan çal t r lamaz:
– Kap lardan herhangi biri aç ksa veya

tam kapal  de ilse.
– Ate leme modu LOCK (OFF) (K L T

(KAPALI)) d nda herhangi bir mod-
daysa.

• Talep dü mesine basarak kap lar n aç l-
mas ndan sonra yakla k 30 saniye
içinde hiçbir kap  aç lmazsa kap lar
tekrar otomatik olarak kilitlenir（1）

(1)

(1)

(1)



NOT:
• Uzaktan kumanda yukar da aç klanan

talep dü mesi çal t rma aral  d n-
daysa talep dü mesini çal t ramazs n z.

• Uzaktan kumandan n pili akarsa ya da
güçlü radyo dalgalar  ya da ses olu ursa
talep dü mesi çal t rma aral
azalabilir ya da uzaktan kumanda
çal mayabilir.

• Uzaktan kumanda kap  cam na çok
yak nsa istek anahtarlar  çal mayabilir.

• Yedek uzaktan kumanda araçtaysa talep
anahtarlar  normal çal mayabilir

• Uzaktan kumanda, talep dü mesini,
sadece dü menin çal ma aral
dahilindeyse çal t r r. Örne in uzaktan
kumanda sürücü kap s  talep dü mesi-
nin çal t rma aral nda ancak ön yolcu
kap s  talep dü mesi veya bagaj kap s
talep dü mesinin çal t rma aral nda
de ilse sürücü kap s  dü mesi
çal t r labilir ancak ön yolcu kap s
dü mesi veya bagaj kap s  dü mesi
çal t r lamaz.

NOT:
Anahtars z çal t rma sistemi a a daki
gibi belli çal t rma ko ullar  alt nda veya
belli ortamlarda do ru çal mayabilir.
• Televizyon, güç istasyonu veya cep tele-

fonundan güçlü sinyaller geldi inde.
• Uzaktan kumanda metal bir cisim

taraf ndan kapat ld nda ya da temas
etti inde.

• Yak nda radyo dalga tipi uzaktan
anahtars z giri  kullan ld nda.

• Uzaktan kumanda ki isel bilgisayar gibi
elektronik bir cihaz n yak n na
koyuldu unda.

Alman z gereken baz  ek önlemler ve bil-
meniz gereken baz  bilgiler a a dad r:
• Anahtar n uzaktan kumandaya yer-

le tirildi inden emin olun  Uzaktan
kumanda kullan lmaz hale gelirse
kap lar  kilitleyemez ya da açamazs n z.

• Sürücünün uzaktan kumanday  her
zaman ta d ndan emin olun.

• Uzaktan kumandalardan birini kaybeder-
seniz SUZUKI yetkili servisinden en k sa
zamanda bir yenisini isteyin. Yetkili ser-
vis arac n z n haf zas na yeni uzaktan
kumanda kodunu girdi inden emin olun,
böylece eski kod silinir

• Arac n z için en fazla dört uzaktan
kumanda veya anahtar kullanabilirsiniz.
Ayr nt lar  SUZUKI yetkili servisine
sorun.

• Uzaktan kumandan n pil ömrü yakla k
iki y ld r ancak kullan m ko ullar na göre
de i ebilir.

KAZ



NOT:
• Hat rlat c ; uzaktan kumanda gösterge

paneli, torpido gözü, saklama bölmesi,
güne lik veya zemin gibi yerlerde
çal maz.

• Sürücünün uzaktan kumanday  her
zaman ta d ndan emin olun.

• Araçtan ayr l rken uzaktan kumanday
araçta b rakmay n.

(A)



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

(1)

KAZ



NOT:
Bilgi ekran  ayar modu üzerinden tüm
kap lar n kilidini açan i levi iki turda açmak
yerine bir turda açmaya ya da tam tersi
ekilde de i tirebilirsiniz. Bilgi ekran n n

kullan lmas yla ilgili detaylar için bu bölüm-
deki Bilgi ekran k sm na bak n.

(1)

(1)
(2)



NOT:
Bilgi ekran  ayar modu üzerinden tüm
kap lar n kilidini açan i levi iki turda açmak
yerine bir turda açmaya ya da tam tersi
ekilde de i tirebilirsiniz. Bilgi ekran n n

kullan lmas yla ilgili detaylar için bu bölüm-
deki Bilgi ekran k sm na bak n.

NOT:
Kap lardan hiçbirisi 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 t rma mesafesi yakla k 5 m dir
ancak bu etrafta bulunan nesnelere
özellikle radyo vericileri ya da YS (Yurt-
ta n Sesi) radyolar  gibi yak ndaki di er
verici cihazlar n varl na göre de i ir.

• Kontak anahtar  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-
yal lambas  yan p sönmez.

• Vericilerden birini kaybederseniz
SUZUKI yetkili servisinden en k sa
zamanda bir yenisini isteyin. 
yetkili servisinin arac n z n haf zas na
yeni verici kodunu girdi inden emin olun,
böylece eski kod silinir.

KAZ

(1)

(2)



NOT:
Kullan lm  piller geçerli kurallar veya
düzenlemelere göre imha edilmeli ve 
normal çöpe at lmamal d r.

(2)

(3)
KAZ

(1)



NOT:
H rs z cayd rma lambas  için bu bölümdeki
H rs z cayd rma lambas  (varsa)

konusunu inceleyin.

NOT:
• H rs z cayd rma 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 rma alarm sistemi devreye
girdi inde kap lar n kilidini açmak için
mutlaka anahtars z giri  sistemi uzaktan
kumandas n  veya talep dü mesini kul-
lan n. Bunun yerine anahtar kullan l-
mas  alarm  devreye alacakt r.

• H rs z cayd rma alarm sistemini
bilmeyen biri arac n z  kullanacaksa
sistemi ve çal mas n  bu ki iye anlat-
man z  öneririz. Alarm n yanl l kla
devreye al nmas  di erleri için sorun
yaratabilir.

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

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

KAZ

(1)



NOT:

• Alarm n kazara devreye girmesini önle-
mek için arac n içinde bir ki i varken
devreye almaktan kaç n n. Araç içindeki
ki i kilit dü mesini veya elektrikli kap
kilitleme dü mesini kullanarak kap lar-
dan birinin kilidini açar ve kap y  açarsa
ya da kaputu açarsa alarm devreye
girer.

• D ar dan anahtar  kullanarak ya da
içeriden kap  kilitleme dü meleri ya da
otomatik kap  kilitleme anahtar n  kulla-
narak tüm kap lar kilitlendi inde h rs z
cayd rma alarm sistemi devreye girmez.

• Anahtars z çal t rma sistemi uzaktan
kumandas  veya talep dü mesi kul-
lan larak kap lar n kilidi aç ld ktan sonra
yakla k 30 saniye içinde kap  aç l-
mazsa, kap lar otomatik olarak yeniden
kilitlenir. Sistem devredeyse ayn  anda
h rs z cayd rma alarm sistemi devreye
girer.

NOT:
• Alarm durduktan sonra bile anahtars z

çal t rma sistemi uzaktan kumandas n
veya talep dü mesini kullanarak kap lar
kilitlerseniz h rs z cayd rma alarm
sistemi yakla k 20 saniyelik bir gecik-
meyle tekrar devreye girecektir.

• H rs z cayd rma alarm sistemi devrede
konumunda ya da alarm çal r durum-
dayken akünün ba lant s n  keserseniz
sonraki durumda alarm, akünün ayr l p
tekrar ba lanmas  aras ndaki sürede
dursa da akü tekrar ba land nda alarm
devreye girecek veya yeniden devreye
girecektir.

• Önceden belirlenen çal t rma süresinin
sonunda alarm durduktan sonra bile
h rs z cayd rma alarm sistemini devre-
den ç karmadan herhangi bir kap  veya
kaput aç l rsa alarm tekrar devreye girer.



NOT:
H rs z cayd rma alarm sistemimi (sa dan
direksiyonlu araçlarda) için bu bölümdeki
H rs z cayd rma alarm sistemi (sa dan

direksiyonlu araçlarda) (varsa) k sm na
ba vurun.



(1)

(2)

(1)
(3)

(4)

(2)
(5)



NOT:
Arka camlardan biri aç kken arac
sürerseniz hava titre iminin neden oldu u
yüksek bir ses duyabilirsiniz. Sesi azalt-
mak için sürücü veya ön yolcu cam n  aç n
ya da arka cam  biraz yukar  kald r n.



NOT:
S k ma önleme i levinde sorun oldu un-
dan OTOMAT K KAPATMA özelli iyle
cam  kapatamazsan z bile cam anahtar n
KAPATMA konumunda tutarak cam  kapa-
tabilirsiniz. Arac  arazide çok fazla
sürerseniz cam, arac n sars lmas na tepki
verdi inden s k ma önleme i levi kazara
çal abilir.



(1)

(2) (3)



NOT:
Arac n zda s tmal  d  dikiz aynalar
mevcutsa bu bölümde yer alan Is tmal
arka cam anahtar  / s tmal  d  dikiz ayna
(varsa) anahtar konusunu inceleyin.

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)
(1)





(1)

(2)

(3)



NOT:
Ba  deste ini sökerken tavanla aras nda
yeterince bo luk sa lamak için koltuk arka-
l n  yat rmak gerekebilir.



NOT:
Ba  deste ini sökerken tavanla aras nda
yeterince bo luk sa lamak için s rtl  ileri
do ru katlamak gerekebilir.

KAZ





KAZ

KAZ

KAZ



ÖRNEK
Kilit Açma

Kırmızı

Kilitleme

KAZ









NOT:
Spor modelin ön koltu unda omuz kemer
kay  yukar daki ekilde gösterildi i gibi
bükülmelidir.
Emniyet kemerini ba lamadan önce kemer
kay n n bükülmedi inden emin olun.

NOT:
Arka orta emniyet kemeri tokas  üzerinde
CENTER yazar. Tokalar kilit mandal

plakas n n yanl  tokaya tak lamayaca
ekilde düzenlenmi lerdir.



(2) (3) (4)

(2) (3) (4)

(1)

(2) (3) (4)





KAZ





NOT:
Çocuk emniyeti sistemleri ile ilgili kanun-
lara uyun.







NOT:
1) SUZUKI Britax Römer Baby Safe i-Size çocuk koltu unu tavsiye etmektedir.

Orijinal SUZUKI Aksesuar parça numaras : 88501-77R00
2) Destek baca  bulunan çocuk koltu unun bu oturma konumunda kullan lmas  yasakt r

NOT:
'evrensel' AT Düzenleme No. 44'te aç klanan kategoridir.





NOT:
1) SUZUKI, Britax Römer Duo Plus çocuk koltu unu tavsiye etmektedir.

SUZUKI Orijinal Aksesuar parça numaras : 990E0-59J56-000

2) SUZUKI, "Britax Römer KidFix XP" çocuk koltu unu tavsiye etmektedir.
SUZUKI Orijinal Aksesuar parça numaras : 990E0-59J25-002

NOT:
'evrensel' AT Düzenleme No. 44'te aç klanan kategoridir.



NOT:
'evrensel' AT Düzenleme No. 129'te aç klanan kategoridir.



NOT:



NOT:





KAZ



KAZ
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NOT:
Ön aç l  çarp mada yan hava yast klar  ve
yan perde hava yast klar  i ebilir.





(1)

(1)



(1)















(1)

(2)



（3）



1

36 54

2 6



NOT:
Son bölmenin yan p sönmesi yak t n nere-
deyse bitti i anlam na gelir.

NOT:
Dü ük yak t uyar  lambas n n (1) devreye
girme noktas  yol ko ullar  (örne in e im
ya da rampa) ve sürü  ko ullar na göre
depoda olan yak ta göre belirlenir.

KAZ
(1)

(2)



NOT:
• Parlakl k kontrolünü devreye al rken

birkaç saniye içerisinde dü meyi çevir-
mezseniz parlakl k kontrol göstergesi
otomatik olarak iptal edilir.

• Kur un asitli aküyü tekrar ba lad n zda
gösterge paneli lambalar n n parlakl
tekrar ayarlan r. Parlakl  tercihinize
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)



(2)(1)

(A)

(C)
(D)
(E)

(B)

(3)



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

sürü  s ras nda ya da duruldu unda
gerçek 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.

(a)



NOT:
• Bir dü meye bast n zda veya b rak-

t n zda gösterilenler de i ir.
• Ekranda yakla k de erler gösterilir.

Gösterilen de erler gerçek de erlerle
ayn  olmayabilir.

NOT:
Günlük kilometre sayac nda gösterilen
maksimum de er 9999.9'dur. Maksimum
de eri a t n zda, gösterilen de er 0.0'a
döner.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

KAZ



NOT:
• Araç hareket halinde de ilse ekran bu

de eri araç göstermez.
• Arac n özelliklerine ba l  olarak,

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

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

• km/L ayar  için anl k yak t tüketiminde
gösterilen maksimum de er 50 dir.
Gerçek anl k yak t tüketimi daha yüksek
olsa da, ekranda 50 nin üzerinde bir
de er gösterilmez.

• "MPG" ayar  için anl k yak t tüketiminde
gösterilen maksimum de er 99,9'dur.
Gerçek anl k yak t tüketimi daha yüksek
olsa da, ekranda 99,9 un üzerinde bir
de er gösterilmez.

• 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 tirebilir-

siniz. Bu bölümdeki "Ortalama yak t
tüketimi"ne bak n.

NOT:
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.



NOT:
• Kontak anahtar  ON ( AÇIK) konumun-

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

• Negatif (-) kutup ba n  kur un asitli
aküye tekrar ba lad n zda arac  bir
süre kulland ktan sonra sürü  mesafesi
de eri görüntülenir.

(1)







NOT:
Arac n özelliklerine ba l  olarak, baz
ö eler görüntülenemeyebillir.

NOT
• Yukar daki ekilde gösterildi i gibi “ ”

igeçerli ayar ö esinin ekran nda 
gösterilir.

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



1
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NOT:
Gösterge yol ko ullar  (örne in e im ya da
rampa)ve sürü  ko ullar na göre depoda
hareket eden yak ta göre biraz hareket
eder.

KAZ (2)

(1)



KAZ

(1)



NOT:
• Parlakl k kontrolünü devreye al rken

birkaç saniye içerisinde dü meyi çevir-
mezseniz parlakl k kontrol göstergesi
otomatik olarak iptal edilir.

• Kur un asitli aküyü tekrar ba lad n zda
gösterge paneli lambalar n n parlakl
tekrar ayarlan r. Parlakl  tercihinize
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

(A)

(C)

(D) (E)

(B)

(1)

(F)

(3)(2)



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

sürü  s ras nda ya da duruldu unda
gerçek 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.

(a)





(a) (d)

(e)

(f)

(c)(b)

(g)(h)(i)

NOT:
Ekranda gösterilen yak t tüketimi, sürü
mesafesi, ortalama h z ve toplam rölantide
yak t tasarrufu de eri a a daki ko ullar-
dan etkilenir;
• yol artlar
• çevredeki trafik durumu
• sürü  ko ullar
• araç durumu
• ar za uyar  lambas n n yanmas  ya da

yan p sönmesine neden olan ar za



NOT:
• Araç hareket halinde de ilse ekran

çubuk grafi i göstermez.
• Arac n özelliklerine ba l  olarak,

ba lang çtaki yak t tüketimi birimleri L/
100km, km/L veya MPG (BK) 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 (BK) 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.

NOT:
Negatif (-) kutup ba n  kur un asitli aküye
tekrar ba lad n zda arac  bir süre kul-
land ktan sonra ortalama yak t tüketimi
de eri görüntülenir.

NOT:
Reset after refuel (yak t doldurduktan

sonra s f rla) y  seçti inizde sadece az mik-
tarda yak t ekleyebilirsiniz, ortalama yak t
tüketimi de eri s f rlanamayabilir.



NOT:
• Kontak anahtar  ON ( AÇIK) konumun-

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

• Negatif (-) kutup ba n  kur un asitli
aküye tekrar ba lad n zda arac  bir
süre kulland ktan sonra sürü  mesafesi
de eri görüntülenir.

NOT:
Negatif (-) kutup ba n  kur un asitli aküye
tekrar ba lad n zda arac  bir süre kul-
land ktan sonra ortalama h z de eri
görüntülenir.

NOT:
• De eri s f rlad n zda veya negatif (-)

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

• Sürü  süresinin gösterilen maksimum
de eri 99:59:59 dur. Sürü  süresini s f r-
layana kadar ekranda maksimum de er
üzerinde bir de er gösterilmez.

NOT:
• Toplam rölanti durma süresi için gösteri-

lecek maksimum de er 99:59:59 dur.
• Negatif (-) kutup ba n  kur un asitli

aküye tekrar ba lad n zda, toplam
rölanti durma süresi de eri s f rlan r.

NOT:
Negatif (-) kutup ba n  kur un asitli aküye
tekrar ba lad n zda, toplam rölantide
yak t tasarrufu de eri s f rlan r.



NOT:
Günlük kilometre sayac nda gösterilen
maksimum de er 9999.9'dur. Maksimum
de eri a t n zda, gösterilen de er 0.0'a
döner.

NOT:
O anda seçili ayar ö esi çerçeveli olarak
gösterilir.

KAZ



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

ortalama h z, sürü  süresi, toplam rölanti
durma süresi veya toplam rölantide yak t
tasarrufu gösterilirken ayar moduna
girmek için gösterge ayar dü mesini (3)
bas l  tutarsan z de er o anda s f rlan r.
De eri s f rlamak istemiyorsan z ekran
göstergesini ayarlamak için gösterge
ayar dü mesine h zl ca bas n

• Ekran, ayar modunu gösterirken kontak
anahtar n  çevirirseniz veya arac  hare-
ket ettirmeye ba larsan z ayar modu
otomatik olarak iptal edilir.

NOT:
S cakl k görüntüleme birimlerini de i tird-
i inizde otomatik s tma ve klima sistemi
(varsa) s cakl k görüntüleme birimleri
otomatik olarak de i tirilecektir.





NOT:
• Mesaj n görüntülenmesine neden olan

sorun düzeltildi inde mesaj ortadan kay-
bolur.

• Mesaj görüntülenirse ve mesaj  gerek-
tiren ba ka sorunlar meydana gelirse
her sorunun mesaj  5 saniyede bir
de i erek s rayla görüntülenecektir.

• Mesaj görüntülenirken gösterge ayar
dü mesini (3) yakla k 2 saniye bas l
tutarsan z mesaj geçici olarak
kaybolacakt r. Mesaja neden olan sorun
düzeltilmezse mesaj 5 saniye sonra
tekrar ortaya ç kacakt r.











NOT:
Gösterge paneli (Tip B) sadece belirli bir araç tipinde tak l  oldu undan Arapça gösterim mevcut de ildir.
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NOT:
Gösterge yol ko ullar  (örne in e im ya da
rampa)ve sürü  ko ullar na göre depoda
hareket eden yak ta göre biraz hareket
eder.

KAZ (2)

(1)



KAZ
(1)



NOT:
• Parlakl k kontrolünü devreye al rken

birkaç saniye içerisinde dü meyi çevir-
mezseniz parlakl k kontrol göstergesi
otomatik olarak iptal edilir.

• Kur un asitli aküyü tekrar ba lad n zda
gösterge paneli lambalar n n parlakl
tekrar ayarlan r. Parlakl  tercihinize
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

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
h zla bas n ve di er ö eye geçin.
•
•
•
• Toplam rölanti durma süresi ve toplam

rölantide yak t tasarrufu (varsa )

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

(K L T) konumuna getirin.
• Ate leme modunu ACC veya LOCK

(OFF) (K L  (KAPALI)) konuma almak
için motor dü mesine bas n.

• Arac n z  sürmeye ba lay n.

(1) (2)



(A)

(E)
(D)

(C)

(B)

(F) (1)

(3)(2)



NOT:
D  s cakl k göstergesi, dü ük h zda sürü
s ras nda ya da duruldu unda gerçek d
s cakl k de ildir.



(a) (b) (c)

(j)(k) (i)

(f)(e)(d)

(g)(h)

NOT:
Ekranda gösterilen anl k yak t tüketimi,
ortalama yak t tüketimi, sürü  mesafesi,
ortalama h z, toplam rölantide yak t tasar-
rufu (varsa), hareket, tork ve güç, gaz ve
fren, servo bas nc  ve motor ya  s cakl
(varsa) ve enerji ak  (varsa) de erleri
a a daki ko ullardan etkilenir;
• yol  artlar
• çevredeki trafik durumu
• sürü  ko ullar
• ar za uyar  lambas n n yanmas  ya da

yan p sönmesine neden olan ar za 



NOT:
• Araç hareket halinde de ilse ekran

çubuk grafi i göstermez.
• Arac n özelliklerine ba l  olarak,

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

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

• km/L ayar  için anl k yak t tüketiminde
gösterilen maksimum de er 50 dir.
Gerçek anl k yak t tüketimi daha yüksek

olsa da, ekranda 50 nin üzerinde bir
de er gösterilmez.

• "MPG(UK)" ayar  için anl k yak t tüketi-
minde gösterilen maksimum de er
80'dur. Gerçek anl k yak t tüketimi daha
yüksek olsa da, ekranda 80 nin üzerinde
bir de er gösterilmez.

• 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.

(4)

(5)

(5)



NOT:
Negatif (-) kutup ba n  kur un asitli aküye
tekrar ba lad n zda, arac  bir süre kul-
land ktan sonra Ortalama yak t tüketim
de eri gösterilir.

NOT:
Reset after refuel (yak t doldurduktan

sonra s f rla) y  seçti inizde sadece az mik-
tarda yak t ekleyebilirsiniz, ortalama yak t
tüketimi de eri s f rlanamayabilir.

(6)

(7)



NOT:
• Kontak anahtar  ON ( AÇIK) konumun-

dayken veya ate leme modu ON (AÇIK)
modundayken tekrar yak t doldurur-
san z sürü  mesafesi do ru de eri gös-
termeyebilir.

• Negatif (-) kutup ba n  kur un asitli
aküye tekrar ba lad n zda arac  bir
süre kulland ktan sonra sürü  mesafesi
de eri görüntülenir.

(8)

(9)



NOT:
Negatif (-) kutup ba n  kur un asitli aküye
tekrar ba lad n zda arac  bir süre kul-
land ktan sonra ortalama h z de eri
görüntülenir.

NOT:
• Kur un asitli akünün negatif (-) kutbunun

ba lant s n n kesilmesi sürü  süresi
göstergesini s f rlar.

• Sürü  süresinin gösterilen maksimum
de eri 99:59:59 dur. Sürü  süresi s f rla-
nana kadar ekranda bu de erin üzerinde
bir de er gösterilmez.

NOT:
• Toplam rölanti durma süresi için gösteri-

lecek maksimum de er 99:59:59 dur ve
s f rlanana kadar bu de er sabitlenir.

(10)

(11)
(13)

(12)



• Negatif (-) kutup ba n  kur un asitli
aküye tekrar ba lad n zda, toplam
rölanti durma süresi ve toplam rölantide
yak t tasarrufu de eri s f rlan r.

NOT:
• Araç dururken G konumu geçmi  grafi i

gösterim moduna ayarland ysa, sürü
sonras  kontak anahtar n  ON (AÇIK)
çevirdi inizde veya ate leme modunu
LOCK (OFF) (K L T (KAPALI)) konu-
muna ald n zda grafik (15) birkaç san-
iye gösterilir.

• Grafik yakla k olarak gösterilir ve
gerçek hareket de i iklik gösterebilir.

NOT:
Ekranda yakla k de erler gösterilir.
Gösterilen de erler gerçek de erlerle ayn
olmayabilir.

(14) (15)
(17)

(16)





NOT:

O anda seçili ayar ö esi çerçeveli olarak
gösterilir.

(l)

KAZ



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

ortalama h z, sürü  süresi, toplam rölanti
durma süresi veya toplam rölantide yak t
tasarrufu (varsa) gösterilirken ayar
moduna girmek için gösterge ayar
dü mesini (3) bas l  tutarsan z de er o
anda s f rlan r. De eri s f rlamak
istemiyorsan z ekran göstergesini ayar-
lamak için gösterge ayar dü mesine
h zl ca bas n.

• Ekran, ayar modundayken kontak
anahtar n  çevirirseniz, motor dü mes-
ine basarsan z veya arac  hareket
ettirmeye ba larsan z ayar modu otoma-
tik olarak iptal edilecektir.

NOT:
S cakl k görüntüleme birimlerini 
de i tirdi inizde otomatik s tma ve klima
sistemi (varsa) s cakl k görüntüleme birim-
leri otomatik olarak de i tirilecektir.





NOT:
• Mesaj n görüntülenmesine neden olan

sorun düzeltildi inde mesaj ortadan kay-
bolur.

• Mesaj görüntülenirse ve mesaj  gerek-
tiren ba ka sorunlar meydana gelirse
her sorunun mesaj  5 saniyede bir
de i erek s rayla görüntülenecektir.

• Mesaj görüntülenirken gösterge ayar
dü mesini (3) yakla k 2 saniye bas l
tutarsan z mesaj geçici olarak kaybola-
cakt r. Mesaja neden olan sorun düzeltil-
mezse mesaj 5 saniye sonra tekrar
ortaya ç kacakt r.

























NOT:
• Arac n zda ENG A-STOP sistemi mevcutsa bilgi ekran , sistemle ilgili uyar  ve gösterge mesajlar n  da gösterir. Bu mesajlarla ilgili bilgi

için, ARACINIZI ÇALI TIRMA bölümündeki ENG A-STOP sistemi (motor otomatik durdurma çal t rma sistemi) (spor model
d nda) (varsa) veya ENG A-STOP sistemi (motor otomatik durdurma çal t rma sistemi) (spor model için) (varsa) k sm na bak n.

• Arac n zda radar fren destek sistemi mevcutsa bilgi ekran , sistemle ilgili uyar  ve gösterge mesajlar n  da gösterir. Bu mesajlarla ilgili
bilgi için ARACINIZI ÇALI TIRMA bölümündeki Radar fren destek sistemi (varsa) bölümüne bak n.

• Arac n zda çift sensörlü fren destek sistemi mevcutsa bilgi ekran , sistemle ilgili uyar  ve gösterge mesajlar n  da gösterir. Bu 
mesajlarla ilgili bilgi için ARACINIZI ÇALI TIRMA bölümündeki Çift sensörlü fren destek sistemi (varsa) bölümüne bak n.

• Arac n zda uyarlamal  h z sabitleme sistemi mevcutsa bilgi ekran , sistemle ilgili uyar  ve gösterge mesajlar n  da gösterir. Bu 
mesajlarla ilgili bilgi için ARACINIZI ÇALI TIRMA bölümündeki Uyarlamal  h z sabitleme sistemi (varsa) bölümüne bak n.

• Arac n zda erit terk önleme sistemi (spor model için) mevcutsa bilgi ekran , sistemle ilgili uyar  ve gösterge mesajlar n  da gösterir. Bu
mesajlarla ilgili bilgi için ARACINIZI ÇALI TIRMA bölümündeki erit terk önleme sistemi (spor model için) (varsa) Çift sensörlü
fren destek sistemi (varsa) bölümüne bak n.



NOT:
Uyar  ve gösterge lambalar  yan p söner
ya da yanarsa ilgili mesajlar bilgi ekran nda
gösterilebilir.

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





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:
El freni hat rlat c  sesli uyar s
Arac , park frenini b rakmadan çal t r r-
san z park freni serbest b rakman z  hat r-
latmak için sesli uyar  aral kl  olarak
çalacakt r. El freninin tamamen serbest
oldu undan ve fren sistemi uyar  lam-
bas n n kapand ndan emin olun.





KAZ





KAZ



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.

NOT:
Park esnas nda veya çok dü ük h zda
giderken a a daki direksiyon i lemleri
giderek daha fazla çaba gerektirebilir. Bu
direksiyon sisteminin ar zas  de ildir,
ancak hidrolik direksiyon kontrol sistemi,
a r  s nmalar n  önlemek için hidrolik
deste i s n rlar.
• Direksiyon çok s k çal t r l r.
• Direksiyon uzun süre tam olarak

çevrilmi  konumda tutulur
Hidrolik direksiyon kontrol sistemi
so udu unda hidrolik direksiyon sistemi
orijinal durumuna döner.
Ancak bu i lemlerin tekrarlanmas  hidrolik
direksiyon sistemine hasar verebilir.

NOT:
Hidrolik direksiyon sistemi do ru
çal mazsa direksiyonu yönlendirmek için
daha fazla efora ihtiyac n z olacakt r ancak
yine de arac  yönlendirebilirsiniz.

NOT:
Direksiyon çal yorsa elektronik hidrolik
direksiyonun çal mas n n neden oldu u
bir ses duyabilirsiniz. Bu normaldir ve
hidrolik direksiyon sisteminin düzgün
ekilde çal t n  gösterir.



KAZ









NOT:
Çift sensör geçici olarak çal may  b rak-
t nda, uzun far deste i de geçici olarak
durur.





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 kontrol 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 k sm na bak n.

• A a daki durumlardan birinde ya  ömrü
kontrol sisteminin ayar n  de i tirmek
için SUZUKI yetkili servisine dan n;

KAZ







(1) (2)

(3)(4)

（5）



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 veya motor dü mesine
bas larak ate leme modu ON (AÇIK)
konuma gtirilmi se ve AUTO (Otoma-
tik) konumu seçili durumda kalm sa,
motor çal masa da, etraf karanl k
oldukça farlar ve konum lambalar
otomatik olarak yanar Lambalar n uzun
süre aç k b rak lmas  akünün tamamen
bo almas na neden olabilir



NOT:
I k sensörü k z lötesi klara da tepki
gösterir, dolay s yla güçlü k z lötesi klar
oldu unda yanl  çal abilir.

NOT:
Sesli uyar  çalarken gösterge panelindeki
bilgi ekran nda bir mesaj görüntülenir.

NOT:
Gündüz sürü  lambalar n n parlakl  park
lambalar n n parlakl ndan farkl d r, ancak
bu ar za de ildir.

（5）



NOT:
• Eve geli i levi devredeyken, ön sis

farlar  (varsa), arka sis far  ve farlar
(uzun far) aç k de ildir.

• Eve geli i levinin ayd nlatma süresi
bilgi ekran ndan de i tirilebilir  Bu
bölümdeki Bilgi Ekran k sm na bak n. 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.



NOT:
Baz  ülkelerde ayd nlatma i lemi yerel
yönetmeli e istinaden üstteki tan mlardan
farkl  olabilir.



(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(3)



(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(3)



A



B



C



D





NOT:
Sinyal kolu bilgi ekran  yoluyla geri
döndürüldükten sonra sinyal kolunun üç
defa yan p sönmesi ayarlanabilir. Bu
bölümdeki Bilgi Ekran k sm na bak n.

NOT:

 Özelle tirme için SUZUKI yetkili ser-
visine ba vurun.







KAZ

KAZ



(2)

(1)



NOT:
• Bu u 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

• Arac n zda s tmal  d  dikiz aynalar
mevcutsa sadece sürücü taraf ndaki d
dikiz aynas nda i aret (2) vard r ancak
her iki d  dikiz aynas  ayn  anda çal r.

(1)

(1)

(2)

KAZ







NOT:
Kullan m esnas nda ve sonras nda klima
sisteminden su damlamas  normaldir.







KAZ



NOT:
Motor çal ana kadar motor dü mesini
bas l  tutman z gerekmez.

NOT:
Güçlü radyo dalgas  veya parazit olmas
durumunda, kontak modunu ACC veya ON
(AÇIK) moduna geçirmeniz veya motoru
motor dü mesi ile çal t rman z mümkün
olmayabilir. Bu durumda gösterge pane-
lindeki bilgi ekran nda a a daki mesaj
gösterilir: ANAHTARLIK TESP T ED L-
MED .

NOT:
Direksiyon simidine bir miktar yük uygulan-
mas  durumunda direksiyon kilidi aç lmay-
abilir ve immobilizer/anahtars z çal t rma
sistemi uyar  lambas  yanar. Böyle bir
durumda istedi iniz ate leme moduna
geçmek için yeniden motor dü mesine
basmadan önce direksiyonu yükten kurtar-
mak için direksiyon simidi sistemini sa a
veya sola çevirin.

KAZ



Kur un asitli akü tasarrufu sa lamak için,
a a daki ko ullardan her ikisi de ayn
anda yerine geldi inde k otomatik olarak
söner:
• Farlar ve park lambalar  söndü ünde
• Sürücü kap s n n aç lmas ndan 15

dakika sonra

(1)



NOT
• Otomatik anz man veya CVT Vites

kolu P d ndaki herhangi bir konum-
daysa veya vites kolu P konumun-
dayken topuz dü meye bas l rsa,
ate leme modu LOCK (OFF) (K L T
(KAPALI)) konumuna getirilemez.

• Ate leme modlar n  seçerken gösterge
panelindeki bilgi ekran nda belirli mesa-
jlar gösterilir. Ayr nt lar için SÜRÜ TEN
ÖNCE bölümündeki Bilgi ekran
k sm na bak n.

(KAPALI) (Müzik sistemi ekipmanı)

P

P

(KAPALI)

ONACCLOCK
(Müzik sistemi 
ekipmanı)

Vites kolu dışında 
bir konumda

Vites kolu

(1)

(2)



• Ate leme modlar n  hala seçemiyorsan z
anahtars z çal t rma siteminde sorun
olabilir. Sistemin incelenmesi için bir
SUZUKI yetkili servisine ba vurun.

• mmobilizer/anahtars z çal t rma
sistemi uyar  lambas , ana uyar
gösterge lambas  yan p sönerken yak-
la k 5 saniye kadar yanar. Ek olarak
gösterge panelindeki bilgi ekran nda bu
süre zarf nda bir mesaj görüntülenir.
Ayr nt lar için SÜRÜ TEN ÖNCE
bölümündeki Bilgi ekran k sm na
bak n.

• ç sesli uyar c n n uzaktan kumandan n
alg lama mesafesi d nda oldu una dair
uyar  vermesi için bir kez çalmas n
sa layacak ekilde sistemi
özelle tirebilirsiniz. 

• Uzaktan kumanda pili bitmek üzereyse
ate leme modunu ON (AÇIK) konumuna
almak için motor dü mesine
bast n zda bilgi ekran nda ilgili mesaj
belirecektir. Ayr nt lar için SÜRÜ TEN
ÖNCE bölümündeki Bilgi ekran
k sm na bak n. Pilin de i tirilmesi ile ilgili
daha fazla bilgi almak için SÜRÜ TEN
ÖNCE bölümündeki Anahtars z
çal t rma sistemi uzaktan kumandas  /
anahtars z giri  sistemi vericisi k sm na
bak n.

• Uyar  veriliyorsa, uzaktan kumanday
derhal bulun.

• Uyar  etkin durumdayken, motoru
çal t rmak mümkün olmayacakt r.
Gösterge panelindeki bilgi ekran nda
gözüken mesaj, bu durumu da göstere-
cektir. Daha fazla bilgi için SÜRÜ TEN
ÖNCE bölümündeki Bilgi Ekran
k sm na bak n.

• Normalde uzaktan kumandan n arac n
içine geri getirilmesinden k sa süre
sonra immobilizer/anahtars z çal t rma
sistemi uyar  lambas  sönmeli ve ana
uyar  gösterge lambas n n yan p sön-
mesi durmal d r. Yanmaya devam eder

(1)

(2)



ve yan p sönerlerse ate leme modunu
motor dü mesine basarak LOCK (OFF)
(K L T (KAPALI)) moduna al n ve ard n-
dan motoru çal t rma i lemini
gerçekle tirin. Bu bölümdeki Motorun
çal t r lmas  (anahtars z çal t rma
sistemli araç) (varsa) k sm na bak n.

• Sürücü olarak uzaktan kumanday
daima yan n zda ta y n.

• Uzaktan kumanda iç çal ma alan
içinde olsa bile a a daki ko ullardan
birinin geçerli olmas  durumunda,
motoru çal t ramayabilir veya ate leme
modlar n  seçemeyebilirsiniz; UZAKTAN
KUMANDA DI ARIDA uyar s  verilebilir.
– Uzaktan kumandan n pil seviyesi

dü üktür.
– Uzaktan kumanda güçlü radyo dalgas

veya gürültüden etkilenmektedir.
– Uzaktan kumanda metal bir cisim

taraf ndan kapat lm t r ya da temas
etmektedir.

– Uzaktan kumanda kap  cebi veya tor-
pido gözü gibi bir saklama alan ndad r.

– Uzaktan kumanda güne lik cebindedir
veya zemindedir.

• Uzaktan kumanda iç çal ma alan
d nda olsa bile, a a daki ko ullardan
birinin geçerli olmas  durumunda,
motoru çal t rabilirsiniz veya ate leme
modlar n  seçebilirsiniz. Bu durumda
UZAKTAN KUMANDA DI ARIDA
uyar s  verilmez.
– Uzaktan kumanda arac n d nda ama

bir kap ya çok yak nd r.
– Uzaktan kumanda gösterge paneli

üzerindeki veya bagaj bölmesindeki
belirli bir alan içindedir.

(1)

(2)

(3)

(1)





(2)(1)

(3)

(3)

(2)



NOT:
Otomatik anz manl  veya CVT li araçlar n,
anz man herhangi bir sürü  konumunda

çal t r l rken mar  yapmas n  engellemek
için tasarlanm  mar  ara kilit ayg t  vard r.

KAZ



(1)



NOT
• Motoru çal t rmak için motor dü mesini

bas l  tutman z gerekmez.
• Debriyaj pedal na bas lmad  sürece

düz anz manl  arac n motoru çal maz.
• Otomatik anz man veya CVT li

araçlar n, anz man herhangi bir sürü
konumunda çal t r l rken mar  tutmas
için tasarlanm  mar  ara kilit ayg t
vard r.

• Motor çal t rma prosedürü s ras nda
bilgi ekran ndaki mesajlar size yard mc
olacakt r. Ayr nt lar için SÜRÜ TEN
ÖNCE bölümündeki Bilgi ekran
k sm na bak n.

• Motorun mar  etmesini kolayla t rmak
için far ve klima gibi yükleri kapatman z
gerekir.

• Motoru çal t ramasan z bile, mar
motoru k sa bir süre sonra çal may
otomatik olarak durduracakt r. Mar

motoru durmu sa veya sistemde bir
sorun varsa, mar  motoru sadece
motoru anahtar na bas ld  sürece
döner.

NOT:
Acil durumlar d nda, motoru araç hareket
ederken durdurmay n. Direksiyon ve frenin
çal mas  motor durduruldu unda daha
fazla kuvvet gerektirecektir.
Bu bölümde Fren yapma k sm na bak n.

KAZ KAZ

KAZ



NOT:
• Yukar daki yöntemi kullanarak, birkaç

denemeden sonra motoru yine de
çal t ramazsan z, kur un asitli akünün
bo almas  gibi ba ka bir sorun olabilir.
Kontrol için SUZUKI yetkili servisi ile
görü ün.

• mmobilizer/anahtars z çal t rma
sistemi uyar  lambas , ana uyar
gösterge lambas  yan p sönerken yak-
la k 5 saniye kadar yanar. Ek olarak
bilgi ekran nda bu süre zarf nda belli bir
mesaj görüntülenir. Ayr nt lar için
SÜRÜ TEN ÖNCE bölümündeki
Bilgi ekran k sm na bak n.

• Sistemi iç sesli uyar c n n uzaktan
kumanda alg lama mesafesi d nda
uyar s  için bir kez çalmas n  sa layacak
ekilde özelle tirebilirsiniz.

Ki iselle tirme için lütfen SUZUKI yetkili
servisi ile görü ün.

• Uzaktan kumanda pili tamamen bitmek
üzereyse ate leme modunu ON (AÇIK)
konumuna almak için motor dü mesine
bast n zda bilgi ekran nda ilgili mesaj
belirecektir. Pilin de i tirilmesi ile ilgili
daha fazla bilgi almak için SÜRÜ TEN
ÖNCE bölümündeki Anahtars z
çal t rma sistemi uzaktan kumandas  /
anahtars z giri  sistemi vericisi (varsa)
k sm na bak n.

(1)

(2)



NOT:
Otomatik anz man veya CVT durumunda
vites kolu P d nda herhangi bir ba ka
konumdaysa ate leme modu LOCK (OFF)
(K L T (KAPALI)) konumuna döndürüle-
mez.
Motor sisteminin ar zalanmas  gibi belirli
durumlar motor dü mesinin LOCK (OFF)
(K L T (KAPALI)) moduna dönmesini
engelleyebilir. Bu durumda, a a dakileri
yapt ktan sonra arac n bir SUZUKI yetkili
servisi taraf ndan incelenmesini sa lay n:
• H rs zl  önlemek için kap lar  kilitleyin.

(Talep anahtarlar  ve anahtars z
çal t rma sistemi uzaktan kumandas
kap lar  kilitlemek için kullan lamaz.)

• Bo almas n  önlemek için kur un asitli
akü eksi kablosunu ay r n.

NOT:
Araçtan her ayr l n zda, motor dü mes-
ine basarak ate leme modunu LOCK
(OFF) (K L T (KAPALI)) konumuna getird-
i inizden, sonra da kap lar  kilitledi inizden
emin olun. Ate leme modunu LOCK (OFF)
(K L T (KAPALI)) konumuna getirmeden,
kap lar  kilitlemek için bir talep anahtar
veya anahtars z çal t rma sistemi uzaktan
kumandas n  kullanamazs n z.



*NOT:
Müsaade edilen maksimum h za, sürü
ko ullar  ve/veya araç ko ullar ndan dolay
ç kamayabilirsiniz.

KAZ



KAZ

KAZ



NOT:
• P - R , D - M "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 vites topuz
dü mesine basarsan z, yanl l kla P ,
R veya M konumuna geçebilirsiniz.

• Sürü  s ras nda sürücünün veya yol-
cunun dizi vites koluna çarparsa, kol
hareket edebilir ve vites beklenmedik
ekilde de i tirilebilir.

(1)

KAZ



NOT:
• D konumundan M konumuna

geçti inizde bilgi ekran nda gösterilen
vites konumu, vites kolu D konumun-
dayken otomatik olarak seçilen vites
konumudur.

• Vites kolu D konumundayken
direksiyondaki vites paletini kendinize
do ru çekerek geçici olarak manuel moda
geçebilirsiniz .

NOT:
• Motor devri yükseldi inde motor ve

anz man hasar n  önlemek için vites
otomatik olarak yükseltilir.

• Sürü  h z  dü tü ünde vites otomatik
olarak küçülür ve araç durdu unda vites
kolunu hareket ettirmeden vites konumu
1. vitese geçer.

• Gaz pedal na belirli bir miktar basar-
san z vites kolu manuel modda olsa dahi
vites otomatik olarak küçülür.

NOT:
Vites de i tirdi inizde bazen anz man
istenen vitese geçmeyebilir ancak bunun
yerine sesli bir uyar  duyulur. Bu, iyi sürü
özelli ini muhafaza etmek ve anz man
korumak içindir.

NOT:
• Sürekli vites de i tirmek için par-

ma n z  vites paletinden kald r n, sonra
vites paletini tekrar çekin. Vites paletini
kendinize do ru tutarken sürekli vites
de i tiremezsiniz.

• + ve vites paletlerini ayn  anda
çekti inizde vites de i meyebilir.

(1) (2)



(1) (2)

(1) (2)



(2)(1)

(1)

(2)



NOT:
• P - R , D - L , N - R veya R

- P vites geçi leri d nda, vites kolunu
daima topuz dü mesine (1) basmadan
de i tirin. E er Vites kolu ile vites
de i tirirken daima topuz dü mesine (1)
basarsan z, yanl l kla P , "R", veya L
konumuna geçebilirsiniz.

• Sürü  s ras nda sürücünün veya yol-
cunun dizi vites koluna çarparsa, kol
hareket edebilir ve vites beklenmedik
ekilde de i tirilebilir.

(1)



NOT:
Dü ük vites için izin verilen maksimum h z
üzerinde arac  sürerken vites kolunu dü ük
vitese al rsan z h z n z dü ük vitesin mak-
simum h z  alt na dü ene dek anz man
vites küçültmeyecektir.

KAZ

KAZ

(2)
(1)



(2)

(1)





NOT:
• Manuel anz manl  araçlarda vites

göstergesi, vites "N" (Bo ) konumun-
dayken gösterilmez.

• Düz anz manl  araçlarda YUKARI/
A A I oku gösterilirken debriyaj
pedal na basarsan z gösterge kaybolur.

• Normal sürü te aya n z  gaz pedal n-
dan çekerken YUKARI oku ortadan kay-
bolur.
Arac n zda adaptif h z sabitleme sistemi
bulunuyorsa, sistem çal rken sürü
ko ullar na ba l  olarak YUKARI/A A I
oku (düz anz manl  araçlarda) veya
YUKARI oku (otomatik anz manl
araçlarda manuel mod kullan l rken)
sürekli görüntülenebilir. Bu, gösterilen
vites konumunun mevcut seyir h z  için
ideal oldu u anlam na gelir.

• Vites de i tirme göstergesi zamanla-
mas , ayn  araç h z  ve motor devrinde
bile araç durumu ve/veya sürü  duru-
muna ba l  olarak de i ebilir.

• Radar fren destek sistemi, çift sensörlü
fren destek sistemi veya ESP® sistemi
gibi elektrikli sistemlerden biri
çal yorsa, vites kolu göstergesi geçici
olarak kaybolur.





NOT:
Yava larken yeniden enerji üretme i levi,
araç ko ullar na ba l  olarak çal mayabilir.

NOT:
Motor gücü yard m  i levi, araç ko ullar na
ba l  olarak çal mayabilir.



NOT:
Motor dü mesine basarak motoru tekrar
çal t rd n zda., klasik mar  motoru kul-
lan l r ve vites geçi  sesi duyars n z.

NOT:
Gösterge yakla k bir gösterim verir. 

 Ayr ca minimum bölme
1'dir ve bar hiçbir zaman 0 olmaz. 1 bar
görülürken bile pil bitmeye yak n olabilir.



NOT:
Arac n zda otomatik klima sistemi varsa
otomatik motor durdurma durumunu bilgi
ekran ndan de i tirebilirsiniz.
SÜRÜ TEN ÖNCE bölümündeki Bilgi

ekran k sm na bak n.



(1)

(2)

(1)



NOT:
• Yava larken motor otomatik durma

i levi, motorun tekrar çal mas ndan
sonra arac n 10 km/s h z  a mas ndan
sonra haz r olur.

• Araç durma noktas na geldikten sonra
motor otomatik olarak durmasa bile
(hala yakla k 15 km/s h zda giderken),
araç durdu u zaman motor otomatik
olarak duracakt r.

• Ses ve di er elektrikli parçalar otomatik
motor durmas  s ras nda kullan labilir
ancak klima fan moduna geçecektir.

• Araçta otomatik klima varsa, kliman n
kabini uzun süre havaland rmas  için fan
h z , otomatik motor durmas  s ras nda
(yaln zca otomatik kontrol modunda)
s n rlanacakt r.

NOT:
Yoku  kalk  destek sistemi 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.

KAZ

(1)



NOT:



NOT:

Otomatik motor durdurma esnas nda ENG
A-STOP OFF dü mesine (1) bas lmas
motoru otomatik olarak tekrar çal t r r ve
ENG A-STOP OFF lambas  (2) yanar.

(2)
(1)



NOT:
Gösterge otomatik motor durdurmas
s ras nda yan p sönüyorsa, motor stop
etmi  olabilir.







NOT:
Otomatik motor durdurma durumunu bilgi
ekran ndan de i tirebilirsiniz.
SÜRÜ TEN ÖNCE bölümündeki
Gösterge paneli (Tip C) k sm nda Bilgi

ekran konusunu inceleyin.

KAZ



NOT:
A a daki durumlarda ENG A-STOP
sistemi çal maz ve motor otomatik olarak
durmaz:
• ENG A-STOP sistemini devreden ç kar-

mak için ENG A-STOP KAPALI
anahtar na bas ld nda.

• ENG A-STOP OFF lambas  yan p
sönüyorsa.

• Motor so utma s v s  s cakl  dü ük
veya yüksekken.

• Akü performans  dü ükken.
• Akü s cakl  dü ük veya yüksekken.
• Fren servosu vakum bas nc  dü ükken
• Gaz pedal na bas lmas .
• Fan devri ayar dü mesi ON (AÇIK)

moduna getirildi inde ve arac n içi yeter-
ince so umad  veya s nmad nda
(otomatik klimal  araçlar için).

• Buz çözme dü mesi ON (AÇIK) moduna
getirildi inde (otomatik klimal  araçlar
için).

• ABS veya ESP® sistemi devreye al nd
s rada veya sonras nda ya da araç
durmu ken.

• lk kez kullan ld nda sistemi ba latmak
için.

• Motor otomatik olarak tekrar
ba lat ld nda ve araç yakla k 6 km/s
h z  a mad nda.

• Motor, kaput aç kken çal t r ld nda.
• Geri gittikten sonra araç durdu-

ruldu unda
• Motoru durdurma sinyali ENG A- STOP

sistemi d ndaki elektronik kontrol
sistemlerinden al n rsa.

KAZ

(1)



NOT:
H zl  debriyaj çal mas yla motor stop
ederse motor N (bo ) konumunda ve
debriyaj pedal na bas lm ken tekrar
çal acakt r.

NOT:
A a daki ko ullar alt nda, ENG A-STOP
sistemi taraf ndan durdurulsa bile motor
otomatik olarak yeniden çal acakt r:
• Araç yoku  a a  hareket ederken
• Motor durdurulduktan sonra birkaç

dakika geçti inde.
• Fren servosu vakum bas nc  dü ükken
• Akü performans  dü ükken.

• Fan devri ayar dü mesi ON (AÇIK)
moduna getirildi inde ve arac n içi
yeterince so umad  veya s n-
mad nda (otomatik klimal  araçlar için).

• Buz çözme dü mesi ON (AÇIK) moduna
getirildi inde (otomatik klimal  araçlar
için).

• Örne in s tmal  arka cam ve s tmal  d
dikiz aynalar  (varsa) dü mesi ON
(AÇIK) konumundayken veya di er elek-
trikli parçalar (müzik sistemi, klima vb.)
çal rken oldu u gibi elektrik tüketimi
yüksek oldu unda.

• ENG A-STOP sistemini devreden ç kar-
mak için ENG A-STOP KAPALI
anahtar na bas ld nda.

NOT:
Motor yeniden çal t nda, müzik sistemi-
nin sesi kesilebilir.
Bu normaldir ve müzik sisteminin ar zas
de ildir.

(1)

KAZ











NOT:
• Yava lama kontrolü veya takip kontrolü

devredeyken arac n z öndeki araca yak-
la t nda önden çarp ma uyar s
devreye girer.

•

 Ancak fren sisteminde bu
normaldir. 



(1)

(2)
(3)

(4)



(6) (7)

(9)

(8)

(5)



NOT:
• Motoru kapat rken bellekteki önceden ayarlanm  mesafe iptal edilir ve sistem s f rlan r.
• Uygun bir takip mesafesi araç h z na ba l  olarak de i ecektir.



NOT:
Fren pedal na bas l yken sabit seyir h z
s f rlanana dek SET (AYARLA) göster-
gesi (7) kaybolur.

NOT:
• RES +/SET (SIFIRLA +/AYARLA -)

dü mesini (3) h zl ca yukar  çekerek ve
a a  bast rarak h z  1 km/s art larla
ayarlayabilirsiniz.

• RES +/SET (SIFIRLA +/AYARLA -)
dü mesini (4) yukar  çekerek ve
bast rarak ve tutarak h z  5 km/s
art larla ayarlayabilirsiniz. (örn. 62 Km/s
> 65 Km/s > 70 Km/s vb.)

•

RES +/SET (SIFIRLA +/
AYARLA -) 

 Ancak
öndeki araç gözden kaybolursa araç
ayarl  h za otomatik olarak ç kar



Düz anz manl  araç için

Otomatik anz manl  araç için

CTV araç için

NOT:
Adaptif h z sabitleme sistemini kapat r-
san z haf zadaki önceden ayarl  h z silinir.
Seyir h z n z  tekrar ayarlay n.

(1)



NOT:
Arac n zda radar fren destek sistemi
bulunuyorsa radar sensör ile ilgili ayr nt lar
için bu bölümdeki Radar fren destek
sistemi (varsa) k sm n  inceleyin.

(1)

(2)



NOT:
A a daki durumlarda radar sensör geçici
olarak çal may  kesebilir.
• Kur un asitli akü gerilimi dü tü ünde
• Kur un asitli akü s cakl  dü ükken
• Motorun çal t r lmas  nedeniyle kur un

asitli akü gerilimi geçici olarak
dü tü ünde

Kur un asitli akü gerilimi normale
döndü ünde radar sensörün çal mas
eski haline döner.

(1)

(3) (4)

CRUISE
SYSTEM: NOT

ACTIVE BY
SENSOR.



NOT:
Radar sensörü veya sensör kapa  üze-
rinde kar veya su varsa sistem düzgün
i lev görmeyebilir.

NOT:
A a daki durumlarda adaptif h z 
sabitleme sistemi uyar  lambas  (3)
yanabilir, mesaj (4) belirebilir ve adaptif h z
sabitleme sistemi, sensörde veya sensör
kapa nda kir olmasa bile otomatik olarak
devreden ç kabilir.
• Tünelde
• Her iki kenar nda beton duvarlar olan yol
• Bir taraf nda metal çitler olan yol
• Üst geçitler veya farkl  seviyeli kav aklar

çevresinde
• Ya mur veya kar gibi kötü hava ko ul-

lar nda
• Su birikintileri olan bir yol

Bu durumlarda radar sensöründen yay lan
milimetre dalgalar  yans may  yaymaya
neden oldu undan ve önünüzdeki arac n
konumu do ru olarak tespit edilemedi in-
den adaptif h z sabitleme sistemi geçici
olarak i lev görmeyi durdurur.
Yukar daki ko ullar iyile tirildikten sonra
yakla k 2 dakika süreyle arac  sürerseniz
bu gösterge ve mesaj kapanacak ve adap-
tif h z sabitleme sistemi tekrar aç lacakt r.



(1) (2) (3)



CRUISE
SYSTEM: NOT

ACTIVE BY
SENSOR.



CRUISE
SYSTEM

TEMPORARILY
DISABLED



(1)
(2)

(3)

(5) (6)(4)



NOT:
Ayarlanan sabit h z, yol ko ullar na ba l
olarak h z göstergesinden biraz farkl
gözükebilir.

NOT:
Fren pedal na bas l yken sabit seyir h z
s f rlanana dek SET (AYARLA) göster-
gesi (5) kaybolur.

NOT:
• RES +/SET (SIFIRLA +/AYARLA -)

dü mesine h zl ca basarak ayarlanan
h z  yakla k 1 km/s art larla ayarlay-
abilirsiniz.

• Mevcut araç h z  daha önce ayarlanan
h zdan 10 km/s veya daha h zl ysa,
RES +/SET (SIFIRLA +/AYARLA -)

dü mesine (3) bas lsa dahi seyir h z
azalt lamaz.

• Mevcut araç h z  daha önce ayarlanan
h zdan 10 km/s veya daha yava sa,
RES +/SET (SIFIRLA +/AYARLA -)

dü mesine (3) bas lsa dahi seyir h z  art-
t r lamaz.



NOT:

H z sabitleme sistemini kapat rsan z
haf zadaki önceden ayarl  h z silinir. Seyir
h z n z  tekrar ayarlay n.

(2)

(3)

(1)

(5)(4) (6)



NOT:
RES +/SET (SIFIRLA +/AYARLA -)

dü mesine basarsan z (3) ve araç h z  30
km/s alt ndaysa maksimum h z 30 km/s
veya  olarak ayarlan r.

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
pedal 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
sönecek ve sesli uyar c  duyulacakt r. Bu
durumda fren pedal n  kullanarak maksi-
mum h z alt na dönmek için yava lay n.

NOT:
• RES +/SET (SIFIRLA +/AYARLA -)

dü mesini (3) h zl ca yukar  çekerek ve
a a  bast rarak ayarl  h z  1 km/s (veya
1 mil/s) art larla ayarlayabilirsiniz.

• RES +/SET (SIFIRLA +/AYARLA -)
dü mesini (3) yukar  çekerek ve
bast rarak ve tutarak h z  5 km/s (veya 5
mil/s) art larla ayarlayabilirsiniz. (örn.
62 Km/s  > 65 Km/s  > 70 Km/s , vb.)

• RES +/SET (SIFIRLA +/AYARLA -)
dü mesini 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.

NOT:
H z s n rlama sistemini kapat rsan z
önceden belle e kaydedilen h z silinir.
H z n z  tekrar ayarlay n.



• Sistem çal rken önünüzdeki araç
radar n tespit alan  d na ç karsa ya da
araç art k tespit edilemezse sistemin
i lev görmesi durabilir.

• Sistem çal rken fren pedal na basma-
san z bile fren sesi duyulabilir ancak bu
normaldir.





Önden darbe uyar  aktivitelerinden sonra fren pedal na bas ld nda uyar  fren sistemi
devreye girmez. Fren destek sistemi bu durumda devreye girecektir.





Araç, otomatik fren sistemi taraf ndan durduruldu unda debriyaj pedal na basmazsan z
motor stop edecektir.









NOT:
Önden darbe uyar  aktivitelerinden sonra
fren pedal na bas ld nda uyar  fren
sistemi devreye girmez. Fren destek
sistemi bu durumda devreye girecektir.

(1)

(1) (2)



(1) (2)

(1) (2)



Bu OFF (KAPATMA) göstergesi (3) de
Bilgi Ekran nda gösterilir.

(1)

(2) (3)

(1)

(2)



A a daki durumlarda radar sensör geçici
olarak çal may  kesebilir.

Kur un asitli akü gerilimi normale
döndü ünde radar sensörün çal mas
eski haline döner.

(1)

(3) (4)

CRUISE
SYSTEM: NOT

ACTIVE BY
SENSOR.



NOT:
Radar sensörü veya sensör kapa  üze-
rinde kar veya su varsa sistem düzgün
i lev görmeyebilir.

NOT:

• Tünelde
• Her iki kenar nda beton duvarlar olan yol
• Bir taraf nda metal çitler olan yol
• Üst geçitler veya farkl  seviyeli kav aklar

çevresinde
• Ya mur veya kar gibi kötü hava ko ul-

lar nda
• Su birikintileri olan bir yol

Bu durumlarda radar sensöründen yay lan
milimetre dalgalar  yans may  yaymaya
neden oldu undan ve önünüzdeki arac n
konumu do ru olarak tespit edilemedi in-
den radar fren destek sistemi geçici olarak
çal may  b rak r.
Yukar daki ko ullar geli tirildikten sonra
yakla k 2 dakika süreyle arac  sürerseniz
bu gösterge ve mesaj kapanacak ve radar
fren destek sistemi tekrar aç lacakt r.



CRUISE
SYSTEM

TEMPORARILY
DISABLED



CRUISE
SYSTEM: NOT

ACTIVE BY
SENSOR.



NOT:
• Sistem çal rken önünüzdeki araç çift

sensörün tespit alan  d na ç karsa ya
da araç art k tespit edilemezse sistemin
çal mas  kesilebilir.

• Sistem çal rken fren pedal na basma-
san z bile fren sesi duyulabilir ancak bu
normaldir.





NOT:
Araç, otomatik fren sistemi taraf ndan durduruldu unda debriyaj pedal na basmazsan z
motor stop edecektir.



• Motor kapal yken (motorun ENG A-
STOP sistemi taraf ndan otomatik olarak
durdurulmas  d nda)

• Ate leme modunu ON (AÇIK) konumuna
çevirmek için motor dü mesine bast k-
tan hemen sonra çift sensörlü fren
destek sistemi uyar  lambas  ve eritten
ayr lma uyar s  gösterge lambas  ba ta
yanarken.

• Vites kolu geri vitesteyken
• ESP® sistemi devredeyken
• (önden çarp ma uyar s  d nda)
• A a daki dü melere bas ld nda ve

sistem kapat ld nda:





NOT:
Bilgi ekran ndaki gösterge ve çift sensörlü
fren destek sisteminin uyar  lambas ,
otomatik fren sistemi serbest b rak ld ktan
yakla k 3 saniye sonra söner.





NOT:
Direksiyon hareketine yard mc  olun-
du unda bile direksiyonu kendiniz kulla-
nabilirsiniz.



NOT:
• Ate leme modunu LOCK (OFF) (K L T

(KAPALI)) moduna almak için motor
dü mesine bas lsa dahi eritten ayr lma
önleme sisteminin önceki AÇMA veya
KAPATMA ayar  kaydedilir.

• A a daki durumlarda sistemin ilk
tan t m  tamamland ndan eritten
ayr lma önleme sistemi ON (AÇIK) konu-
muna (bekleme durumu) ayarlanm
dahi olsa çal mas  biraz zaman alabilir.
– Sat n alma sonras nda oldu u gibi

arac n z n kilometresi dü ükken
– Kontrol ve servisin hemen ard ndan

(1)

(2)





NOT:
LKA SYSTEM REQUIRES INSPECTION

(LKA S STEM N KONTROL ED LMES
GEREK YOR) mesaj  bilgi ekran nda
görüntülendi inde dahi sistemin i leyi i
durur. Ancak normal sürü  etkilenmez.





NOT:
Arac n eritteki k vr ml  hareketlerine göre
araç sallanma uyar s  verilmesine son
birkaç on dakikada elde edilen sürü  veril-
erine ba l  olarak karar verilir; bu nedenle
sallanman n hemen ard ndan sistem devr-
eye girmez.



NOT:
• Bisiklet gibi hafif araçlar alg lanmayabilir.
• Aniden h zlanma esnas nda araç

40 km/s h z üzerine ç ksa da uzun far
destek sistemi birkaç saniye çal may-
abilir.

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
konusunu inceleyin.





(2)

(1)



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.

(2)

(1)

(1)





(1)

(2)



(3) (4)





Çift sensör geçici olarak durdu unda veya
ar zaland nda a a daki i levlerin tümü
devre d  kal r.

NOT:
• Motorun yeniden çal t r lmas n n ard n-

dan çift sensörlü fren destek sistemi
uyar  lambas  ve erit terk uyar  lambas
a a daki ko ullarda yanar. An- cak, bu
durum ar za belirtisi de ildir. Ate leme
modunu LOCK (OFF) (K L T (KAPALI))
konumuna almak için motor dü mesine
bas ld nda ve motor yeniden
çal t r ld nda bu göstergeler kaybolur.

• Çift sensörlü fren destek sistemi uyar
lambas  ve erit terk uyar  lambas
yansa dahi çift sensör ar zal  olabi-
lece inden çift sensörün çal mas
durdurulur. Ancak normal sürü ü engel-
lemez.

(1)







NOT:
• ESS özelli i devreden ç kar lamaz.
• Dörtlü fla ör dü mesinin kullan lmas

ESS’ye tercih edilmelidir.
• A a daki yüzeylerde sürü  s ras nda
• ABS bir anl na durdu unda, ESS çal -

mayabilir.



KAZ

KAZ

(1)



NOT:
Gövde vaks  kamera merce ine bula rsa
vaks  suland r lm  yumu ak deterjanla
nemlendirilmi  temiz bir bezle silin, sonra
kuru bir bezle silin.

NOT:
Geri görü  kameras  ekran n n herhangi bir
ekran modunda önceli i vard r. Ancak geri
görü  kameras  ekran , sistem
ba lat l rken arkay  göstermez.

KAZ

KAZ

(1)

(1)



NOT:
• Geri görü  kameras ndan gösterilen

görüntüler ters görüntülerdir (ayna
görüntüleri).

• Geri görü  kameras ndaki cisimlerin
renkleri mevcut cisim renklerinden farkl
olabilir.

• Geri görü  kameras n n a a daki
ko ullar alt nda görülmesi zor olabilir,
ancak bu bir sistem ar zas  de ildir.

gibi yabanc
bir obje kamera lensinin etraf na
yap t nda.

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(2)





NOT:
Frenlere h zl  ve kuvvetli bir ekilde
bast n zda fren pedal nda klik sesi 
duyabilirsiniz. Bu normaldir ve fren destek
sisteminin düzgün ekilde devreye
al nd n  gösterir.

NOT:
• ABS, araç h z  9 km/s'nin  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.

(1) (2)





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
sistemlerin kendi kendine kontrol modunda
olduklar  anlam na gelmektedir. Bu ses bir
ar za oldu unu belirtmez.

NOT:
ABS, araç h z  9 km/s nin alt nda olursa
çal maz.

NOT:
• ESP® sistemi devredeyse 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
hareket etmeye ba lad ktan sonra
çal ma sesi duyabilirsiniz. Bu, yukar da
anlat lan sistemlerin kendi kendine
kontrol modunda olduklar  anlam na
gelmektedir. Bu ses bir ar za oldu unu
belirtmez.



NOT:
ESP®  sistemlerinde (ABS d nda) ar za
oldu unu belirten uyar  lambas  yanar ve
sürü  esnas nda yanmaya devam ederse
fren sistemi ek bir ESP® i levine sahip
olmayan s radan bir ABS sistemi gibi
çal r.

KAZ

(1)



NOT:
ESP® sistemi bu mesaj görüntülenirken
devreye girmez.

NOT
• Arac n zda radar fren destek sistemi

mevcutsa ESP® sistemi kapat ld nda
radar fren destek sistemi kapat lacakt r.

• Arac n zda çift sensörlü fren destek
sistemi mevcutsa ESP® sistemi kapa-
t ld nda çift sensörlü fren destek
sistemi, erit terk sistemi, araç sallanma
uyar s  söner. (Uzun far destek sistemi
devre d  kalmaz.)



NOT:
Yoku  kalk  destek sistemi devredeyken
a a daki ko ullar tespit edilebilir; ancak
bu bir ar za belirtisi de ildir.

NOT:
Bu mesaj görüntülenirken yoku  kalk
deste i devreye al nmaz.

NOT:
Bu bölümde "gösterge" kelimesi kul-
lan lm t r.





KAZ



NOT:
• Yaln zca belirli gösterge paneli için, bu

k yand nda bilgi ekran nda yukar -
daki uyar  ve gösterge mesajlar
görünür.

• 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
etiketinde gösterilenden biraz daha yük-
sek bir bas nca ayarlay n.

• Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas
yand ktan sonra geçici olarak sönebilir.
Bunun nedeni uzun mesafeli sürü  veya
daha s cak bir bölgeye yolculuk son-
ras nda yüzey s cakl n n artmas na
ba l  olabilir. Lastik bas nc  uyar  lam-
bas  yand ktan sonra sönse bile tüm las-
tiklerin i irme bas nc n  kontrol edin.

• Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas n n
s cakl k ve atmosfer bas nc ndaki normal
de i ikliklere ba l  olarak lastik
bas nçlar n  lastikler so ukken kontrol

etmeniz ve ayarlaman z gerekir. Sürü
sonras nda lastikleri kontrol ederseniz
s cak olurlar. 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-
tikleri atmosfer bas nc ndan daha s cak
bir garajda ayarlarsan z yanma
olas l n  azaltmak için 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.



NOT:
Yaln zca belirli gösterge paneli için, bu k
yand nda bilgi ekran nda yukar daki
uyar  ve gösterge mesajlar  görünür.

KAZ

KAZ



(1)



NOT:
Ayar modundan ç karsan z Back (Geri)
ö esini seçin ve gösterge ayar dü mesine
(1) bas n.

NOT:
• Dü ük lastik bas nc  uyar  lambas

yanarsa gösterge ekran  “Tyre Pressure”
(Lastik Bas nc ) ekran na geçer ve hangi
lasti in (lastiklerin) bas nc n n dü ük
oldu u konusunda sizi uyarmak için ilgili
lastik bas nc  göstergesi yan p söner.

• Ekran, arac n hareket etmeye ba la-
mas ndan sonra yakla k 10 dakika las-
tik i irme bas nc n  göstermeyebilir.
Bunun nedeni TPMS sisteminin bu 10
dakika içinde lastik i irme bas nc n
ö renmesidir. Ekran, 10 dakika geçtikten
sonra lastik i irme bas nc n
gösterecektir.

• Arac  durdurur ve kontak anahtar n
LOCK (K L T) konumuna çevirirseniz

veya ate leme modunu LOCK (OFF)
( K L T (KAPALI) moduna
de i tirirseniz ve 20 dakika veya daha
fazla b rak rsan z lastik bas nc  s f rla-
nacak ve motor tekrar çal t r ld nda 0
kPa olarak gösterilir. Bu durumda mev-
cut lastik bas nc  göstergesi bir süre
sürü  sonras nda eski haline dönecektir.
Ancak lastik 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.



NOT:
Ayar modundan ç karsan z Back (Geri)
ö esini seçin ve gösterge ayar dü mesine
(1) bas n.

(1)



NOT:
Stepneye TPMS sensörü tak l  de ildir.
Stepneyi sadece acil durumda kullanma-
l s n z, normal TPMS i lemini sürdürmek
için stepneyi olabildi ince k sa sürede
de i tirmelisiniz.







KAZ



KAZ





KAZ

KAZ



NOT:
Arac n zda ESP® sistemi varsa teker-
leklerin patinaj yapmas na izin vermek için
ESP® sistemini kapatman z gerekebilir.

KAZ



KAZ







NOT:
Kapak tutucusu (1) yak t doldurma
s ras nda kanal n (3) kanca ile tutturulmas
sonucu yak t tapas n  (2) tutar.

(1)

(3)

(2)

(1)



KAZ



KAZ



KAZ

KAZ

(1)

(2) (3)



NOT:
A a daki ko ullar ayn  anda yerine
getirildi inde, kur un asitli akünün bo al-
mas n  engellemek için lamba otomatik
olarak söner:
• Kontak anahtar  LOCK (K L T) konu-

munda oldu unda veya ate leme modu

LOCK (OFF) (K L T (KAPALI)) modda
oldu unda.

• Dörtlü fla örler, park lambalar  ve farlar
kapal yken.

• Lamba yand ktan 15 dakika sonra.

NOT:
A a daki ko ullar ayn  anda yerine
• Kontak anahtar LOCK (K L T) konu-

munda oldu unda veya ate leme modu
LOCK (OFF) (K L T (KAPALI)) modda
oldu unda.

• Lamba yand ktan yakla k 15 dakika
sonra.

(3) (2) (1)

KAZ

(1) (2)



NOT:
Bagaj kap s n n aç lmas ndan 15 dakika
sonra akünün bo almas n engellemek için 
lamba otomatik olarak söner:

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 nlatma i lemine müdahale eder. Bagaj
kap s  da lastik ç k nt  olmamas na ra men
bu i leme müdahale eder.

KAZ



KAZ

KAZ



(1) (2) (3) (6)

(4) (6)

(5)

(3)

(4)

(4)



(1)



KAZ



(1)

(2)



KAZ

(1)

（1）

（A）

（B） (A)

(C)

(A)

(C)



NOT:
Kapak kay na hasar verebilece inden
a r  kuvvet uygulamay n.

NOT:
Çekme esnas nda hasar olu mamas  için
kapa n bant ile sabitlenmesi önerilir.

(1)

（B）
（1）

KAZ

（2）



NOT:
Spor modellerde kanca kapa n n üst
k sm n  her iki elinizle aç n ve çekme kan-
cas n  kullanmadan önce sökün. Kanca
kapa n  yerine takmak için sökme i lem-
lerinin tersi i lemleri uygulay n.

(3) (3)



(1)

(2)

(2)

(5)

(5)
(3)

(3)

(4)

(5)*

(5)*



(2)

(1)

(3)(4)

(4) (2) (1)

(3)



NOT:
HAVA DEV RDA M modunu uzun süreli
seçmeniz halinde, araç içerisindeki hava
kirlenebilir ve camlar bu ulanabilir. Bu
nedenle uygun oldukça TEM Z HAVA
modunu seçin.

NOT:
“ ” i areti (5)
Ön cam ve/veya yan camlardaki bu uyu
gidermek için hava ak  ayar dü mesini
(4) ISITMA VE BUZ ÇÖZME veya BU U
G DERME konumuna ve hava giri i ayar
dü mesini (3) TEM Z HAVA konumuna
getirin. Bu konum bu ulanm  ön cam n
ve/veya yan camlar n bu usunu HAVA
DEV RDA M ayar na göre daha h zl
giderir.

(b)(a)

(5)

(4)

(c) (g)

(d) (f)

(e)







NOT:
Maksimum buz çözmeye ihtiyac n z varsa
s cakl k ayar dü mesini s cak taraf na
ayarlay n ve yukar daki Buz çözme
prosedürüne ek olarak havan n yan cama
gidece i ekilde yan ç k lar  ayarlay n.

(4) (2) (5) (1)

(3)



NOT:
DEV RDA M modunu uzun süreli

seçmeniz halinde, araç içerisindeki hava
kirlenebilir ve camlar bu ulanabilir. Bu
nedenle uygun oldukça TEM Z HAVA
modunu seçin.

NOT:
“ ” i areti (6)
Ön camdaki ve/veya yan camlardaki
bu uyu gidermek için hava ak  ayar
dü mesini (4) ISITMA VE BUZ ÇÖZME
veya BU U G DERME konumuna ve hava
giri i ayar dü mesini (3) TEM Z HAVA
konumuna getirin. Bu konum bu ulanm
ön cam n ve/veya yan camlar n bu usunu
HAVA DEV RDA M ayar na göre daha h zl
giderir.

(b)(a)

（6）

（4）

(c) (g)

(d) (f)

(e)







NOT:
• HAVA DEV RDA M modunu uzun süreli

seçmeniz halinde, araç içerisindeki hava
kirlenebilir ve camlar bu ulanabilir. Bu

nedenle uygun oldukça TEM Z HAVA
modunu seçmelisiniz.

• 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.

NOT:
Klima, havan n nemini ald ndan BU U
G DERME veya ISITMA& BUZ ÇÖZME
i levlerini kullanarak s t lm  hava üflerken
bile klimay  açmak camlar  temizleyecektir.

NOT:
Maksimum buz çözmek gerekliyse:
• BUZ ÇÖZME ve TEM Z HAVA ayar n

seçin,
• fan h z  ayar dü mesini yükse e ayar-

lay 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.



NOT:
Arac n z, genelde R-1234yf olarak
adland r lan klima gaz  HFO-1234yf yi 
kullan r. R-1234yf, otomotiv uygulamalar
için R-134a'n n yerini alm t r. Di er klima
gazlar  mevcuttur, ancak arac n zda
sadece R-1234yf kullan lmal d r.

KAZ



(8)(5)

(1)(3)

(4)

(6)(2)

(9) (7)



NOT:
Ekranda HI veya LO yaz s  belirene dek
s cakl k ayar 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 cak-
l k birimi de i ecektir. Daha fazla bilgi için
SÜRÜ TEN ÖNCE bölümündeki Bilgi

Ekran k sm na bak n.

NOT:
Devirdaim edilen hava modunu
seçti inizde, “AUTO” (OTOMAT K) dü me-
sine (8) bas ld nda sistemin otomatik
çal mas  devreden ç kar l r.

(1) (2)

(3)
(a)

(b)



NOT:
DEV RDA M modunu uzun süreli

seçmeniz halinde, araç içerisindeki hava
kirlenebilir ve camlar bu ulanabilir. Bu
nedenle uygun oldukça TEM Z HAVA
modunu seçin.

(4)(c)

(d)

(e)

(f)



(5)



NOT:
Buz çözücüyü açmak için buz çözme
dü mesine (5) bas ld nda klima sistemi
çal acak ve TEM Z HAVA modu otomatik
olarak seçilecektir. Ancak çok so uk hava-
larda klima sistemi çal maz.

NOT:
evirdaim modunu seçti inizde,

AUTO (OTOMAT K) dü mesine (8)
bas ld nda sistemin otomatik çal mas
devreden ç kar l r.

(6)

(1)(6)

(7) (8)



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) ayar
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 ayar dü mesini (1)
çevirirseniz, klima kontrol sistemi, maksi-
mum 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
sistem, 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

• 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 üzere hava ak n
ISI VE BUZ ÇÖZME konumuna almak
için hava ak m  ayar dü mesine (4)
bas n.

• Fan h z  ayar dü mesini (2), hava giri i
ayar dü mesini (3) ve hava ak  ayar
dü mesini (4) otomatik çal ma konu-
muna döndürmek için AUTO
(OTOMAT K) dü mesine (8) bas n.

NOT:
Maksimum buz çözmek gerekliyse:
• buz çözücüyü açmak için buz çözme

dü mesine (5) bas n (klima sistemi
çal acak ve TEM Z HAVA modu otoma-
tik olarak seçilecektir),

• fan h z  ayar dü mesini yükse e ayar-
lay 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.

(10)

(11)



NOT:
Arac n z, genelde R-1234yf olarak
adland r lan klima gaz  HFO-1234yf’yi kul-
lan r. R-1234yf, otomotiv uygulamalar  için
R-134a'n n yerini alm t r. Di er klima
gazlar  mevcuttur, ancak arac n zda
sadece R-1234yf kullan lmal d r.

KAZ



NOT:
Arac n zda Radyo Frekans  (RF) verici
ekipman  kullanmaya kalk t n zda bu
kitab n sonundaki Radyo Frekans  (RF)
Verici Ekipman n n Tak lmas bölümüne
bak n.

KAZ

KAZ







KAZ

KAZ



NOT:
Sadece römorkun çekilmesi durumunda
trafik kurallar  izin verdi i takdirde GVW 40
kg dan  fazla olmayacak ekilde a labilir.



KAZ





(1) (1)
“a”









KAZ















(4)

(b)
(3)

(1)(2)

(a)

(6)(5)
(4)

(b)
(3)

(1)(2)

(a)

(6)(5)



NOT:
De i tirme zamanlamas  seçti iniz motor
tipine göre de i ir. lgili bak m pro-

gram  için bu bölümdeki Bak m pro-
gram na bak n.

NOT:
SUZUKI ECSTAR marka motor ya  kul-
lanman z  önemle tavsiye eder. ECSTAR
özel olarak SUZUKI ürününüz için geli tir-
ilmi  olup arzu etti iniz araç performans n
yakalaman za ve ideal sürü  deneyimini
ya aman za yard mc  olur.

C
Fo

o -30
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-20

10W-40

-4
-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

10W-30
(1)

5W-30



NOT:
De i tirme zamanlamas  seçti iniz motor
tipine göre de i ir. lgili bak m program
için bu bölümdeki "Bak m program "na
bak n.

NOT:
SUZUKI ECSTAR marka motor ya  kul-
lanman z  önemle tavsiye eder. ECSTAR
özel olarak SUZUKI ürününüz için geli tir-
ilmi  olup arzu etti iniz araç performans n
yakalaman za ve ideal sürü  deneyimini
ya aman za yard mc  olur.

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

5W-30
(1) 0W-20

0W-16



KAZ





NOT:
• Motor ya  her de i ti inde ya  ömrü

görüntüleme, sonraki ya  de i im
zaman n  do ru izlemek için s f rlanma-
l d r. Lambay  s f rlamak için SUZUKI yet-
kili servisi ile görü ün. Kendiniz
s f rlarsan z “SÜRÜ TEN ÖNCE”
bölümündeki “Ayar modu” k sm na
bak n.

• Ya  de i imi talep lambas  ve ya  ömrü
görüntülemeyle ilgili daha fazla bilgi için
“SÜRÜ TEN ÖNCE” bölümündeki “Ya
de i imi talep lambas  (varsa) veya
“Bilgi ekran ” k sm na bak n.

• Bu konuda zorluk ya yorsan z SUZUKI
yetkili servisinden motor ya n  ve fil-
tresini de i tirmesini isteyin.

KAZ



NOT:
SUZUKI LLC d nda motor so utma
s v s n  kullan rsan z: bir motor so utma
s v s  kullan yorsan z, SUZUKI LLC: Stan-
dard (Green) Standart (Ye il). 

KAZ

KAZ

KAZ



NOT:
SUZUKI ECSTAR marka so utma s v s
kullanman z  önemle tavsiye eder.
ECSTAR  özel olarak SUZUKI ürününüz
için geli tirilmi  olup arzu etti iniz araç per-
formans n  yakalaman za ve ideal sürü
deneyimini ya aman za yard mc  olur.

KAZ

KAZ

KAZ



FULL

LOW

FULL

LOW

KAZ

(1)



(1)

(1)

(2)

(1)

(3)
(2)



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 klar n  kontrol edin.

KAZ

KAZ

KAZ
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(1)

(2)

(3)

(4)



(5)

KAZ



NOT:
Arac  uzun süre h zl  kulland ysan z, s cak
havada ehir içi trafikte kulland ysan z
hidrolik seviyesini kontrol etmeyin. Hidrolik
so uyana kadar (yakla k 30 dakika) bek-
leyin, aksi halde hidrolik seviye göstergesi
do ru de eri göstermez.

MIN

MAX

KAZ

KAZ



(1)
(3)

(2)

C

H

KAZ



NOT:
SUZUKI ECSTAR marka fren hidroli i kul-
lanman z  önemle tavsiye eder. ECSTAR
özel olarak SUZUKI ürününüz için geli tir-
ilmi  olup arzu etti iniz araç performans n
yakalaman za ve ideal sürü  deneyimini
ya aman za yard mc  olur.

NOT:
• 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 inizi Kullan c  El Kitab nda
yer alan bak m program na göre de i ti-
rin.

KAZ

MIN

MAX



NOT:
• Fren pedal  ve zemin duvar  aras ndaki

mesafeyi ölçerken ölçümünüze zemind-
eki paspas  ya da lastik paspas  kat-
mad n zdan emin olun.

• Mesafeyi fren pedal n n sürücü kap s na
bakan taraf ndan ölçün .



“c”



NOT:
Lastik i irme bas nc ; atmosfer bas nc ,
s cakl k veya lastik s cakl ndaki sürü
esnas ndaki de i ikliklere ba l  olarak
de i ecektir. Dü ük lastik bas nc  uyar
lambas n n s cakl k ve atmosfer bas nc n-
daki normal de i ikliklere ba l  olarak
yanma olas l n  azaltmak için lastikler
so ukken lastik bas nçlar n n kontrol
edilmesi ve ayarlanmas  önemlidir. Sürü
sonras nda lastikleri kontrol ederseniz
s cak olurlar. Lastik bas nc  bu durumda iyi
gözüküyorsa lastikler so udu unda belir-

tilen bas nc n alt na dü ebilir. Ayr ca s cak
bir garajda belirtilen bas nca i irilen las-
tikler, lastik çok so uk bir s cakl kta
d ar da sürüldü ünde teknik de er alt nda
bir bas nçta olabilir. Lastik bas nc n  d ar -
daki s cakl k üzerinde bir garajda ayarlar-
san 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 ekle-
melisiniz.



KAZ

KAZ





KAZ

(1)

(2)



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 lan-
mas ndan sonra s f rlanmas  gereklidir.

• Kontak anahtar  kapat ld ktan sonra ya
da ate leme modunu LOCK (OFF)
(K L T (KAPALI)) konumuna de i tirmek
için motor anahtar na bas ld ktan sonra
en az bir dakika süreyle akü terminaller-
ini ay rmay n

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

KAZ



Pb

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)
(1)

(6)



(7
)

(1
2)

(1
3)

(1
4)

(1
5)

(1
6)

(1
7)

(1
8)

(1
9)

(2
0)

(2
1)

(2
2)

(2
4)

(2
5)

(2
6)

(2
7)

(2
8)

(2
9)

(3
0)

(2
3)

(8
)

(9
)

(1
0)

(1
1)

(31)

(35)

(36)

(37)

(32) (33) (34)

(38)
(39)
(40)
(41)



NOT:
Sigorta kutusunda mutlaka yedek sigorta
bulundu unu kontrol edin.
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BLOWNOK



KAZ

KAZ

(1)



NOT:
Tespit yay n n konumunu far deli inden
görebilirsiniz.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)



(1)

(1)

(2)

(3)

(4)



(2)

(1)

(4)

(3)



(3) (2)
(1)

(1)

(2) (6)

(7)

(3)

(5)

(4)



NOT:
Lamba mahfazas n  tekrar takarken klips-
lerin uygun ekilde ba land n  kontrol
edin.

(5) / (6) / (7)

(8)

(9)

(1)



(2)

(1)

(2)

(3)



(4)
(5)

(6)



NOT:
Baz  silecek lastikleri burada bahsedilenle-
rden arac n özelliklerine gör farkl l k
gösterirler. Böyle bir durumda, do ru
de i tirme yöntemi için SUZUKI yetkili ser-
visi ile görü ün.

NOT:
Ön silecek kollar n n her ikisini de
kald r rken, önce sürücü taraf ndaki silecek
kolunu çekin.
Silecek kollar n  geri indirirken, önce yolcu
taraf ndaki silecek kolunu indirin.
Aksi takdirde, silecek kollar  birbirine çar-
pabilir.

KAZ

(1)

(2)



NOT:
Metal tutucular  (3) takarken metal tutucu-
lar n yönünün yukar daki ekillerde göster-
ilen ekilde oldu undan emin olun.

(3)

(3)

(3)

(3)
(3)

(A)

(B)



NOT:
Silecek lasti i çerçevesi ucunu gere inden
fazla esnetmeyin. Esnetirseniz, k r lacakt r.

(4)

(4)



NOT:
SUZUKI, ECSTAR marka ön cam silecek
suyu kullanman z  önemle tavsiye eder.
ECSTAR  özel olarak SUZUKI ürününüz
için geli tirilmi  olup arzu etti iniz araç per-
formans n  yakalaman za ve ideal sürü
deneyimini ya aman za yard mc  olur.

(1)

(1)

KAZ



NOT:
Yeni bir filtre takt n zda UP (YUKARI)
i aretinin (3) yukar ya do ru bakt ndan
emin olun.

(1)

(2)

(3)







NOT:
Kriko kolunu (2) kullanmakta zorluk çekiy-
orsan z kriko kolunu ve bijon anahtar n  (3)
ekilde gösterildi i gibi kullan n.

(1)

(2)

(3)

(1)(2)

(1)(2)



(4)





(1)

(2)(1)

(3) (3)

(5)(1)

(4) (4)

(2)
(5)



NOT:
Daha fazla bilgi için, SUZUKI yetkili servis-
ine ba vurun.

KAZ

(2)

(4)

(1)

(3)



(1)

(2)



(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(3)
KAZ



NOT:
Lastik fazla i irilmi se doldurma hortu-
munu gev eterek fazla havay  al n.

KAZ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



KAZ

KAZ



KAZ

(2)

4

(1)

1

32

(3)



(2)

(3)

(1)

32

14

KAZ



KAZ

KAZ



NOT:
Motoru çal t ramazsan z, mar  motoru
belirli bir süre sonra çal may  otomatik
olarak durduracakt r. Mar  motoru otoma-
tik olarak durdu unda veya motor mar
sisteminde bir sorun oldu unda, mar
motoru sadece motor anahtar na bas ld
sürece döner.



NOT:
Motorunuz fazla s n rsa ve ne yap-
aca n zdan emin de ilseniz SUZUKI yet-
kili servisiyle ba lant  kurun.











NOT:
• Deri dö emenin görüntüsünü muhafaza

etmek için y lda en az iki defa temizlen-
melidir.

• Deri dö eme slan rsa peçete ka d
veya yumu ak bir bezle hemen kurutun.
Su, silinmezse derinin sertle mesi ve
çekmesine 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.

KAZ

KAZ

KAZ



NOT:
• Alüminyum jantlar  y kamak için asitli

veya alkalin deterjan ya da benzin sol-
venti içeren temizleyici kullanmay n. Bu
tip temizleyiciler, vernikli 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 vernikli
yüzeylere zarar verir

KAZ

KAZ

KAZ



KAZ

KAZ







NOT:
Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin de i iklik yap labilir.

































(2)

(1)

(3)



NOT:
1) Anten kablosu araç elektronik cihazlar  ve araçtaki kablo demetinden mümkün oldu unca uza a yönlendirilir.
2) Vericinin güç kablosu araçtaki kur un-asitli aküye uygun ekilde ba lan r.

KAZ














