
INSTRUKCJA OBS¸UGI
Nale˝y jà zawsze przechowywaç w samochodzie.
Zawiera wa˝ne informacje dotyczàce 
bezpieczeƒstwa, eksploatacji i obs∏ugi.
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Niniejsza instrukcja obs∏ugi obejmuje
nast´pujàce wersje modelu SAMURAI:

SKRZYNIOWY
(Z ZAMKNI¢TÑ KABINÑ)

Z METALOWYM DACHEM

Z ELASTYCZNYM DACHEM

Z WYD¸U˚ONYM NADWOZIEM
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INFORMACJE WST¢PNE

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI

POZOSTA¸E URZÑDZENIA I WYPOSA˚ENIE

U˚YTKOWANIE POJAZDU 

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA

ZAPOBIEGANIE KOROZJI

PIEL¢GNACJA POJAZDU

SYTUACJE AWARYJNE

HOLOWANIE 

NUMERY IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE
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Niniejsza instrukcja obs∏ugi jest wa˝nym ele-
mentem wyposa˝enia samochodu i powinna
byç w nim zawsze przechowywana. Prosimy
o uwa˝ne jej przeczytanie i przeglàdanie od
czasu do czasu. Znajdujà si´ tu wa˝ne infor-
macje dotyczàce bezpieczeƒstwa, eksploata-
cji oraz obs∏ugi okresowej. Ponadto szcze-
gólnie wa˝ne jest, aby w momencie odsprze-
da˝y samochodu przekazaç ten podr´cznik
nast´pnemu w∏aÊcicielowi, który równie˝ b´-
dzie potrzebowa∏ zawartych w nim informacji.
Specjalna konstrukcja wielofunkcyjnego sa-
mochodu SUZUKI umo˝liwia jego eksploata-
cj´ zarówno na drogach utwardzonych, jak
i w terenie. Nale˝y zatem pami´taç, ˝e po-
jazd ten ró˝ni si´ od typowych samochodów
osobowych zarówno pod wzgl´dem budowy,
jak i sposobu prowadzenia. Podobnie jak
w przypadku innych pojazdów tego rodzaju,
nieprawid∏owa eksploatacja mo˝e zakoƒczyç
si´ utratà kontroli nad samochodem oraz wy-
padkiem. Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´
z podanymi w dalszej cz´Êci zaleceniami do-
tyczàcymi jazdy na drogach utwardzonych
oraz jazdy terenowej. Przed rozpocz´ciem
jazdy nale˝y opanowaç zasady prawid∏owej
eksploatacji tego samochodu. 
Podr´cznik ten zawiera szczegó∏owe infor-
macje zarówno na temat eksploatacji samo-
chodu, jak i jego obs∏ugi technicznej – co-
dziennej i okresowej. Uwa˝ne zapoznanie si´
z jego treÊcià umo˝liwi prawid∏owe wykorzy-
stanie mo˝liwoÊci pojazdu i zapewni d∏ugo-
trwa∏à satysfakcj´ z jego u˝ytkowania.

SUZUKI MOTOR POLAND Ltd.

Prosimy o dok∏adne przeczytanie niniejszej
instrukcji obs∏ugi samochodu i Êcis∏e prze-
strzeganie zawartych w niej zaleceƒ.

Dla podkreÊlenia szczególnie wa˝nych infor-
macji, s∏owom OSTRZE˚ENIE, ZALECENIE
oraz UWAGA nadano specjalne znaczenia.
Fragmenty oznaczone tymi nag∏ówkami wy-
magajà szczególnej uwagi.

UWAGA:
Specjalne informacje, majàce na celu u∏a-
twienie obs∏ugi pojazdu lub objaÊniajàce spo-
sób post´powania.

Podr´cznik ten nie mo˝e byç ani w ca∏oÊci
ani w cz´Êci reprodukowany lub kopiowany
bez zgody SUZUKI MOTOR POLAND Ltd.
Instrukcja obs∏ugi obejmuje wszystkie wersje
modelu samochodu oraz dost´pne rodzaje
wyposa˝enia, ∏àcznie z dodatkowym i
montowanym opcjonalnie. Dlatego niektóre
informacje mogà nie dotyczyç okreÊlonych
rodzajów specyfikacji samochodu.

0-1 2

WPROWADZENIE WA˚NE

Nie wolno dokonywaç ˝adnych prze-
róbek tego pojazdu. Mogà one mieç
niekorzystny wp∏yw na bezpieczeƒ-
stwo, statecznoÊç ruchu, osiàgi i nie-
zawodnoÊç, a tak˝e naruszyç obo-
wiàzujàce przepisy. Ponadto uszko-
dzenia lub obni˝enie osiàgów pojaz-
du wynikajàce z dokonanych przeró-
bek mogà nie byç obj´te gwarancjà.
Wszystkie informacje zawarte w tej
instrukcji sà oparte na najnowszych
danych dotyczàcych wyrobu, do-
st´pnych w chwili druku. Ze wzgl´du
na dokonywane ulepszenia oraz inne
zmiany, mogà zaistnieç rozbie˝noÊci
pomi´dzy opisem w niniejszej in-
strukcji a pojazdem. Producent za-
strzega sobie prawo do wprowadza-
nia zmian w dowolnej chwili, bez
uprzedniego powiadamiania. 

Sygnalizuje potencjalne zagro˝enie
bezpieczeƒstwa osób. Zignorowanie
tych informacji grozi odniesieniem
obra˝eƒ lub Êmiercià.

OSTRZE˚ENIE

Zawiera wskazówki lub przestrogi, 
których nale˝y przestrzegaç aby
wyeliminowaç lub ograniczyç ryzyko
uszkodzenia pojazdu.

ZALECENIE
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• Okresowo kontrolowaç uk∏ad wydechowy,
czy nie wyst´pujà w nim uszkodzenia lub
nieszczelnoÊci. Wszelkie tego typu usterki
powinny byç natychmiast usuwane.

• Nie pozostawiaç silnika pracujàcego w ga-
ra˝u lub w innych pomieszczeniach za-
mkni´tych.

• Nie parkowaç przez d∏u˝szy czas z pracu-
jàcym silnikiem, nawet poza pomieszcze-
niami. W razie koniecznoÊci przebywania
przez krótki czas w zaparkowanym samo-
chodzie z pracujàcym silnikiem, nale˝y
uruchomiç wentylacj´ kabiny w trybie po-
boru powietrza Êwie˝ego i ustawiç wysokà
pr´dkoÊç obrotowà dmuchawy.

• Podczas jazdy z lekko uchylonymi oknami
nale˝y zawsze uruchomiç wentylacj´ kabi-
ny w trybie poboru powietrza Êwie˝ego.

Samochód ten przewidziany jest do nast´pu-
jàcych maksymalnych obcià˝eƒ:

Dopuszczalna masa ca∏kowita (GVWR)
- Maksymalna dopuszczalna masa pojaz-

du z uwzgl´dnieniem kierowcy, pasa˝e-
rów i ∏adunku.

Dopuszczalny nacisk osi (GAWR) 
(przedniej i tylnej) 

- Maksymalny dopuszczalny nacisk na
ka˝dà z osi samochodu.

Rzeczywista masa za∏adowanego pojazdu
oraz rzeczywiste naciski przedniej i tylnej osi
mo˝na ustaliç jedynie przez zwa˝enie samo-
chodu. Je˝eli masa ca∏kowita pojazdu lub na-
cisk którejkolwiek z osi przekracza te warto-
Êci, nale˝y zmniejszyç obcià˝enie samocho-
du tak, aby nie przekraczaç dopuszczalnych
wartoÊci.
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OSTRZE˚ENIE ODNOÂNIE SPALIN WA˚NE INFORMACJE 
O DOPUSZCZALNYM 
OBCIÑ˚ENIU SAMOCHODU

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY

1-1

Nie wolno wdychaç spalin. Gazy spali-
nowe zawierajà tlenek w´gla, Êmiertel-
nie trujàcy gaz, który jest bezbarwny
i bezwonny. Poniewa˝ trudno jest sa-
modzielnie stwierdziç obecnoÊç tlenku
w´gla, nale˝y pami´taç o podj´ciu ni˝ej
wymienionych Êrodków ostro˝noÊci,
pomagajàcych uniknàç przedostawania
si´ tlenku w´gla do wn´trza pojazdu.

OSTRZE˚ENIE

0

1
Nie wolno przecià˝aç pojazdu. Ca∏kowi-
ta masa pojazdu (suma masy za∏ado-
wanego samochodu, kierowcy i pasa-
˝erów) nie mo˝e przekraczaç dopusz-
czalnej masy ca∏kowitej pojazdu poda-
nej w rozdziale „DANE TECHNICZNE”.
Obcià˝enie samochodu nale˝y tak roz-
∏o˝yç, aby nie dopuÊciç do przekrocze-
nia wartoÊci dopuszczalnej nacisku
przedniej lub tylnej osi.

OSTRZE˚ENIE

¸adunek nale˝y rozmieszczaç równo-
miernie. W celu unikni´cia ryzyka obra-
˝eƒ cia∏a lub uszkodzenia samochodu,
∏adunek nale˝y zawsze zabezpieczyç
przed przesuni´ciem przy gwa∏townych
manewrach samochodem; Ci´˝sze
przedmioty przedmioty powinny byç
umieszczone na pod∏odze i jak najg∏´-
biej w przestrzeni ∏adunkowej. Nie nale-
˝y uk∏adaç baga˝u powy˝ej górnej kra-
w´dzi oparç siedzeƒ.

OSTRZE˚ENIE
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Samochód ten wyposa˝ony jest w dwa kom-
plety kluczyków. Komplet zapasowy nale˝y
przechowywaç w bezpiecznym miejscu.

Kluczyk A przeznaczony jest do:
• Wy∏àcznika zap∏onu
• Zamka pokrywy schowka w desce roz-

dzielczej
• Zamka pokrywy wlewu paliwa
• Zamków drzwi bocznych
• Zamka drzwi baga˝nika

Kluczyki majà numer identyfikacyjny. Numer
ten potrzebny jest przy ewentualnym zama-
wianiu dodatkowych kluczyków. Na wszelki
wypadek dobrze jest wpisaç numer kluczyka
w poni˝szej ramce.

Kluczyk B przeznaczony jest do:
• Uruchamiania i wy∏àczania uk∏adu immobi-

lizera, zabezpieczajàcego pojazd przed
kradzie˝à (funkcja zale˝na od wersji wypo-
sa˝enia).

Zwyk∏y kluczyk do Kluczyk A
wy∏àcznika zap∏onu

Samochody z silnikiem 
o zap∏onie iskrowym
wyposa˝one w immobilizer

Kluczyk B

(Samochody z silnikiem 
o zap∏onie samoczynnym
wyposa˝one w immobilizer)

Uk∏ad ten, poprzez elektronicznà blokad´
rozruchu silnika, uniemo˝liwia kradzie˝ sa-
mochodu.

Silnik mo˝e zostaç uruchomiony wy∏àcznie
przy u˝yciu oryginalnego kluczyka do wy-
∏àcznika zap∏onu z immobilizerem silnika,
w którym jest zaprogramowany elektroniczny
kod identyfikacyjny. Po obróceniu wy∏àcznika
zap∏onu do po∏o˝enia „ON”, kluczyk wysy∏a
kod identyfikacyjny. W przypadku konieczno-
Êci wykonania zapasowych kluczyków nale˝y
skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà ob-
s∏ugi SUZUKI. Odpowiednie kody identyfika-
cyjne zapasowych kluczyków muszà zostaç
wprowadzone do pami´ci modu∏u sterujàce-
go. Kluczyki wykonane przez zwyk∏ego rze-
mieÊlnika nie b´dà funkcjonowa∏y.

Je˝eli po obróceniu wy∏àcznika zap∏onu do
po∏o˝enia „ON” zacznie b∏yskaç lampka
„CHECK ENGINE”, mo˝e to oznaczaç nie-
prawid∏owoÊç zwiàzanà z kluczykiem lub
uk∏adem immobilizera. Nale˝y zleciç autory-
zowanej stacji obs∏ugi SUZUKI sprawdzenie
uk∏adu.

UWAGA:
W przypadku posiadania innych kodowanych
kluczyków do wy∏àcznika zap∏onu z immobili-
zerem, przeznaczonych do innych samocho-
dów, nale˝y je trzymaç z dala od wy∏àcznika
zap∏onu samochodu SUZUKI, poniewa˝ mo-
gà zak∏óciç funkcjonowanie uk∏adu blokady
rozruchu silnika.

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY
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INFORMACJE PRZYDATNE 
PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY

KLUCZYKI IMMOBILIZER SILNIKA O ZAP¸ONIE
ISKROWYM (w niektórych modelach)

NUMER KLUCZYKA:
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Od zewnàtrz
W celu zablokowania prawych drzwi z ze-
wnàtrz pojazdu, nale˝y w∏o˝yç kluczyk do
zamka i obróciç go zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara. W celu odblokowania drzwi
kluczyk nale˝y obróciç w kierunku przeciw-
nym. W celu zablokowania lewych drzwi
z zewnàtrz pojazdu, nale˝y w∏o˝yç kluczyk
do zamka i obróciç go w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara. W celu od-
blokowania drzwi kluczyk nale˝y obróciç
w kierunku przeciwnym. W celu zablokowa-
nia drzwi bez u˝ycia kluczyka nale˝y wcisnàç
przycisk blokady i zatrzasnàç drzwi przytrzy-
mujàc klamk´ w po∏o˝eniu podniesionym.
Nale˝y pami´taç o zabraniu kluczyków z sa-
mochodu. 

Odblokowanie

Zablokowanie

Od wewnàtrz
W celu zablokowania drzwi od wewnàtrz po-
jazdu nale˝y wcisnàç przycisk blokady. Wy-
ciàgni´cie przycisku powoduje odblokowanie
drzwi.

YH1 SJ413

Dotyczy uk∏adu immobilizera.

Immobilizer MDL I60G0 (Znak CE: ).

Urzàdzenie posiadajàce znak CE spe∏nia
podstawowe wymagania oraz inne postano-
wienia Dyrektywy 1999/5/EC. Zamieszczone
w niniejszej instrukcji Deklaracja ZgodnoÊci
dotyczy tego urzàdzenia.

Deklaracja ZgodnoÊci nie dotyczy urzàdze-
nia nie posiadajàcego znaku CE, a jedynie
Êwiadectwo homologacji krajowej.

5

ZAMKI DRZWI

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY

1-3

Podczas jazdy drzwi powinny byç za-
blokowane. Zabezpieczy to przed ich
przypadkowym otwarciem w wyniku
poruszenia klamkà wewn´trznà.

OSTRZE˚ENIE
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Drzwi baga˝nika mo˝na zablokowaç przy
u˝yciu kluczyka „A”, obracajàc go w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
W celu otwarcia zamka nale˝y obróciç klu-
czyk w kierunku przeciwnym.

Odblokowanie
Zablokowanie

Szyby w drzwiach

Szyby w drzwiach bocznych opuszcza si´
obracajàc korbk´ w lewo. W celu podniesie-
nia szyby nale˝y obróciç korbk´ w kierunku
przeciwnym.

Tylna boczna szyna 
(W wersji z metalowym dachem)
Okno uchyla si´ po odchyleniu dêwigni za-
czepu do koƒca do przodu i na zewnàtrz.
W celu zamkni´cia okna nale˝y pociàgnàç
dêwigni´ do wewnàtrz i do ty∏u, a˝ nastàpi
zatrzaÊni´cie.

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY
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ZAMEK DRZWI BAGA˚NIKA
(Wersja z metalowym dachem)

SZYBY
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Korek wlewu paliwa umieszczony jest z ty∏u
pojazdu, po jego prawej stronie. Jest on za-
bezpieczony zamkiem, otwieranym kluczy-
kiem „A”. W celu zablokowania korka nale˝y
obróciç kluczyk w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara i w tym po∏o˝eniu
wyjàç kluczyk. W celu odblokowania korka
nale˝y obróciç kluczyk w kierunku przeciw-
nym i odkr´ciç korek.

ZALECENIA DOTYCZÑCE PALIWA
Silnik o zap∏onie iskrowym
Nale˝y stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏o-
wiowà o liczbie oktanowej (RON) równej co
najmniej 92. O koniecznoÊci stosowania ben-
zyny bezo∏owiowej informuje naklejka o tre-
Êci „UNLEADED FUEL ONLY”, umieszczona
w pobli˝u wlewu paliwa.

Mieszanki benzynowo-etanolowe
W niektórych krajach na rynku znajdujà si´
mieszanki benzyny bezo∏owiowej i etanolu
(alkoholu etylowego) zwane równie˝ „gazo-
holem”. Mo˝na u˝ywaç tego rodzaju miesza-
nek, je˝eli nie zawierajà wi´cej ni˝ 10% eta-
nolu. Mieszanka benzynowo-etanolowa musi
mieç liczb´ oktanowà nie ni˝szà od zaleca-
nej dla benzyny.

Mieszanki benzynowo-metanolowe
W niektórych krajach na rynku znajdujà si´
równie˝ mieszanki benzyny bezo∏owiowej
i metanolu (spirytusu drzewnego). W ˝adnym
wypadku NIE NALE˚Y STOSOWAå paliw
zawierajàcych wi´cej ni˝ 5% alkoholu mety-
lowego. SUZUKI nie ponosi odpowiedzialno-
Êci za uszkodzenia uk∏adu zasilania i spadek
osiàgów pojazdu wynik∏e z u˝ywania takich
paliw, nie obejmuje ich równie˝ gwarancja.
Paliwa zawierajàce 5% lub mniej metanolu
mogà byç stosowane, o ile zawierajà wspó∏-
rozpuszczalniki i inhibitory korozji.

UWAGA:
Je˝eli w przypadku stosowania mieszanek
benzynowo-alkoholowych osiàgi samochodu
lub poziom zu˝ycia paliwa oka˝à si´ niezado-
walajàce, nale˝y powróciç do benzyny bez-
o∏owiowej bez domieszki alkoholu.

Odblokowanie
Zablokowanie

7

KOREK WLEWU PALIWA

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY

1-5

POJEMNOÂå 
ZBIORNIKA PALIWA 40 litrów

W celu unikni´cia wylania si´ paliwa
w przypadku kolizji, korek wlewu pali-
wa musi byç zawsze dobrze dokr´cony.

OSTRZE˚ENIE

W razie koniecznoÊci wymiany korka
wlewu paliwa nale˝y u˝yç wy∏àcznie
korka przeznaczonego dla tego modelu
samochodu. Odpowiedni korek mo˝na
nabyç w autoryzowanej stacji obs∏ugi
SUZUKI. U˝ycie nieprawid∏owego korka
mo˝e doprowadziç do powa˝nego de-
fektu uk∏adu zasilania lub uk∏adu kon-
troli emisji.

ZALECENIE

Benzyna jest silnie ∏atwopalna. Pod-
czas uzupe∏niania paliwa nie wolno pa-
liç ani u˝ywaç otwartego p∏omienia.

OSTRZE˚ENIE

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



Silnik o zap∏onie samoczynnym
Do silnika o zap∏onie samoczynnym wol-
nossàcego i turbodo∏adowanego nale˝y
stosowaç olej nap´dowy.
Zalecany jest olej nap´dowy o liczbie ce-
tanowej 40.
O koniecznoÊci stosowania oleju nap´do-
wego informuje naklejka o treÊci „DIESEL”,
umieszczona w pobli˝u wlewu paliwa.

UWAGA:
Poni˝sze informacje dotyczà samochodów
wyposa˝onych w katalizator spalin.

Zadaniem reaktora katalitycznego zainstalo-
wanego w tym samochodzie jest minimaliza-
cja zawartoÊci szkodliwych zwiàzków w spa-
linach. U˝ywanie paliwa o∏owiowego w po-
jazdach wyposa˝onych w katalizator jest nie-
dopuszczalne, poniewa˝ o∏ów dezaktywuje
w uk∏adzie katalizatora zwiàzki redukujàce
niebezpieczne substancje.
Reaktor katalityczny nie wymaga ˝adnej ob-
s∏ugi okresowej. Jednak bardzo wa˝ne jest
zachowanie w∏aÊciwej regulacji silnika. Wy-
padanie zap∏onów, spowodowane niew∏aÊci-
wà regulacjà, mo˝e spowodowaç przegrza-
nie, a w nast´pstwie trwa∏e uszkodzenie ka-
talizatora oraz innych zespo∏ów samochodu.

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY
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REAKTOR KATALITYCZNY 
(w niektórych modelach)

Nale˝y uwa˝aç, aby podczas nape∏nia-
nia zbiornika nie rozlaç paliwa. Paliwa
zawierajàce alkohol mogà spowodo-
waç uszkodzenie lakieru.

ZALECENIE

Zbiornik paliwa posiada przestrzeƒ po-
wietrznà umo˝liwiajàcà przyrost obj´-
toÊci paliwa w wysokiej temperaturze.
W przypadku, gdy nape∏nianie zbiorni-
ka b´dzie kontynuowane po automa-
tycznym odci´ciu paliwa przez dystry-
butor lub po tzw. „odbiciu”, wype∏niona
zostanie przestrzeƒ powietrzna. Wywo-
∏ane wzrostem temperatury rozszerze-
nie si´ paliwa w tak nape∏nionym zbior-
niku spowoduje wyciek. Aby zapobiec
wyciekom paliwa, nale˝y zaprzestaç
nape∏niania zbiornika po automatycz-
nym odci´ciu paliwa przez dystrybutor
lub po automatycznym odci´ciu dozo-
wania paliwa przez dystrybutor.

ZALECENIE

W celu ograniczenia do minimum mo˝-
liwoÊci uszkodzenia katalizatora oraz
innych zespo∏ów pojazdu, nale˝y:
• Utrzymywaç silnik we w∏aÊciwym

stanie technicznym.
• W przypadku usterki silnika, zw∏asz-

cza zwiàzanej z wypadaniem zap∏o-
nów lub innà wyraênà utratà mocy,
nale˝y niezw∏ocznie dokonaç napra-
wy.

• Nie wy∏àczaç silnika ani nie przery-
waç zap∏onu, gdy w∏àczony jest bieg
i pojazd porusza si´.

• Nie wolno uruchamiaç pojazdu przez
pchanie, holowanie lub zjazd ze
wzniesienia.

• Nie dopuszczaç do pracy silnika na
biegu ja∏owym z od∏àczonymi prze-
wodami wysokiego napi´cia (np.
podczas badaƒ diagnostycznych).

• Je˝eli praca silnika na biegu ja∏owym
nie jest równomierna lub wyst´pujà
inne usterki, unikaç d∏u˝szej pracy
na biegu ja∏owym.

• Nie dopuszczaç do sytuacji, gdy
zbiornik paliwa jest niemal pusty.

ZALECENIE
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Fotel kierowcy mo˝e byç przesuwany do
przodu i do ty∏u przy u˝yciu dêwigni regulacji
po∏o˝enia umieszczonej pod fotelem. Po
podniesieniu dêwigni do góry mo˝na swo-
bodnie przesunàç fotel w ˝àdane po∏o˝enie. 

Pochylanie oparcia fotela
Mo˝liwe jest swobodne regulowanie kàtów
pochylenia oparç foteli zgodnie z potrzebami
u˝ytkowników. W celu regulacji kàta pochyle-
nia oparcia fotela nale˝y pociàgnàç do góry
dêwigni´ umieszczonà z boku fotela, zwal-
niajàc blokad´ oparcia. Po zwolnieniu dêwi-
gni oparcie zostaje zablokowane w aktual-
nym po∏o˝eniu. Oparcie mo˝na równie˝ z∏o-
˝yç do przodu. 
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REGULACJA FOTELI

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY

1-7

Podczas jazdy i na postoju nale˝y za-
chowaç ostro˝noÊç, poniewa˝ reaktor
katalityczny i inne elementy uk∏adu wy-
dechowego mogà byç bardzo goràce.
Podobnie jak ka˝dy inny pojazd, tak
i ten nie powinien byç zatrzymywany
ani przeje˝d˝aç przez takie miejsca,
w których ∏atwopalne materia∏y, jak np.
sucha trawa lub liÊcie, mogà zetknàç
si´ z goràcym uk∏adem wydechowym.

OSTRZE˚ENIE

Nie wolno regulowaç fotela kierowcy
podczas jazdy. Fotel mo˝e nagle prze-
sunàç si´ w nieprzewidziany sposób
do przodu lub do ty∏u, powodujàc utra-
t´ panowania nad pojazdem.

OSTRZE˚ENIE

Podczas jazdy oparcia foteli nie powin-
ny byç nadmiernie odchylone. Pasy
bezpieczeƒstwa najlepiej spe∏niajà
swojà funkcj´ przy ca∏kowicie wypro-
stowanych oparciach.

OSTRZE˚ENIE
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Mechanizm szybkiego sk∏adania fotela
Przedni fotel pasa˝era jest wyposa˝ony
w mechanizm szybkiego sk∏adania, u∏atwia-
jàcy dost´p do tylnych siedzeƒ. B´dàc na ze-
wnàtrz pojazdu fotel mo˝na z∏o˝yç i przesu-
nàç przez podniesienie dêwigni umieszczo-
nej po bli˝szej drzwi stronie fotela. Z wn´trza
pojazdu fotel mo˝na z∏o˝yç i przesunàç po-
ciàgajàc uchwyt pierÊcieniowy z ty∏u fotela.
Odblokowany w ten sposób fotel samoczyn-
nie przesunie si´ do przodu i jednoczeÊnie
z∏o˝y si´ jego oparcie. 

Zag∏ówki
Zag∏ówki nie majà regulacji wysokoÊci. W ce-
lu wyj´cia zag∏ówka nale˝y wcisnàç do ty∏u
przycisk blokady (w kierunku oznaczonym
strza∏kà). 

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY
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Nie wolno regulowaç po∏o˝enia fotela
kierowcy lub jego oparcia podczas jaz-
dy. Fotel lub jego oparcie mo˝e prze-
mieÊciç si´ w nieprzewidziany sposób,
powodujàc utrat´ panowania nad po-
jazdem. Przed rozpocz´ciem jazdy na-
le˝y upewniç si´, ˝e fotel kierowcy i je-
go oparcie sà prawid∏owo wyregulowa-
ne. Po regulacji nale˝y spróbowaç
przesunàç fotel do przodu i do ty∏u
w celu upewnienia si´, czy jest dobrze
zablokowany.

OSTRZE˚ENIE

Aby uniknàç nadmiernego luzu pasów
bezpieczeƒstwa zmniejszajàcego ich
skutecznoÊç, regulacji fotela kierowcy
oraz przedniego fotela pasa˝era nale˝y
dokonaç przed zapi´ciem pasów.

OSTRZE˚ENIE
• Przed przywróceniem normalnego

po∏o˝enia z∏o˝onego fotela nale˝y
upewniç si´, czy na jego drodze nie
pozostajà stopy osoby na tylnym sie-
dzeniu.

• Po przywróceniu normalnego po∏o-
˝enia fotela nale˝y sprawdziç, czy zo-
sta∏ dobrze zablokowany.

OSTRZE˚ENIE
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W samochodzie tym zamontowane sà auto-
matycznie zwijane (bezw∏adnoÊciowe) 3-punk-
towe pasy bezpieczeƒstwa, dwa na przednich
fotelach i dwa na tylnych siedzeniach.

W celu zapi´cia pasa nale˝y przeciàgnàç
umocowanà do niego sprzàczk´ w poprzek
cia∏a, a nast´pnie wsunàç jà w zaczep po
przeciwnej stronie cia∏a, a˝ rozlegnie si´ od-
g∏os zatrzaskiwania.
W celu ograniczenia ryzyka wyÊliêni´cia si´
spod pasa w razie zderzenia, nale˝y u∏o˝yç
biodrowà cz´Êç pasa jak najni˝ej. Pas nie
mo˝e byç skr´cony.

Poni˝ej talii
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1-9

Zag∏ówki nie majà regulacji wysokoÊci.
Powinny byç zawsze ca∏kowicie wsu-
ni´te. 

ZALECENIE

Podczas jazdy zag∏ówki powinny byç
zawsze za∏o˝one.

OSTRZE˚ENIE

Podczas jazdy nale˝y zawsze mieç za-
pi´te pasy bezpieczeƒstwa.

OSTRZE˚ENIE
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W celu rozpi´cia pasa nale˝y wcisnàç przy-
cisk zwalniajàcy w zaczepie pasa. 

Regulacja d∏ugoÊci pasa
• Pasy bezw∏adnoÊciowe

Pociàgnàç barkowà cz´Êç pasa poprzez
sprzàczk´ ku górze.
D∏ugoÊç barkowej cz´Êci pasa, przebiega-
jàcej skoÊnie przez pierÊ, dopasowuje si´
samoczynnie, zapewniajàc swobod´ ru-
chów. Pas bezpieczeƒstwa posiada bez-
w∏adnoÊciowy zwijacz, skonstruowany
w ten sposób, by blokowa∏ si´ wy∏àcznie
w momencie gwa∏townego hamowania lub
zderzenia.

Nacisnàç przycisk

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY
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Nie wolno dokonywaç ˝adnych przeró-
bek lub modyfikacji pasa bezpieczeƒ-
stwa, uniemo˝liwiajàcych automatycz-
nà lub r´cznà regulacj´ jego luzu.

OSTRZE˚ENIE

Po ka˝dym wypadku nale˝y dokonaç
przeglàdu pasów bezpieczeƒstwa. Pas
u˝ywany podczas kolizji (z wyjàtkiem
drobnych st∏uczek) powinien zostaç
wymieniony na nowy, nawet gdy
uszkodzenia nie sà widoczne. Pas nie
u˝ywany podczas kolizji powinien byç
wymieniony w przypadku, gdy nie dzia-
∏a prawid∏owo lub gdy jest w jakikol-
wiek sposób uszkodzony.

OSTRZE˚ENIE

• Pod ˝adnym pozorem nie nale˝y po-
zwalaç pasa˝erom na jazd´ w prze-
strzeni baga˝owej. W razie wypadku
ryzyko obra˝eƒ osób nie siedzàcych
w fotelach z prawid∏owo zapi´tymi
pasami bezpieczeƒstwa jest znacznie
wi´ksze.

• Pasy bezpieczeƒstwa powinny byç
tak u∏o˝one, aby ich cz´Êç l´dêwiowa
przebiega∏a nisko, obejmujàc miedni-
c´ a nie brzuch. Cz´Êç barkowa pasa
powinna przebiegaç nad barkiem od
strony drzwi, nigdy pod pachà. Nie
wolno zapinaç skr´conych pasów.
Pasy powinny byç wyregulowane tak
ciasno, jak to mo˝liwe przy zachowa-
niu wygody, co zapewni ich pe∏ne
dzia∏anie ochronne. Luêniejszy pas
jest mniej skuteczny od ciasnego.

• Ka˝da sprzàczka powinna byç wsu-
ni´ta w odpowiedni zatrzask. Na tyl-
nym siedzeniu mo˝liwe jest pomie-
szanie zatrzasków i sprzàczek.

• Pas bezpieczeƒstwa nie powinien
przylegaç do twardych lub kruchych
przedmiotów znajdujàcych si´ w kie-
szeniach lub na ubraniu. W razie wy-
padku, znajdujàce si´ pod pasem
przedmioty takie jak pióra czy okula-
ry mogà spowodowaç dodatkowe
obra˝enia.

• Nigdy nie nale˝y u˝ywaç tego same-
go pasa dla wi´cej ni˝ jednego pasa-
˝era. Nie wolno opasywaç pasem
dziecka trzymanego przez pasa˝era
na kolanach. W razie wypadku dro-
gowego grozi to bardzo powa˝nymi
obra˝eniami.

• Kobiety ci´˝arne mogà u˝ywaç pa-
sów bezpieczeƒstwa. Jednak szcze-
gó∏owych zaleceƒ odnoÊnie ich sto-
sowania powinien udzieliç lekarz.

• Nale˝y okresowo przeglàdaç pasy
bezpieczeƒstwa, czy nie sà nadmier-
nie zu˝yte lub uszkodzone. Je˝eli ta-
Êma uleg∏a wystrz´pieniu, zabrudze-
niu lub zosta∏a uszkodzona w inny
sposób, pas powinien zostaç wymie-
niony. Niezb´dna jest wymiana kom-
pletnego pasa bezpieczeƒstwa po je-
go u˝yciu w powa˝nej kolizji – nawet 

OSTRZE˚ENIE
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Zdejmowanie brezentowego dachu
W celu zdj´cia brezentowego dachu nale˝y
post´powaç zgodnie z podanà ni˝ej proce-
durà.

(1) Rozsunàç suwaki tylnego p∏ata i roz-
piàç wszystkie zatrzaski ∏àczàce tylny
p∏at z nadwoziem.
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BREZENTOWY DACH
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�
wtedy, gdy uszkodzenia nie sà wi-
doczne.

• Nie wolno przewoziç niemowlàt i ma-
∏ych dzieci bez prawid∏owego ich za-
bezpieczenia. W sprzeda˝y sà urzà-
dzenia do zabezpieczania niemowlàt
i dzieci. Nale˝y sprawdziç, czy naby-
wane urzàdzenie spe∏nia odpowied-
nie normy bezpieczeƒstwa. Nale˝y
zapoznaç si´ i stosowaç do wskazó-
wek udzielanych przez producenta.

• Nale˝y unikaç zabrudzenia taÊmy pa-
sa Êrodkami czyszczàcymi, olejami,
chemikaliami, a szczególnie kwasem
akumulatorowym. TaÊmy nale˝y czy-
Êciç wodnym roztworem ∏agodnego
myd∏a.

• Je˝eli pas podra˝nia bark lub szyj´
jadàcego dziecka, nale˝y przesunàç
je ku Êrodkowi pojazdu.

OSTRZE˚ENIE

• Brezentowy dach jest przewidziany
wy∏àcznie do ochrony przed nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycz-
nymi. Nie jest przeznaczony do utrzy-
mania pasa˝erów wewnàtrz pojazdu
lub ich zabezpieczenia przed wnik-
ni´ciem obcych cia∏ podczas wypad-
ku. NALE˚Y ZAWSZE MIEå ZAPI¢TE
PASY BEZPIECZE¡STWA. 

• Jazda ze zwini´tym tylnym p∏atem
brezentowego dachu dopuszczalna
jest jedynie pod warunkiem ca∏kowi-
tego otwarcia obu bocznych okien.
W innym przypadku do wn´trza po-
jazdu mogà przedostaç si´ spaliny. 

OSTRZE˚ENIE

Przed zwini´ciem tylnego p∏ata lub
zdj´ciem brezentowego dachu nale˝y
upewniç si´ czy sà one czyste, aby tyl-
ne okno nie uleg∏o porysowaniu przez
brud. W przypadku zesztywnienia w ni-
skiej temperaturze tylnego p∏ata lub ca-
∏ego dachu i trudnoÊci z ich zwini´ciem
lub zdj´ciem, nale˝y pozostawiç pojazd
w ciep∏ym miejscu do czasu, a˝ mate-
ria∏ stanie si´ elastyczny. 

ZALECENIE
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W celu rozpi´cia zatrzasku nale˝y pociàgnàç
za jego dolnà cz´Êç. Zawinàç tylny p∏at na
dach, a nast´pnie odpiàç paski napinajàce B .

UWAGA:
Je˝eli materia∏ dachu jest zbyt mocno nacià-
gni´ty, uniemo˝liwiajàc ∏atwe zapi´cie lub
rozpi´cie zatrzasków, nale˝y zmieniç naciàg
pasków napinajàcych B , jak pokazano na
rysunku. 

UWAGA:
W trakcie zak∏adania brezentowego dachu
nale˝y zwróciç uwag´, aby poduszka C zna-
laz∏a si´ po stronie zewn´trznej.
(2) Rozpiàç wszystkie zatrzaski mocujàce

brezentowy dach do obu stron nadwozia
samochodu.

(3) Zdjàç paski napinajàce B i schowaç je
w odpowiednim miejscu w samochodzie,
nast´pnie rozpiàç zatrzaski mocujàce gór-
nà cz´Êç dachu do Êrodkowego stela˝a.

Zatrzask

(4) Rozpiàç paski mocujàce dach do ram
drzwi. 

(5) Rozpiàç paski mocujàce górnà cz´Êç bre-
zentowego dachu do szkieletu dachu.

(6) Pociàgnàç za górnà cz´Êç brezentowego
dachu, jednoczeÊnie wypychajàc do góry
cz´Êç dolnà w celu wysuni´cia jej z pro-
wadnic w nadwoziu. 

(7) Z∏o˝yç boczne okna na górnà cz´Êç bre-
zentowego dachu, a nast´pnie zwinàç
ca∏oÊç do przodu. 

(8) Rozpiàç paski mocujàce górnà cz´Êç da-
chu do rogów ramy szyby przedniej. Na-
st´pnie pociàgajàc materia∏ w kierunku
bocznym jednoczeÊnie wypychaç go
w tym samym kierunku, w celu wysuni´-
cia z prowadnicy w ramie szyby.

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY
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NIE CIÑGNÑå

Nie wolno ciàgnàç za przednià cz´Êç
D brezentowego dachu. Mo˝e to spo-

wodowaç rozdarcie materia∏u. 

ZALECENIE
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(9) Z∏o˝yç pa∏àk w sposób pokazany na ry-
sunku. Nast´pnie umocowaç go paskami
lub linà po obu stronach do nadwozia.

Zak∏adanie brezentowego dachu
Nale˝y wykonaç w odwrotnej kolejnoÊci
czynnoÊci procedury zdejmowania brezento-
wego dachu, zwracajàc uwag´ na ni˝ej wy-
mienione punkty. 

(1) Przed wsuni´ciem brezentowego dachu
w prowadnic´ w ramie szyby przedniej
nale˝y umieÊciç wyci´cie F , znajdujàce
si´ od spodu przedniej kraw´dzi brezen-
towego dachu, w centralnym punkcie pro-
wadnicy. Nast´pnie umieÊciç przednià
kraw´dê brezentowego dachu E w pro-
wadnicy, przesuwajàc jà tam i z powro-
tem w prowadnicy, od jej Êrodka w kierun-
ku obu kraw´dzi bocznych ramy okna.
Dobrze umocowaç przednià kraw´dê bre-
zentowego dachu w prowadnicy. 

(2) Boczne kraw´dzie brezentowego dachu
muszà w ca∏oÊci wejÊç w prowadnice
w nadwoziu. Nast´pnie zapiàç zatrzaski
przednich dolnych rogów okien bocznych
do nadwozia pojazdu.
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Podczas zdejmowania brezentowego
dachu nie wolno silnie ciàgnàç ani
szarpaç za wypustki zatrzasków E , 
poniewa˝ grozi to uszkodzeniem mate-
ria∏u.

ZALECENIE

Przy zak∏adaniu brezentowego dachu
nie wolno ciàgnàç za p∏at tylny, ponie-
wa˝ mo˝e to spowodowaç uszkodzenie
miejsca po∏àczenia. 

ZALECENIE
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Z przodu i ty∏u pojazdu znajdujà si´ zaczepy
przewidziane do u˝ycia w sytuacjach awaryj-
nych. W przypadku koniecznoÊci holowania
pojazdu na drodze lub autostradzie nale˝y
post´powaç zgodnie z instrukcjami podany-
mi pod has∏em „HOLOWANIE POJAZDU”
w rozdziale „SYTUACJE AWARYJNE”

Przedni Tylny

Drzwi baga˝nika otwiera si´ naciskajàc
klamk´ w lewo. Przy zamykaniu nale˝y klam-
k´ ustawiç w pozycji wyjÊciowej i zatrzasnàç
drzwi. Drzwi baga˝nika mo˝na równie˝
otwieraç od wewnàtrz, przez pociàgni´cie
umieszczonej na ich wewn´trznej stronie
dêwigni zwalniajàcej zamek.

PRZED ROZPOCZ¢CIEM JAZDY
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ZACZEPY W RAMIE NADWOZIA DRZWI BAGA˚NIKA
(Wersja z brezentowym dachem
i przed∏u˝onym nadwoziem)

Nie nale˝y stosowaç tych zaczepów do
holowania innego (lub tego) pojazdu po
drodze lub autostradzie w sytuacjach
innych ni˝ awaryjne. 

OSTRZE˚ENIE
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1. W celu otwarcia pokrywy silnika nale˝y
otworzyç schowek w desce rozdzielczej
i pociàgnàç umieszczonà wewnàtrz ga∏k´
zwalniania zamka pokrywy silnika. Spowo-
duje to zwolnienie zamka pokrywy silnika. 

2. Nast´pnie nacisnàç w bok dêwigni´ za-
czepu pomocniczego, umieszczonà pod
pokrywà silnika, jak pokazano na rysunku.
Naciskajàc dêwigni´ unieÊç pokryw´.

3. PodnieÊç pokryw´ silnika na wysokoÊç
umo˝liwiajàcà podparcie jej drà˝kiem.

Zwalnianie zaczepu
pomocniczego 
pokrywy silnika
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POKRYWA SILNIKA
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Przed jazdà nale˝y upewniç si´, czy po-
krywa silnika jest dobrze zatrzaÊni´ta
i zablokowana. W przeciwnym razie
mo˝e si´ nagle podnieÊç podczas jaz-
dy, ograniczajàc widocznoÊç i stajàc
si´ przyczynà wypadku.

OSTRZE˚ENIE
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PodnoÊnik jest przechowywany po lewej
stronie w komorze silnika, a jego korba pod
siedzeniem kierowcy.

W celu wyj´cia podnoÊnika nale˝y obróciç je-
go Êrub´ w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i wyciàgnàç go ze wspor-
nika. Chowajàc podnoÊnik z powrotem nale-
˝y umieÊciç go we wsporniku, a nast´pnie
obracaç Êrub´ w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara tak d∏ugo, a˝ pod-
noÊnik zostanie zablokowany we wsporniku. 
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PODNOÂNIK 
I KORBA PODNOÂNIKA 

PodnoÊnik jest przeznaczony wy∏àcz-
nie do zmiany kó∏. Przed u˝yciem pod-
noÊnika nale˝y zaznajomiç si´ ze wska-
zówkami podanymi na stronie 5-24.
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1 Schowek

2 Panel sterowania wentylacji
i ogrzewania

3 Popielniczka

4 Obrotomierz (opcj.) 
lub wskaênik temperatury silnika

5 Wskaênik poziomu paliwa

6 Wskaênik temperatury silnika
(w zale˝noÊci od wersji)

7 Lampki kontrolne i ostrzegawcze

8 Prze∏àcznik Êwiate∏

9 Wy∏àcznik zap∏onu

10 Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych

11 Prze∏àcznik wycieraczek
i spryskiwaczy szyby przedniej

12 Pr´dkoÊciomierz 

13 Prze∏àcznik dmuchawy

14 Klawiatura immobilizera 
(w zale˝noÊci od wersji)

15 Wyloty nawiewu

16 Zapalniczka 

17 Pokr´t∏o poziomowania reflektorów

18 Zegar (opcj.)

19 Wy∏àcznik tylnego Êwiat∏a
przeciwmgielnego, wy∏àcznik
ogrzewania tylnej szyby i wy∏àcznik
wycieraczki tylnej szyby (opcj.)

20 Przycisk immobilizera 
(w zale˝noÊci od wersji)
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Silnik o zap∏onie 
iskrowym

T. Diesel Diesel

1 Pr´dkoÊciomierz

2 Licznik przebiegu ca∏kowitego

3 Licznik przebiegu dziennego

4 Przycisk kasowania licznika 
przebiegu dziennego

5 Obrotomierz (opcj.)

6 Wskaênik poziomu paliwa

7 Wskaênik temperatury silnika

8 Lampki kontrolne i ostrzegawcze

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
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Pr´dkoÊciomierz wskazuje pr´dkoÊç pojazdu
w kilometrach na godzin´ (km/h). Licznik
przebiegu ca∏kowitego odnotowuje suma-
rycznà odleg∏oÊç przejechanà przez pojazd.
Licznik przebiegu dziennego s∏u˝y do mie-
rzenia dystansu przebytego podczas podró-
˝y lub np. pomi´dzy tankowaniami paliwa.
Wskazanie licznika przebiegu mo˝na wyze-
rowaç naciskajàc przycisk kasowania.

� Licznik przebiegu ca∏kowitego
� Licznik przebiegu dziennego
� Przycisk kasowania licznika przebiegu

dziennego

Obrotomierz wskazuje pr´dkoÊç obrotowà
silnika w obrotach na minut´.

Wskaênik ten podaje w przybli˝eniu informa-
cj´ o iloÊci paliwa w zbiorniku. „F” oznacza
pe∏ny zbiornik, natomiast „E” – pusty. 

Wersja z silnikiem o zap∏onie iskrowym i wersja Diesel

Wersja T. Diesel
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PR¢DKOÂCIOMIERZ OBROTOMIERZ 
(w niektórych wersjach)

WSKAèNIK POZIOMU PALIWA

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI

2-3

Nale˝y obserwowaç wskazania licznika
przebiegu ca∏kowitego i regularnie spraw-
dzaç w planie obs∏ugi okresowej, jakie
czynnoÊci serwisowe sà niezb´dne. Nie-
wykonanie niezb´dnej obs∏ugi okresowej
przy odpowiednim przebiegu mo˝e spo-
wodowaç zwi´kszone zu˝ycie bàdê uszko-
dzenie niektórych cz´Êci i podzespo∏ów.

ZALECENIE

Nie wolno dopuszczaç, aby wskazówka
obrotomierza znalaz∏a si´ w obszarze
oznaczonym czerwonym kolorem, po-
niewa˝ mo˝e to doprowadziç do po-
wa˝nego uszkodzenia silnika.

ZALECENIE

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



Kiedy zap∏on jest w∏àczony, wskaênik ten po-
kazuje temperatur´ p∏ynu ch∏odzàcego silnik.
W normalnych warunkach eksploatacji wska-
zówka powinna znajdowaç si´ w zakresie
prawid∏owej, dopuszczalnej temperatury –
pomi´dzy kreskami „H” i „C”. Je˝eli wska-
zówka zbli˝a si´ do „H”, sygnalizuje to prze-
grzanie silnika. 

Wersja T. Diesel

TYLKO WERSJE DIESEL I T. DIESEL

Lampka ostrzegawcza temperatury cieczy
ch∏odzàcej (w niektórych wersjach)
Lampka zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu
i gaÊnie po uruchomieniu silnika. Gdy lamp-
ka zaÊwieci si´, nale˝y natychmiast zatrzy-
maç samochód i pozostawiç silnik na biegu
ja∏owym przez jednà lub dwie minuty. Tem-
peratura powinna obni˝yç si´ i zgaÊnie lamp-
ka ostrzegawcza. Je˝eli lampka nie zgaÊnie,
nale˝y wy∏àczyç silnik i po odczekaniu a˝
ostygnie, sprawdziç poziom p∏ynu w uk∏adzie
ch∏odzenia oraz paski nap´dowe osprz´tu
silnika. W razie potrzeby zwróciç si´ do auto-
ryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI.

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
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WSKAèNIK TEMPERATURY 
SILNIKA

LAMPKI KONTROLNE 
I OSTRZEGAWCZE

Kontynuowanie jazdy z przegrzanym
silnikiem mo˝e doprowadziç do jego
powa˝nego uszkodzenia.

ZALECENIE

Wersja z silnikiem o zap∏onie iskrowym i wersja Diesel
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Lampka ostrzegawcza poziomu cieczy
ch∏odzàcej (w niektórych wersjach)
Lampka zapala si´, gdy poziom p∏ynu
w uk∏adzie ch∏odzenia silnika spadnie poni˝ej
niebezpiecznego minimum. Nale˝y spraw-
dziç i uzupe∏niç poziom p∏ynu (patrz fragment
dotyczàcy p∏ynu ch∏odzàcego).

Lampka ostrzegawcza ciÊnienia oleju �:
Lampka ta zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu
i gaÊnie po uruchomieniu silnika. Lampka za-
Êwieci si´ i pozostanie zapalona w przypad-
ku nieprawid∏owoÊci w uk∏adzie olejenia silni-
ka. Nale˝y wtedy niezw∏ocznie zleciç autory-
zowanej stacji obs∏ugi SUZUKI sprawdzenie
uk∏adu olejenia silnika.

Lampka ostrzegawcza braku ∏adowania
akumulatora �:
Lampka ta zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu
i gaÊnie po uruchomieniu silnika. Lampka za-
Êwieci si´ i pozostanie zapalona w przypad-
ku nieprawid∏owoÊci w uk∏adzie ∏adowania
akumulatora. Nale˝y wtedy niezw∏ocznie zle-
ciç autoryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI
sprawdzenie uk∏adu ∏adowania.
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TYLKO WERSJA T. DIESEL

Praca silnika przy Êwiecàcej si´ lampce
ostrzegawczej ciÊnienia oleju mo˝e do-
prowadziç do jego powa˝nego uszko-
dzenia. Nie nale˝y polegaç na lampce
ciÊnienia oleju jako wskaêniku koniecz-
noÊci jego uzupe∏nienia. Poziom oleju
powinien byç regularnie sprawdzany.

ZALECENIE
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Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulco-
wego �:
Lampka ta zapala si´ w nast´pujàcych
trzech sytuacjach: 
1) Po w∏àczeniu zap∏onu 
2) Gdy hamulec postojowy jest nieprawid∏o-

wo zaciàgni´ty
3) Gdy poziom p∏ynu hamulcowego w zbior-

niczku spadnie poni˝ej okreÊlonego mini-
mum. 

Je˝eli poziom p∏ynu hamulcowego w zbior-
niczku jest prawid∏owy, po uruchomieniu sil-
nika i zwolnieniu hamulca postojowego lamp-
ka powinna zgasnàç. Je˝eli lampka ostrze-
gawcza uk∏adu hamulcowego zaÊwieci si´
podczas jazdy, mo˝e to oznaczaç nieprawi-
d∏owoÊç w uk∏adzie hamulcowym. W takiej
sytuacji nale˝y:
1) Ostro˝nie zjechaç na pobocze i zatrzymaç

pojazd.

2) Sprawdziç hamulce, ostro˝nie ruszajàc
i hamujàc na poboczu.

3) Je˝eli b´dzie to bezpieczne, nale˝y
ostro˝nie udaç si´ z ma∏à pr´dkoÊcià do
najbli˝szego warsztatu w celu dokonania
naprawy.

4) W razie potrzeby zleciç holowanie do naj-
bli˝szego warsztatu w celu dokonania na-
prawy.

UWAGA:
Poniewa˝ hamulce tarczowe sà samona-
stawne, poziom p∏ynu hamulcowego obni˝a
si´ w miar´ zu˝ycia klocków hamulcowych.
Uzupe∏nienie p∏ynu hamulcowego nale˝y do
standardowych czynnoÊci obs∏ugi okresowej.

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
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Nale˝y pami´taç, ˝e mo˝e si´ wyd∏u˝yç
droga hamowania, mo˝e byç konieczny
silniejszy nacisk na peda∏ hamulca,
a tak˝e mo˝e si´ wyd∏u˝yç jego skok.

OSTRZE˚ENIE

Gdy wystàpi którykolwiek z ni˝ej wy-
mienionych objawów, NALE˚Y NIE-
ZW¸OCZNIE ZLECIå KONTROL¢
UK¸ADU HAMULCOWEGO AUTORY-
ZOWANEJ STACJI OBS¸UGI SUZUKI:
• Je˝eli lampka ostrzegawcza uk∏adu

hamulcowego nie zgaÊnie po uru-
chomieniu silnika i ca∏kowitym zwol-
nieniu hamulca postojowego.

• Je˝eli lampka ostrzegawcza uk∏adu
hamulcowego nie zgaÊnie po w∏àcze-
niu zap∏onu.

• Je˝eli lampka ostrzegawcza uk∏adu
hamulcowego zaÊwieci si´ w jakim-
kolwiek momencie podczas jazdy.

OSTRZE˚ENIE
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Lampka kontrolna hamulca 
postojowego �:
Lampka zapala si´, gdy przy wy∏àczniku za-
p∏onu w po∏o˝eniu „ON” hamulec postojowy
nie jest zwolniony.

Lampka kontrolna „4WD” �:
Lampka ta zapala si´ po prze∏àczeniu
skrzynki rozdzielczej w jedno z po∏o˝eƒ na-
p´du na cztery ko∏a, „4H” lub „4L”, gdy wy-
∏àcznik zap∏onu jest w po∏o˝eniu „ON”.

Lampka kontrolna Êwiate∏ drogowych 	:
Lampka ta zapala si´, gdy w∏àczone sà Êwia-
t∏a drogowe. Po prze∏àczeniu na Êwiat∏a mija-
nia lampka gaÊnie.
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Lampki kontrolne 
kierunkowskazów 
 i�:
Po w∏àczeniu prawego lub lewego kierun-
kowskazu, na tablicy przyrzàdów zaÊwieci
si´ odpowiadajàca mu kierunkiem zielona
strza∏ka, 
 lub �, b∏yskajàc w tym samym
rytmie, co kierunkowskaz. Po w∏àczeniu
Êwiate∏ awaryjnych wraz ze wszystkimi kie-
runkowskazami b∏yskajà obie strza∏ki lampki
kontrolnej kierunkowskazów 
 i�.

Lampka kontrolna Êwiate∏ awaryjnych �:
Lampka ta, z symbolicznym trójkàtem, Êwie-
ci si´ wraz ze wszystkimi kierunkowskazami
po w∏àczeniu Êwiate∏ awaryjnych.

Lampka kontrolna Êwiec ˝arowych
(w niektórych wersjach)
Lampka zapala si´ po obróceniu wy∏àcznika
zap∏onu do pozycji „ON”, sygnalizujàc dzia∏a-
nie Êwiec ˝arowych. Po zakoƒczeniu pod-
grzewania lampka gaÊnie i mo˝na uruchomiç
silnik. Uruchamianie silnika w samochodzie
wyposa˝onym immobilizer – patrz rozdzia∏
„U˝ytkowanie pojazdu”.
Je˝eli po w∏àczeniu zap∏onu lampka nie za-
Êwieci si´ lub gdy po zgaÊni´ciu lampki wy-
stàpià trudnoÊci z uruchomieniem silnika, na-
le˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji ob-
s∏ugi SUZUKI.

TYLKO W WERSJI DIESEL LUB T.DIESEL
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Lampka kontrolna testu silnika 
(w zale˝noÊci od wersji)
Lampka „CHECK ENGINE” na tablicy przy-
rzàdów zapala si´ po w∏àczeniu zap∏onu i ga-
Ênie po uruchomieniu silnika. Je˝eli lampka
ta zapali si´ podczas pracy silnika, sygnali-
zuje to awari´ w uk∏adzie elektronicznego
wtrysku paliwa i/lub w uk∏adzie kontroli emisji
toksycznych sk∏adników spalin. Nale˝y nie-
zw∏ocznie zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi
SUZUKI sprawdzenie tych uk∏adów.

LAMPKA OSTRZEGAWCZA
IMMOBILIZERA

Lampka ostrzegawcza immobilizera 
(w niektórych wersjach)
Lampka ta zapala si´ po obróceniu wy∏àczni-
ka zap∏onu do po∏o˝enia „ON”, umo˝liwiajàc
stwierdzenie, czy ˝arówka jest sprawna. 
Je˝eli przy w∏àczonym zap∏onie lampka b∏y-
ska, sygnalizuje to mo˝liwoÊç wystàpienia
usterki w uk∏adzie immobilizera. Nale˝y 
zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI
napraw´ tego uk∏adu.

Wy∏àcznik zap∏onu ma cztery po∏o˝enia:

LOCK 
Jest to normalne po∏o˝enie parkowania, 
jedyne w którym mo˝na wyjàç kluczyk.
Osprz´t elektryczny silnika jest od∏àczony.
Po wyj´ciu kluczyka w tym po∏o˝eniu zostaje
zablokowany zap∏on i kierownica. Jest to je-
dyne po∏o˝enie, w którym mo˝na wyjàç klu-
czyk. W celu zwolnienia blokady kierownicy
nale˝y w∏o˝yç kluczyk do wy∏àcznika zap∏o-
nu, a nast´pnie obróciç go do pozycji „ACC”.
W razie trudnoÊci z obróceniem kluczyka 
nale˝y równoczeÊnie lekko poruszaç ko∏em
kierownicy.

ACC 
Silnik pozostaje wy∏àczony, lecz akcesoria,
takie jak radio, mo˝na w∏àczyç.
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W ZALE˚NOÂCI OD WERSJI

W ZALE˚NOÂCI OD WERSJI

(Test silnika)

CHECK 
ENGINE
(Test silnika)

Kontynuowanie jazdy z zapalonà lamp-
kà „CHECK ENGINE” mo˝e spowodo-
waç trwa∏e uszkodzenie uk∏adu kontro-
li emisji oraz niekorzystnie wp∏ynàç na
zu˝ycie paliwa i w∏asnoÊci trakcyjne
samochodu.

ZALECENIE

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



ON 
Jest to po∏o˝enie, w którym wszystkie urzà-
dzenia elektryczne sà pod napi´ciem, a silnik
jest gotowy do rozruchu. W wersji z silnikiem
o zap∏onie samoczynnym zapala si´ lampka
kontrolna Êwiec ˝arowych, która przed w∏à-
czeniem rozrusznika powinna zgasnàç.

START 
W po∏o˝eniu tym nast´puje rozruch silnika.
Natychmiast po rozpocz´ciu pracy przez sil-
nik nale˝y zwolniç nacisk na kluczyk, który
samoczynnie powróci do pozycji „ON”.

W∏àczanie Êwiate∏ g∏ównych
Prze∏àcznik obrotowy ma trzy po∏o˝enia.
W po∏o˝eniu „OFF” wy∏àczone sà wszystkie
Êwiat∏a. W po∏o˝eniu Êrodkowym w∏àczone
sà Êwiat∏a pozycyjne przednie i tylne, oÊwie-
tlenie tablicy rejestracyjnej oraz podÊwietle-
nie deski rozdzielczej. W trzecim po∏o˝eniu
w∏àczone sà Êwiat∏a mijania. 
Dêwignia prze∏àcznika Êwiate∏ znajduje si´
po lewej stronie na kolumnie kierownicy. Po-
ni˝ej opisano jej dzia∏anie: 

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
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DèWIGNIA PRZE¸ÑCZNIKA
ÂWIATE¸

Nie wolno wyjmowaç kluczyka z wy-
∏àcznika zap∏onu gdy samochód jest
w ruchu. Wyj´cie kluczyka spowoduje
zablokowanie kierownicy i utrat´ mo˝li-
woÊci kierowania pojazdem.

OSTRZE˚ENIE

1) Rozrusznik nie powinien pracowaç
jednorazowo d∏u˝ej ni˝ 5 sekund
(w przypadku silnika o zap∏onie
iskrowym) lub 15 sekund (w przypad-
ku silnika o zap∏onie samoczynnym).
Je˝eli silnik nie zostanie uruchomio-
ny, przed ponownà próbà nale˝y od-
czekaç pi´ç do dziesi´ciu sekund.
Je˝eli po kilku próbach silnik nadal
nie zostanie uruchomiony, nale˝y
sprawdziç uk∏ad zasilania i zap∏ono-
wy lub zwróciç si´ o pomoc do auto-
ryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI.

2) Gdy silnik nie pracuje, nie nale˝y
zbyt d∏ugo pozostawiaç kluczyka
w po∏o˝eniu „ON”. Mo˝e to doprowa-
dziç do roz∏adowania akumulatora.

ZALECENIE
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W∏àczanie kierunkowskazów
Przestawienie dêwigni prze∏àcznika w gór´
lub w dó∏ przy wy∏àczniku zap∏onu w pozycji
„ON” powoduje w∏àczenie odpowiednio pra-
wego lub lewego kierunkowskazu. 
• Normalna sygnalizacja skr´tu – Przesu-

ni´cie dêwigni prze∏àcznika ca∏kowicie do
góry w∏àcza sygnalizacj´ skr´tu w prawo,
a przesuni´cie dêwigni w dó∏ sygnalizuje
skr´t w lewo. Po wykonaniu skr´tu sygna-
lizacja wy∏àczy si´ samoczynnie i dêwignia
powróci w swoje normalne po∏o˝enie.

• Sygnalizacja zmiany pasa ruchu – W pew-
nych przypadkach, np. przy zmianie pasa
ruchu, ko∏o kierownicy nie jest obracane
o kàt wystarczajàcy do samoczynnego wy-
∏àczenia kierunkowskazu. Dla wygody u˝yt-
kownika przewidziano mo˝liwoÊç w∏àczania
kierunkowskazu przez cz´Êciowe przesta-
wienie dêwigni i przytrzymanie jej w tym 
po∏o˝eniu. Po zwolnieniu nacisku dêwignia
powróci w swoje poprzednie po∏o˝enie.

Prze∏àczanie Êwiate∏ d∏ugich i mijania
oraz b∏yskanie Êwiat∏ami
Gdy Êwiat∏a mijania sà w∏àczone, odepchni´-
cie dêwigni do przodu powoduje w∏àczenie
Êwiate∏ drogowych (równoczeÊnie zapala si´
lampka kontrolna na tablicy przyrzàdów).
Chwilowe w∏àczenie Êwiate∏ drogowych mo˝-
liwe jest przez lekkie pociàgni´cie do siebie
znajdujàcej si´ w po∏o˝eniu Êwiate∏ mijania
dêwigni i zwolnienie jej po daniu sygna∏u
Êwietlnego.

1) W celu uruchomienia wycieraczek szyby
przedniej nale˝y dêwigni´ prze∏àcznika
wycieraczek i spryskiwaczy przestawiç
w jedno z trzech po∏o˝eƒ pracy. W po∏o˝e-
niu „INT” wycieraczki pracujà w sposób
przerywany. W po∏o˝eniu „LO” wycieraczki
pracujà ze sta∏à, niskà pr´dkoÊcià. W po-
∏o˝eniu „HIGH” wycieraczki pracujà z wy-
sokà pr´dkoÊcià.

2) W celu uruchomienia spryskiwacza szyby
nale˝y pociàgnàç dêwigni´ do siebie.
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WYCIERACZEK I SPRYSKIWACZY
SZYBY PRZEDNIEJ
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WciÊni´cie przycisku powoduje w∏àczenie
Êwiate∏ awaryjnych. Wszystkie cztery Êwiat∏a
kierunkowskazów oraz obie lampki kontrolne
b∏yskajà jednoczeÊnie. 
Âwiate∏ awaryjnych nale˝y u˝ywaç zawsze
podczas awaryjnego postoju i kiedy pojazd
mo˝e stanowiç zagro˝enie dla ruchu drogo-
wego.

NaciÊni´cie przycisku na kole kierownicy
uruchamia sygna∏ dêwi´kowy. Sygna∏ dêwi´-
kowy dzia∏a w ka˝dym po∏o˝eniu wy∏àcznika
zap∏onu.

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
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WY¸ÑCZNIK ÂWIATE¸ 
AWARYJNYCH

SYGNA¸ DèWI¢KOWY

W celu unikni´cia obmarzania przed-
niej szyby przy niskiej temperaturze,
nale˝y przed u˝yciem spryskiwacza
uruchomiç jej ogrzewanie.

OSTRZE˚ENIE

W celu unikni´cia uszkodzenia elemen-
tów uk∏adu wycieraczek i spryskiwaczy
szyby przedniej, nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych zaleceƒ:
1) Nie przytrzymywaç dêwigni spryski-

wacza, jeÊli p∏yn przesta∏ byç natry-
skiwany. Uruchomienie spryskiwa-
czy gdy w zbiorniku nie ma p∏ynu
mo˝e spowodowaç uszkodzenie sil-
nika elektrycznego pompki spryski-
waczy.

2) Nie usuwaç brudu z suchej szyby za
pomocà wycieraczek, poniewa˝ po-
woduje to zarysowanie szyby
i uszkodzenie piór wycieraczek.
Przed u˝yciem wycieraczek nale˝y
zawsze zwil˝yç szyb´ p∏ynem zmy-
wajàcym.

ZALECENIE

Nie nale˝y u˝ywaç tych Êwiate∏ w sytu-
acjach innych ni˝ awaryjne. Nie nale˝y
si´gaç do przycisku przez kierownic´,
poniewa˝ grozi to odniesieniem obra-
˝eƒ.

OSTRZE˚ENIE
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W celu u˝ycia zapalniczki nale˝y wcisnàç jà
w g∏àb gniazdka i puÊciç. W po∏o˝eniu tym
pozostanie przez pi´ç do dziesi´ciu sekund.
Po rozgrzaniu samoczynnie wyskoczy do
normalnego po∏o˝enia, gotowa do u˝ytku.

� OÊwietlenie jest w∏àczone gdy drzwi
kierowcy sà otwarte.

� OÊwietlenie jest w∏àczone na sta∏e.

Zegar pracuje tylko wtedy, gdy akumulator
jest pod∏àczony i zasila uk∏ad. WyÊwietlacz
dzia∏a gdy wy∏àcznik zap∏onu jest w pozycji
„ACC” lub „ON”. Zegar nastawia si´ wed∏ug
poni˝szych wskazówek.

Nastawianie minut:
• NaciÊni´cie przycisku „S” sprowadza

wskazania minut do zera. Wskazania go-
dzin mogà równie˝ przy tym ulec zmianie.
Np. 1:01 mo˝e zmieniç si´ na 1:00, a 1:58
na 2:00.

• NaciÊni´cie przycisku „M” przesuwa wska-
zania minut do przodu. 

Nastawianie godzin:
NaciÊni´cie przycisku „H” przesuwa wskaza-
nia godzin do przodu.
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WN¢TRZA

ZEGAR (w niektórych wersjach)
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Zamek schowka w desce rozdzielczej otwiera
si´ i zamyka kluczykiem do wy∏àcznika zap∏o-
nu. W celu otwarcia nale˝y obróciç kluczyk
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w ce-
lu zamkni´cia – w kierunku przeciwnym. 

Âwiat∏o przeciwmgielne zapala si´ po wci-
Êni´ciu wy∏àcznika, gdy w∏àczone sà Êwiat∏a
mijania.

WERSJE Z SILNIKIEM
O ZAP¸ONIE 

ISKROWYM I T. DIESEL WERSJA 
DIESEL

Ogrzewanie tylnej szyby uruchamiane jest
po wciÊni´ciu przycisku wy∏àcznika. Gdy
ogrzewanie szyby jest w∏àczone, Êwieci si´
lampka kontrolna w dolnej cz´Êci przycisku.

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
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SCHOWEK W DESCE 
ROZDZIELCZEJ

WY¸ÑCZNIK TYLNEGO ÂWIAT¸A 
PRZECIWMGIELNEGO 
(w niektórych wersjach)

WY¸ÑCZNIK OGRZEWANIA SZYBY
TYLNEJ (w niektórych wersjach)

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



Wycieraczka tylnej szyby uruchamiana jest
po wciÊni´ciu przycisku wy∏àcznika. Ponow-
ne naciÊni´cie przycisku przerywa prac´
i wycieraczka powraca do po∏o˝enia spo-
czynkowego.

Wy∏àcznik spryskiwacza szyby tylnej
(w niektórych wersjach)
Gdy przycisk jest wciÊni´ty, na tylnej szybie
w obszarze dzia∏ania wycieraczki rozpylany
jest p∏yn zmywajàcy. Po zwolnieniu przycisku
spryskiwanie szyby zostaje przerwane i wy-
cieraczka powraca do po∏o˝enia spoczynko-
wego.

Wy∏àcznik wycieraczki szyby tylnej

Wy∏àcznik spryskiwacza szyby tylnej

Stosownie do obcià˝enia pojazdu nale˝y wy-
regulowaç wysokoÊç wiàzki Êwiate∏ reflekto-
rów, odpowiednio obracajàc prze∏àcznik. Po-
ni˝sza tabela podaje pozycje prze∏àcznika
w zale˝noÊci od obcià˝enia samochodu.

Obcià˝enie pojazdu Pozycja prze∏àcznika

Tylko kierowca 0

Kierowca + 1 pasa˝er 
(na przednim siedzeniu)

0

Kierowca + 3 pasa˝erów, 
bez baga˝u

2

Kierowca + 3 pasa˝erów i baga˝ 3

Os∏ony przeciws∏oneczne chronià przed bla-
skiem promieni s∏onecznych. Gdy Êwiat∏o
s∏oneczne jest zbyt intensywne, mo˝na opu-
Êciç os∏on´ na dó∏. 
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WY¸ÑCZNIK WYCIERACZKI 
I SPRYSKIWACZA SZYBY TYLNEJ 
(w niektórych wersjach)

PRZE¸ÑCZNIK POZIOMOWANIA
REFLEKTORÓW 
(w niektórych wersjach)

OS¸ONY PRZECIWS¸ONECZNE
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W celu u˝ycia popielniczki nale˝y jà wycià-
gnàç. W celu opró˝nienia nale˝y nacisnàç
p∏ytk´ spr´˝yny i wyciàgnàç popielniczk´
z oprawy.

Dêwignia wyboru trybu nawiewu �
WENTYLACJA �: Powietrze o re-
gulowanej temperaturze wyp∏ywa
wylotami Êrodkowymi i bocznymi.

NAWIEW DWUPOZIOMOWY �:
Powietrze wyp∏ywa wylotami Êrod-
kowymi oraz wylotami przypod∏o-
gowymi (ogrzane).

OGRZEWANIE �: Powietrze o re-
gulowanej temperaturze doprowa-
dzane jest przez wyloty przypod∏o-
gowe oraz w niewielkim stopniu
przez wyloty boczne i wyloty na-
wiewu na przednià szyb´.

POWIETRZE RECYRKULOWANE
POWIE-
TRZE

ÂWIE˚E

OGRZEWANIE I USUWANIE ZA-
PAROWANIA SZYB �: Powietrze
o regulowanej temperaturze wyp∏y-
wa przez wyloty przypod∏ogowe
i boczne oraz wyloty nawiewu na
przednià szyb´.

USUWANIE ZAPAROWANIA
SZYB 	: Powietrze o regulowa-
nej temperaturze kierowane jest
na przednià szyb´ oraz wyp∏ywa
wylotami bocznymi.

Dêwignia wyboru wlotu powietrza 
:
Dêwignia ta s∏u˝y do wyboru pomi´dzy za-
mkni´tym obiegiem powierza wewnàtrz po-
jazdu, a jego doprowadzaniem z zewnàtrz.

Dêwignia regulacji temperatury �: 
S∏u˝y do zmiany temperatury powietrza do-
prowadzanego wylotami nawiewu.

Prze∏àcznik dmuchawy �: 
S∏u˝y do w∏àczania dmuchawy i regulacji jej
pr´dkoÊci.

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI
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POPIELNICZKA OGRZEWANIE WN¢TRZA

Przed zamkni´ciem popielniczki nale˝y
upewniç si´, ˝e tytoƒ zosta∏ ca∏kowicie
wygaszony. Nigdy nie nale˝y wrzucaç
Êmieci do popielniczki, poniewa˝ grozi
to po˝arem. 

OSTRZE˚ENIE
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Wentylacja naturalna
Ustawiç tryb nawiewu na „WENTYLACJA”,
wlot powietrza na „POWIETRZE ÂWIE˚E”,
dêwigni´ regulacji temperatury ustawiç w po-
zycji „COOL”. Ustawiç prze∏àcznik dmucha-
wy w po∏o˝enie „OFF” (wy∏àczona). Podczas
jazdy przez wn´trze pojazdu b´dzie przep∏y-
wa∏o Êwie˝e powietrze.

Wentylacja wymuszona
Ustawienia takie same, jak przy wentylacji
naturalnej, z tà jednak ró˝nicà, ˝e prze∏àcz-
nik dmuchawy ustawia si´ w po∏o˝eniu innym
ni˝ „OFF”.

Ogrzewanie normalne (z wykorzystaniem
powietrza zewn´trznego)
Ustawiç tryb nawiewu na „OGRZEWANIE”,
wlot powietrza na „POWIETRZE ÂWIE˚E”,
dêwignià regulacji temperatury wybraç ˝àda-
nà temperatur´ oraz prze∏àcznikiem dmu-
chawy ustaliç intensywnoÊç nawiewu. Wy˝-
sza pr´dkoÊç dmuchawy zwi´ksza wydaj-
noÊç ogrzewania.

Ogrzewanie szybkie (z wykorzystaniem
recyrkulacji powietrza)
Ustawienia takie same, jak przy ogrzewaniu
normalnym, z tym ˝e dêwigni´ wlotu powie-
trza nale˝y przesunàç w po∏o˝enie „POWIE-
TRZE RECYRKULOWANE”. Je˝eli u˝ywa
si´ tego po∏o˝enia przez d∏u˝szy czas, po-
wietrze zwi´kszy swà wilgotnoÊç i szyby za-
cznà rosieç. Dlatego tego sposobu nale˝y
u˝ywaç tylko dla szybkiego ogrzania wn´trza
i jak najszybciej powracaç do normalnego
ogrzewania.

Ch∏odzenie twarzy i ogrzewanie stóp
Ustawiç tryb nawiewu na „NAWIEW DWU-
POZIOMOWY”, wlot powietrza na „POWIE-
TRZE ÂWIE˚E”, temperatur´ i pr´dkoÊç
dmuchawy – wed∏ug potrzeby. Wylotami
bocznymi i Êrodkowymi kierowane b´dzie
powietrze ch∏odniejsze, zaÊ wylotami przypo-
d∏ogowymi powietrze ogrzane.

Usuwanie zaparowania lub oblodzenia
szyby i ogrzewanie stóp
Ustawiç tryb nawiewu na „OGRZEWANIE
I USUWANIE ZAPAROWANIA SZYB”, wlot
powietrza na „POWIETRZE ÂWIE˚E”, tem-
peratur´ wed∏ug potrzeby, a dmuchaw´ na
najwy˝szà pr´dkoÊç. Kiedy szyba przednia
stanie si´ przejrzysta, nale˝y ustawiç pr´d-
koÊç dmuchawy wed∏ug ˝yczenia.

Usuwanie zaparowania lub oblodzenia
szyby
Ustawiç tryb nawiewu na „USUWANIE ZAPA-
ROWANIA SZYB”, wlot powietrza na „PO-
WIETRZE ÂWIE˚E”, temperatur´ wed∏ug po-
trzeby, a dmuchaw´ na najwy˝szà pr´dkoÊç.
Gdy szyba przednia stanie si´ przejrzysta,
nale˝y ustawiç ni˝szà pr´dkoÊç dmuchawy.
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SPOSÓB POS¸UGIWANIA SI¢ 
UK¸ADEM OGRZEWANIA WN¢TRZA

PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI

2-17

W celu unikni´cia oblodzenia przedniej
szyby w mroêne dni, nale˝y przed w∏à-
czeniem spryskiwaczy oraz w trakcie
ich pracy ustawiç nawiew ciep∏ego po-
wietrza na szyb´.

OSTRZE˚ENIE
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Dêwignia hamulca postojowego znajduje si´
pomi´dzy przednimi fotelami. Aby zaciàgnàç
hamulec postojowy nale˝y nacisnàç peda∏
hamulca i pociàgnàç dêwigni´ hamulca po-
stojowego do koƒca ku górze. W celu zwol-
nienia hamulca postojowego nale˝y naciska-
jàc peda∏ hamulca lekko pociàgnàç dêwigni´
ku górze, wcisnàç kciukiem przycisk na jej
koƒcu i opuÊciç dêwigni´ w po∏o˝enie spo-
czynkowe.

Nacisnàç 

POZOSTA¸E URZÑDZENIA I WYPOSA˚ENIE
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DèWIGNIA HAMULCA 
POSTOJOWEGO

• Nie wolno jechaç z zaciàgni´tym ha-
mulcem postojowym. Wskutek prze-
grzania mo˝e si´ zmniejszyç sku-
tecznoÊç hamulców kó∏ tylnych, ich
˝ywotnoÊç zostanie zmniejszona,
a uk∏ad hamulcowy mo˝e ulec trwa∏e-
mu uszkodzeniu.

OSTRZE˚ENIE

�

�

• Je˝eli hamulec postojowy nie jest
w stanie pewnie unieruchomiç po-
jazd lub nie zwalnia si´ ca∏kowicie,
nale˝y jak najszybciej poddaç samo-
chód kontroli w autoryzowanej stacji
obs∏ugi SUZUKI.

� �

Podczas parkowania pojazdu przy bar-
dzo niskiej temperaturze otoczenia na-
le˝y przestrzegaç nast´pujàcych za-
sad: 
1) Zaciàgnàç hamulec postojowy.
2) W∏àczyç wsteczny lub pierwszy

bieg.
3) Przy wy∏àczonym silniku nale˝y

wyjÊç z pojazdu i pod∏o˝yç kliny pod
ko∏a.

4) Zwolniç hamulec postojowy. 
Po powrocie do pojazdu nale˝y pami´-
taç o zaciàgni´ciu hamulca postojowe-
go, a nast´pnie o usuni´ciu klinów
spod kó∏.

OSTRZE˚ENIE

Przed opuszczeniem pojazdu nale˝y
zawsze ZACIÑGNÑå HAMULEC PO-
STOJOWY, inaczej pojazd mo˝e ruszyç
i spowodowaç wypadek. Podczas par-
kowania nale˝y pami´taç, aby pozosta-
wiç samochód na biegu pierwszym lub 

wstecznym. Niezale˝nie od pozostawie-
nia skrzyni na biegu nale˝y ca∏kowicie
zaciàgnàç hamulec postojowy.

OSTRZE˚ENIE
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Peda∏ sprz´g∏a �:
Peda∏ sprz´g∏a s∏u˝y do od∏àczania nap´du
od kó∏ podczas rozruchu silnika, zatrzymy-
wania, zmiany biegu lub prze∏àczania
skrzynki rozdzielczej. WciÊni´cie peda∏u roz-
∏àcza sprz´g∏o.

Peda∏ hamulca �:
Samochód ten wyposa˝ony jest w hamulce
tarczowe dla kó∏ przednich i hamulce b´bno-
we dla kó∏ tylnych. NaciÊni´cie peda∏u uru-
chamia zarówno hamulce przednie jak i tyl-
ne. Uruchomieniu hamulców niekiedy towa-
rzyszy piskliwy odg∏os. Jest to normalne zja-
wisko spowodowane warunkami zewn´trzny-
mi, takimi jak wilgoç, mróz, Ênieg itp.

Peda∏ przyspieszania �:
Peda∏ ten reguluje pr´dkoÊç obrotowà silnika.
Wciskanie peda∏u przyspieszania zwi´ksza
moc chwilowà silnika oraz pr´dkoÊç jazdy.

Samochód ten jest wyposa˝ony w 5-biegowà
mechanicznà skrzyni´ biegów. Na rysunku
pokazane sà po∏o˝enia poszczególnych bie-
gów.
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PEDA¸Y DèWIGNIA ZMIANY BIEGÓW
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Nie nale˝y jechaç trzymajàc stop´ na
pedale sprz´g∏a. Mo˝e to spowodowaç
nadmierne zu˝ycie tarczy sprz´g∏a,
uszkodzenie sprz´g∏a lub nieoczekiwa-
nà utrat´ mo˝liwoÊci hamowania silni-
kiem.

ZALECENIE

Je˝eli pisk hamulców jest nadmierny
i wyst´puje przy ka˝dym hamowaniu,
nale˝y sprawdziç hamulce w autoryzo-
wanej stacji obs∏ugi SUZUKI.

OSTRZE˚ENIE

Nie nale˝y nadu˝ywaç hamulców przez
ciàg∏e ich przyciskanie lub trzymanie
stopy na pedale. Spowoduje to ich
przegrzanie, mogàce pociàgnàç za so-
bà nieprzewidywalne dzia∏anie, wyd∏u-
˝enie drogi hamowania lub trwa∏e
uszkodzenie uk∏adu hamulcowego.

OSTRZE˚ENIE
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Dêwignia skrzynki rozdzielczej pozwala prze-
∏àczaç pomi´dzy trybem zwi´kszonej i nor-
malnej si∏y nap´dowej oraz wykorzystywaç
nap´d na 2 osie, zgodnie ze schematem
prze∏o˝eƒ przedstawionym na rysunku.

2H: Nap´d na jednà oÊ, wysoki zakres
(nap´dzana oÊ tylna) 
Prze∏o˝enie to s∏u˝y do normalnej jazdy po
suchej, twardej nawierzchni.

4H: Nap´d na obie osie, wysoki zakres
(nap´d na obie osie przy du˝ej pr´dkoÊci
jazdy)
Prze∏o˝enie to zapewnia lepsze w∏asnoÊci
trakcyjne ni˝ nap´d na jednà oÊ. S∏u˝y do
jazdy po Êliskich nawierzchniach (mokrych,
zaÊnie˝onych, b∏otnistych, itd.) oraz do jazdy
terenowej. 

N: Po∏o˝enie neutralne
Nap´d nie jest przenoszony na ko∏a. 

4L: Nap´d na obie osie, niski zakres (nap´d
na obie osie przy ma∏ej pr´dkoÊci jazdy) 
Prze∏o˝enie to s∏u˝y do podjazdów lub zjazdów
na stromych stokach oraz do jazdy terenowej.

Przy przestawianiu dêwigni skrzynki rozdziel-
czej nale˝y wcisnàç sprz´g∏o. W przypadku
trudnoÊci z przestawieniem dêwigni nale˝y
jeszcze wcisnàç sprz´g∏o lub przejechaç krótki
odcinek i ponownie spróbowaç zmieniç zakres. 

Przy prze∏àczaniu dêwigni skrzynki rozdziel-
czej w po∏o˝enie „2H” nale˝y przestawiç
sprz´g∏a obu piast wolnobiegowych w po∏o-
˝enie „FREE”. Roz∏àczenie w ten sposób
piast wolnobiegowych eliminuje obracanie
si´ elementów przedniego mostu podczas
jazdy z nap´dem na jednà oÊ. Zapewnia to
zmniejszenie zu˝ycia paliwa oraz ogranicze-
nie ha∏asu i zu˝ycia mechanicznego. 
Przy prze∏àczaniu dêwigni skrzynki rozdziel-
czej w po∏o˝enie nap´du na dwie osie („4H”
lub „4L”) nale˝y przestawiç oba sprz´g∏a
w po∏o˝enie „LOCK”, sprz´gajàc piasty wol-
nobiegowe.

2 ko∏a 
nap´dzane

POZOSTA¸E URZÑDZENIA I WYPOSA˚ENIE
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DèWIGNIA SKRZYNKI 
ROZDZIELCZEJ

R¢CZNIE STEROWANE SPRZ¢G¸A
PIAST WOLNOBIEGOWYCH
(w niektórych wersjach)

• Przy przestawianiu dêwigni pomi´dzy
zakresami „4H” i „2L” SAMOCHÓD
POWINIEN BYå ZATRZYMANY.

• NIE WOLNO jeêdziç w zakresie „4H”
lub „4L” przy ROZ¸ÑCZONYCH pia-
stach wolnobiegowych. 

• Prze∏àczanie pomi´dzy „2H” i „4H”
podczas jazdy dopuszczalne jest jedy-
nie w sytuacji, gdy przednie ko∏a skie-
rowane sà do jazdy na wprost i PIASTY
WOLNOBIEGOWE sà SPRZ¢GNI¢TE.

• Nie nale˝y jeêdziç w zakresach „4H”
i „4L” na suchych, twardych po-
wierzchniach. 

• Za ka˝dym razem po przestawieniu
dêwigni na „4H” lub „4L” nale˝y
sprawdziç, czy zapali∏a si´ lampka
kontrolna „4WD”, potwierdzajàc pe∏-
ne prze∏àczenie. 

ZALECENIE

Dêwignia skrzynki rozdzielczej powin-
na byç przestawiana dok∏adnie w odpo-
wiednie po∏o˝enie. W przypadku nie-
pe∏nego prze∏àczenia mo˝e wystàpiç
strata mocy lub uszkodzenie skrzynki
rozdzielczej. Nale˝y dobrze zaznajomiç
si´ ze sposobem zmiany biegów.

OSTRZE˚ENIE
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Je˝eli samochód jest wyposa˝ony w automa-
tyczne sprz´g∏a wolnobiegowych piast kó∏,
ich sprz´ganie i roz∏àczanie dokonywane jest
automatycznie, bez koniecznoÊci wysiadania
z pojazdu. 

W celu sprz´gni´cia piast:
1) Zatrzymaç pojazd.
2) Wcisnàç peda∏ sprz´g∏a i przestawiç dêwi-

gni´ skrzynki rozdzielczej w jedno z po∏o-
˝eƒ nap´du na dwie osie („4H” lub „4L”). 

3) Powoli rozpoczàç jazd´. 
Podczas jazdy nastàpi automatyczne sprz´-
gni´cie piast wolnobiegowych. 

W celu roz∏àczenia piast:
1) Zatrzymaç pojazd.
2) Wcisnàç peda∏ sprz´g∏a i przestawiç dêwi-

gni´ skrzynki rozdzielczej w po∏o˝enie
„2H”. 

3) Przejechaç pó∏tora lub dwa metry w prze-
ciwnym do dotychczasowego kierunku
jazdy. Spowoduje to roz∏àczenie piast
wolnobiegowych. 

4) Rozpoczàç jazd´ z nap´dem na jednà oÊ. 
Gdy piasty wolnobiegowe z automatycznymi
sprz´g∏ami sà sprz´gni´te i ko∏a przednie sà
w po∏o˝eniu do jazdy na wprost, mo˝na prze-
∏àczaç pomi´dzy nap´dem na jednà i dwie
osie podczas jazdy, przestawiajàc dêwigni´
w po∏o˝enie „2H” lub „4H”.
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AUTOMATYCZNE SPRZ¢G¸A
PIAST WOLNOBIEGOWYCH
(w niektórych modelach)

POZOSTA¸E URZÑDZENIA I WYPOSA˚ENIE

3-4

4 ko∏a 
nap´dzane

Przy przestawianiu dêwigni skrzynki
rozdzielczej w po∏o˝enie nap´du na
dwie osie („4H” lub „4L”) oba sprz´g∏a
piast wolnobiegowych powinny byç
w po∏o˝eniu „LOCK”. Pozostawienie
roz∏àczonych piast wolnobiegowych
lub jednej sprz´gni´tej i drugiej roz∏à-
czonej uniemo˝liwia w∏àczenie nap´du
na dwie osie. 
W zwiàzku z tym nie nastàpi spodzie-
wana poprawa w∏asnoÊci trakcyjnych
na Êliskich nawierzchniach, co mo˝e
zakoƒczyç si´ utratà panowania nad
pojazdem.

OSTRZE˚ENIE

• Minimum raz na miesiàc nale˝y prze-
jechaç kilka kilometrów ze sprz´g∏a-
mi piast wolnobiegowych w po∏o˝e-
niu „LOCK”. Zapewnia to p∏ynne
dzia∏anie sprz´gie∏ piast oraz odpo-
wiednie przesmarowanie elementów
przedniego mostu. 

• Podczas sprz´gania oraz roz∏àczania
piast wolnobiegowych nale˝y sprz´-
g∏o piasty obracaç do koƒca, a˝ za-
trzyma si´ ze znakami ( ) ustawio-
nymi w jednej linii. W przypadku
ustawienia sprz´g∏a w po∏o˝eniu po-
Êrednim piasta mo˝e ulec uszkodze-
niu podczas jazdy. 

• Przy sprz´ganiu i roz∏àczaniu piast
wolnobiegowych nale˝y zachowaç
ostro˝noÊç. Piasty mogà byç goràce
i poparzyç palce.

ZALECENIE
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Dla wygody pasa˝erów przewidziano uchwyty
asekuracyjne.

POZOSTA¸E URZÑDZENIA I WYPOSA˚ENIE
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UCHWYTY ASEKURACYJNE 
(w niektórych wersjach)

Nie nale˝y niczego wieszaç na uchwy-
tach asekuracyjnych. Przedmioty takie
mogà ograniczyç widocznoÊç i staç si´
przyczynà wypadku lub, w razie wypadku
lub gwa∏townego manewru, mogà prze-
mieszczaç si´, stwarzajàc zagro˝enie.

OSTRZE˚ENIE
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1) Mocno zaciàgnàç hamulec postojowy.
2) Przestawiç dêwigni´ skrzyni biegów w po-

∏o˝enie neutralne.
3) Dokonaç rozruchu silnika wed∏ug zamiesz-

czonych dalej wskazówek (stosownie do
wersji silnika).

Uruchamiane zimnego i ciep∏ego silnika
• Nie naciskajàc peda∏u przyspieszania w∏à-

czyç rozrusznik, obracajàc kluczyk w wy-
∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie „START”.
Gdy silnik rozpocznie prac´, kluczyk nale-
˝y puÊciç.

• Po uruchomieniu silnika podwy˝szona po-
czàtkowo pr´dkoÊç obrotowa biegu ja∏o-
wego w miar´ rozgrzewania si´ silnika b´-
dzie stopniowo mala∏a.

• Je˝eli silnik nie rozpocznie pracy po 3 se-
kundach pracy rozrusznika, nale˝y odcze-
kaç kilka sekund i ponowiç prób´ rozru-
chu. Nawet przy drugiej i trzeciej próbie
rozruchu nie ma potrzeby naciskania pe-
da∏u przyspieszania. TrudnoÊci z urucho-
mieniem silnika mogà oznaczaç, ˝e zosta∏
on zalany. Je˝eli silnik nie daje si´ urucho-
miç, nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej
stacji obs∏ugi SUZUKI.

Uruchamiane zimnego i ciep∏ego silnika
1) Je˝eli samochód wyposa˝ony jest w im-

mobilizer z wy∏àcznikiem przyciskowym,
przed obróceniem wy∏àcznika zap∏onu do
pozycji ON nale˝y zapoznaç si´ z podany-
mi na stronie 4-3 informacjami zwiàzanymi
z uruchamianiem silnika.

2) W∏o˝yç kluczyk do wy∏àcznika zap∏onu
w pozycji 0.

3) Obróciç kluczyk w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara do pozycji 2.
W∏àczy si´ podÊwietlenie deski rozdziel-
czej.

4) Je˝eli samochód wyposa˝ony jest w im-
mobilizer z wy∏àcznikiem klawiaturowym
nale˝y zapoznaç si´ ze wskazówkami po-
danymi na stronie 4-4.
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URUCHAMIANIE SILNIKA WERSJA DIESEL I T. DIESELWERSJA Z SILNIKIEM
O ZAP¸ONIE ISKROWYM

U˚YTKOWANIE POJAZDU

4-1

4

Przed próbà uruchomienia silnika nale-
˝y sprawdziç, czy hamulec postojowy
jest ca∏kowicie zaciàgni´ty i dêwignia
skrzyni biegów jest w po∏o˝eniu „N”
(neutralnym).

OSTRZE˚ENIE

• Praca rozrusznika powinna byç prze-
rwana natychmiast po uruchomieniu
silnika, w przeciwnym razie uk∏ad
rozruchowy mo˝e ulec uszkodzeniu.

• Rozrusznik nie powinien pracowaç
jednorazowo d∏u˝ej ni˝ 5 sekund
(w przypadku silnika o zap∏onie
iskrowym) lub 15 sekund (w przypad-
ku silnika o zap∏onie samoczynnym).
Je˝eli silnik nie zostanie uruchomio-
ny, przed ponownà próbà nale˝y od-
czekaç pi´ç do dziesi´ciu sekund
(umo˝liwiajàc cz´Êciowe zregenero-
wanie akumulatora).

ZALECENIE
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5) Odczekaç a˝ zgaÊnie lampka kontrolna
podgrzewania wst´pnego silnika 4.

6) Obróciç kluczyk do pozycji 3. Przytrzymaç
w tym po∏o˝eniu a˝ silnik zacznie praco-
waç, a nast´pnie puÊciç kluczyk, który po-
wróci do pozycji 2.

Rozruch silnika nie mo˝e trwaç jednorazowo
d∏u˝ej ni˝ 15 sekund. Je˝eli nie zacznie pra-
cowaç lub po chwili zgaÊnie, nale˝y cofnàç
kluczyk do pozycji 0, a nast´pnie obróciç do
pozycji 2, odczekaç a˝ zgaÊnie lampka kon-
trolna podgrzewania wst´pnego i ponownie
w∏àczyç rozrusznik.
Silnik powinien rozgrzewaç si´ stopniowo.
Dopóki nie osiàgnie odpowiedniej temperatu-
ry, nie nale˝y go maksymalnie obcià˝aç.
Przed ruszeniem nale˝y odczekaç 5 – 10 se-
kund.

Uruchamiane ciep∏ego silnika
Sposób post´powania jest identyczny jak
w przypadku zimnego silnika (lampka kontro-
lna podgrzewania wst´pnego szybciej zga-
Ênie).

UWAGA:
W przypadku zgaÊni´cia silnika z powodu
wyczerpania paliwa, po jego uzupe∏nieniu
mogà, choç nie zawsze, wystàpiç trudnoÊci
z jego uruchomieniem. Nale˝y wtedy u˝yç
pompki zastrzykowej, post´pujàc wed∏ug
wskazówek podanych na stronie 5-1.

ZATRZYMYWANIE
Wy∏àczyç silnik (wy∏àcznik zap∏onu w pozycji 0)
i wyjàç kluczyk. Powinno zgasnàç podÊwie-
tlenie deski rozdzielczej.

U˚YTKOWANIE POJAZDU
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Je˝eli ciÊnienie oleju w silniku jest pra-
wid∏owe, nie powinna Êwieciç si´ lamp-
ka ostrzegawcza. W razie stwierdzenia
jakiejkolwiek nieprawid∏owoÊci nale˝y
natychmiast wy∏àczyç silnik, poszukaç
przyczyny lub zwróciç si´ do najbli˝-
szej autoryzowanej stacji obs∏ugi
SUZUKI.
Nale˝y obserwowaç, czy nie Êwieci si´
czerwona lampka ostrzegawcza braku
∏adowania akumulatora.

OSTRZE˚ENIE

Nie nale˝y zbyt mocno przyspieszaç,
gdy silnik jest zimny. Nie wolno do-
puszczaç, by silnik pracowa∏ przy zbyt
niskim poziomie oleju (gdy Êwieci si´
czerwona lampka ostrzegawcza ciÊnie-
nia oleju).
Nie wy∏àczaç silnika natychmiast po
okresie pracy z wysokà pr´dkoÊcià ob-
rotowà. Nale˝y odczekaç, a˝ silnik po-
wróci do pr´dkoÊci obrotowej biegu ja-
∏owego (co najmniej 5 sekund).

ZALECENIE

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



Urzàdzenie to jest elementem zabezpiecze-
nia przeciwkradzie˝owego blokujàcym uk∏ad
wtrysku paliwa i umo˝liwiajàcym uruchomie-
nie silnika jedynie po dotkni´ciu odpowied-
niego przycisku specjalnym kluczykiem.

Uruchamianie silnika

Nacisnàç przycisk specjalnym kluczykiem,
jak pokazano na rysunku. B∏yskajàca lampka
zgaÊnie. 

Nast´pnie wykonaç czynnoÊci procedury uru-
chamiania silnika dla wersji DIESEL i T. DIE-
SEL, przedstawionej na stronach 4-2 i 4-3.

Przycisk

Kluczyk immobilizera

Zadaniem immobilizera jest uniemo˝liwienie
kradzie˝y samochodu poprzez od∏àczenie
uk∏adu rozruchowego silnika.

Silnik mo˝e zostaç uruchomiony wy∏àcznie
przy u˝yciu oryginalnego kluczyka do wy-
∏àcznika zap∏onu z immobilizerem silnika,
w którym jest fabrycznie zaprogramowany
elektroniczny kod identyfikacyjny. Po ze-
tkni´ciu z przyciskiem immobilizera kluczyk
wysy∏a kod identyfikacyjny.

Je˝eli kilka sekund po obróceniu wy∏àcznika
zap∏onu do pozycji ON b∏yska lampka kontro-
lna podgrzewania wst´pnego, nale˝y spraw-
dziç, czy nie Êwieci si´ lampka kontrolna im-
mobilizera i je˝eli objawy nie ustàpià, nale˝y
zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI
sprawdzenie samochodu.

Nale˝y pami´taç, ˝e mimo i˝ dzia∏anie uk∏a-
du wydaje si´ byç nieskomplikowane, jest on
sterowany elektronicznie, przez co niemo˝li-
we jest uruchomienie silnika tego samocho-
du przy u˝yciu kluczyka o identycznych w∏a-
snoÊciach lecz przeznaczonego do innego
samochodu.

Je˝eli mimo naciÊni´cia przycisku immobili-
zera specjalnym kluczykiem dioda kontrolna
nadal b∏yska, nale˝y zleciç autoryzowanej
stacji obs∏ugi SUZUKI sprawdzenie samo-
chodu.

UWAGA:
Po jednej minucie nast´puje automatyczne
prze∏àczenie wy∏àczonego immobilizera
w stan aktywny i ponownie zaczyna b∏yskaç
lampka kontrolna w przycisku. Je˝eli przed
up∏ywem tego czasu silnik nie zostanie uru-
chomiony, konieczne b´dzie ponowne naci-
Êni´cie przycisku immobilizera specjalnym
kluczykiem w celu jego wy∏àczenia.
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WERSJE Z IMMOBILIZEREM
(TYP JEDNOPRZYCISKOWY)

U˚YTKOWANIE POJAZDU
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Pierwsze wprowadzenie indywidualnego
kodu
1- W∏àczyç zap∏on.
2- Wprowadziç kod 1111.
3- Nacisnàç przycisk „C”.
4- Wprowadziç czterocyfrowy indywidualny

kod.
5- Nacisnàç przycisk „C” w celu zatwierdze-

nia operacji.
Dla potwierdzenia zielona lampka na kla-
wiaturze b∏yÊnie cztery razy i rozlegnà si´
cztery krótkie sygna∏y akustyczne.

Zmiana kodu
1- W∏àczyç zap∏on.
2- Wprowadziç kod (wprowadzony do pami´ci).
3- Nacisnàç przycisk „C”.
4- Wprowadziç czterocyfrowy nowy kod.
5- Nacisnàç przycisk „C” w celu wprowadze-
nia nowego kodu do pami´ci.
Dla potwierdzenia zielona lampka na klawia-
turze b∏yÊnie cztery razy i rozlegnà si´ cztery
krótkie sygna∏y akustyczne.

Procedura bezpieczeƒstwa
Stary i nowy kod pozostajà wa˝ne dopóki je-
den z nich nie zostanie u˝yty, powodujàc au-
tomatyczne wykasowanie drugiego.

W przypadku braku potwierdzenia nale˝y
wyjàç kluczyk, a nast´pnie ponownie w∏à-
czyç zap∏on i powtórzyç ca∏y proces wprowa-
dzania kodu.

Je˝eli równoczeÊnie Êwiecà si´ obie lampki
na klawiaturze (zielona i czerwona), sygnali-
zuje to niepoprawnà obs∏ug´ lub wadliwe
dzia∏anie uk∏adu. W takiej sytuacji nale˝y 

Urzàdzenie to jest elementem zabezpiecze-
nia przeciwkradzie˝owego blokujàcym uk∏ad
wtrysku paliwa i umo˝liwiajàcym uruchomie-
nie silnika jedynie po wprowadzeniu specjal-
nego kodu.

Uruchamianie silnika
W∏àczyç zap∏on (obróciç kluczyk
w wy∏àczniku zap∏onu do pozycji „ON”). 

Âwieci si´ zielona lampka: rozruch silnika
mo˝liwy.

Âwieci si´ czerwona lampka: w∏àczone za-
bezpieczenie przeciwkradzie˝owe.

W celu umo˝liwienia rozruchu silnika nale˝y
wprowadziç czterocyfrowy kod. Czerwona
lampka zgaÊnie i zaÊwieci si´ zielona.
Wszystkie samochody majà fabrycznie usta-
wiony kod 1111. Je˝eli u˝ytkownik nie chce
u˝ywaç innego kodu, mo˝e pozostaç przy
ustawieniu fabrycznym. 

W razie pomy∏ki przy wprowadzaniu kodu ko-
nieczne jest powtórne wprowadzenie wszyst-
kich czterech cyfr.

Przy ka˝dym naciÊni´ciu przycisku rozlega
si´ sygna∏ akustyczny.

W przypadku wprowadzenia b∏´dnego kodu
(lub przy zmianie kodu) operacja jest przery-
wana i rozlega si´ trwajàcy dwie sekundy sy-
gna∏ akustyczny. Przy próbie rozruchu silnika
z nie wy∏àczonym immobilizerem rozlega si´
ciàg∏y sygna∏ ostrzegawczy.

U˚YTKOWANIE POJAZDU
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WERSJE Z IMMOBILIZEREM
(TYP KLAWIATUROWY)

W przypadku wprowadzenia kolejno
3 nieprawid∏owych kodów klawiatura
zostaje zablokowana na 30 minut.

OSTRZE˚ENIE
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odczekaç oko∏o 1 minuty, wyjàç kluczyk,
a nast´pnie ponownie w∏àczyç zap∏on.
Je˝eli to nie pomo˝e, nale˝y skontaktowaç
si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Suzuki.

Tryb serwisowy
Uruchomienie trybu serwisowego pozwala
udost´pniç samochód innej osobie lub pozo-
stawiç go w warsztacie bez koniecznoÊci
ujawniania kodu.

W trybie tym immobilizer wykorzystuje inny
ni˝ wprowadzony indywidualnie kod, z mo˝li-
woÊcià jego zmiany.

W∏àczyç zap∏on:
- Wprowadziç indywidualny kod 

i nacisnàç „S”.
- Wprowadziç kod serwisowy i nacisnàç „S”

(zalecane jest stosowanie kodu 1111).
Dla potwierdzenia operacji szeÊç razy b∏y-
Ênie zielona lampka na klawiaturze i rozle-
gnie si´ szeÊç krótkich sygna∏ów akustycz-
nych. 

Wprowadzenie indywidualnego kodu auto-
matycznie kasuje tryb serwisowy.

Po odebraniu samochodu wystarczy w∏àczyç
zap∏on i wprowadziç indywidualny kod. Tym
samym tryb serwisowy zostaje odwo∏any bez
koniecznoÊci wykonywania procedury zmia-
ny kodu.

Blokada rozruchu silnika
Wyj´cie kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu po-
woduje automatyczne uruchomienie blokady
rozruchu silnika:

- po 30 sekundach od otwarcia i zamkni´cia
drzwi kierowcy lub 

- (je˝eli drzwi nie zostanà otwarte i zamkni´-
te) najpóêniej 10 minut od wy∏àczenia za-
p∏onu.

Identyfikacja
Dzia∏anie immobilizera sygnalizowane jest 

- czerwonà lampkà na klawiaturze.

Lampka ta Êwieci si´ przez 10 sekund po
uruchomieniu blokady silnika. Nast´pnie
lampka zaczyna b∏yskaç a˝ do momentu ko-
lejnego w∏àczenia zap∏onu.

ZALECENIA
Przy oddawaniu samochodu do warsztatu
zalecane jest wprowadzenie kodu serwiso-
wego 1111 (patrz „Tryb serwisowy”), aby nie
ujawniaç kodu indywidualnego.

Kod indywidualny jest zarejestrowany w pa-
mi´ci urzàdzenia i mo˝e go zmieniç wy∏àcz-
nie osoba znajàca ten kod. 

Kod indywidualny pozostaje w pami´ci rów-
nie˝ w przypadku usterki uk∏adu lub od∏àcze-
nia akumulatora.

Do czyszczenia klawiatury nale˝y u˝ywaç
wy∏àcznie alkoholu.

W razie zapomnienia indywidualnego kodu
konieczne b´dzie przeprowadzenie kosztow-
nej i skomplikowanej operacji serwisowej.

W RAZIE WYSTÑPIENIA USTERKI
Równoczesne zaÊwiecenie si´ na klawiatu-
rze obu lampek – zielonej i czerwonej – sy-
gnalizuje niepoprawnà obs∏ug´ lub wadliwe
dzia∏anie uk∏adu. Nale˝y wtedy:

- Odczekaç oko∏o 1 minuty.

- Wyjàç kluczyk z wy∏àcznika zap∏onu.

- Ponownie obróciç kluczyk do pozycji „ON”.

- Powtórzyç ca∏y proces wprowadzania kodu.

Je˝eli to nie pomo˝e, nale˝y skontaktowaç
si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi SUZUKI.
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Zakresy dopuszczalnych pr´dkoÊci dla
poszczególnych biegów (Skrzynka 
rozdzielcza w zakresie „2H” lub „4H”)

Zakresy dopuszczalnych pr´dkoÊci dla
poszczególnych biegów 
(Skrzynka rozdzielcza w zakresie „4L”)

Bieg Zakres pr´dkoÊci

Pierwszy 0 – 30 km/h

Drugi 10 – 60 km/h

Trzeci 20 – 80 km/h

Czwarty 30 km/h –

Piàty 60 km/h –

Najpierw nale˝y rozejrzeç si´ dooko∏a (do
przodu, na boki i do ty∏u) w celu sprawdze-
nia, czy nie nadje˝d˝a inny pojazd. Trzyma-
jàc wciÊni´te sprz´g∏o, w∏àczyç pierwszy
bieg. W przypadku trudnoÊci z w∏àczeniem
biegu, jeszcze raz wycisnàç sprz´g∏o i pono-
wiç prób´ w∏àczenia biegu. Gdy pierwszy
bieg zostanie w∏àczony, zwolniç hamulec po-
stojowy i powoli naciskaç peda∏ przyspiesza-
nia, jednoczeÊnie zwalniajàc sprz´g∏o. Przy
operowaniu sprz´g∏em dobrze jest ws∏uchi-
waç si´ w odg∏os pracy silnika, który przy
stopniowym zwalnianiu sprz´g∏a zacznie
zmieniaç si´. Nast´puje to w momencie, kie-
dy nale˝y nacisnàç peda∏ przyspieszania, nie
przerywajàc dalszego zwalniania sprz´g∏a. 

Wszystkie biegi do przodu sà zsynchronizo-
wane, co umo˝liwia ∏atwe i ciche prze∏àcza-
nie. W celu zminimalizowania zu˝ycia paliwa
i wyd∏u˝enia trwa∏oÊci tego samochodu nale-
˝y zawsze utrzymywaç pr´dkoÊç obrotowà
silnika w odpowiednim zakresie, niezale˝nie
od aktualnej pr´dkoÊci jazdy. Najlepsze w∏a-
snoÊci jezdne uzyskuje si´ przestrzegajàc
przy zmianie biegów podanych w tabelach
pr´dkoÊci granicznych.

U˚YTKOWANIE POJAZDU
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RUSZANIE Z MIEJSCA I JAZDA U˚YWANIE SKRZYNI BIEGÓW

Nie nale˝y opieraç stopy na pedale
sprz´g∏a podczas jazdy, ani u˝ywaç go
do utrzymania pojazdu na stoku, ponie-
wa˝ mo˝e to doprowadziç do uszko-
dzenia sprz´g∏a. Przy zmianie biegu pe-
da∏ sprz´g∏a nale˝y wciskaç do koƒca.

ZALECENIE

Gdy silnik jest zimny, pr´dkoÊç obroto-
wa na biegu ja∏owym jest wy˝sza ni˝
normalnie. Dopóki silnik nie osiàgnie
w∏aÊciwej temperatury roboczej, nie
nale˝y zbyt mocno przyspieszaç.

OSTRZE˚ENIE

Podczas zmiany biegów lub ruszania
nie nale˝y podwy˝szaç nadmiernie
pr´dkoÊci obrotowej silnika. Zbyt wy-
soka pr´dkoÊç obrotowa uniemo˝liwia
p∏ynnà jazd´ oraz skraca ˝ywotnoÊç
silnika. 

ZALECENIE

Bieg Zakres pr´dkoÊci

Pierwszy 0 – 20 km/h

Drugi 10 – 35 km/h

Trzeci 15 – 50 km/h

Czwarty 20 – 70 km/h

Piàty 40 – 85 km/h
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Odleg∏oÊç potrzebna do zatrzymania pojazdu
wzrasta wraz z jego pr´dkoÊcià. Na przyk∏ad
droga hamowania przy 60 km/h jest oko∏o 4-
krotnie d∏u˝sza ni˝ przy pr´dkoÊci 20 km/h.
Hamowanie nale˝y rozpoczynaç w miar´
wczeÊnie, by zwalniaç stopniowo.

Wspomaganie hamulców
Je˝eli urzàdzenie wspomagajàce hamulce
przestanie dzia∏aç z powodu zgaÊni´cia silni-
ka lub wystàpienia usterki, uk∏ad hamulcowy
pozostaje nadal sprawny dzi´ki rezerwie
wspomagania. Po wciÊni´ciu peda∏u hamul-
ca rezerwa wspomagania zostaje cz´Êciowo
zu˝yta i zmniejsza si´ za ka˝dym nast´pnym
jego naciÊni´ciem. Na peda∏ nale˝y wywie-
raç równomierny nacisk. Nie naciskaç peda-
∏u w sposób pulsacyjny.

Skrzynka rozdzielcza w zakresie 
„2H” lub „4H”

Skrzynka rozdzielcza w zakresie „4L”

Bieg Pierwsze 1000 km

Pierwszy 15 km/h

Drugi 30 km/h

Trzeci 50 km/h

Czwarty 70 km/h

Piàty 90 km/h
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HAMOWANIE DOCIERANIE SAMOCHODU
(przez pierwsze 1000 km)
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Je˝eli woda dostanie si´ do b´bnów
hamulcowych, dzia∏anie hamulców mo-
˝e staç si´ s∏abe i nieprzewidywalne.
Po przejechaniu przez wod´ lub myciu
podwozia, jadàc z ma∏à pr´dkoÊcià na-
le˝y sprawdziç hamulce, czy majà nor-
malnà skutecznoÊç. Je˝eli hamulce sà
mniej skuteczne ni˝ zazwyczaj, nale˝y
je osuszyç przez wielokrotne hamowa-
nie podczas jazdy z ma∏à pr´dkoÊcià,
a˝ odzyskajà swojà normalnà spraw-
noÊç.

OSTRZE˚ENIE

Nawet bez rezerwy wspomagania
w uk∏adzie hamulcowym mo˝na zatrzy-
maç samochód, naciskajàc peda∏ ha-
mulca silniej ni˝ normalnie. Droga ha-
mowania mo˝e si´ jednak wyd∏u˝yç.

OSTRZE˚ENIE

Z
al

ec
an

e 
m

ak
sy

m
al

ne
 

pr
´d

ko
Êc

i

Bieg Pierwsze 1000 km

Pierwszy 10 km/h

Drugi 20 km/h

Trzeci 31 km/h

Czwarty 40 km/h

Piàty 50 km/h
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• Po rozruchu silnika nie podwy˝szaç gwa∏-
townie pr´dkoÊci obrotowej. Rozgrzewaç
silnik stopniowo.

• Unikaç d∏u˝szej jazdy ze sta∏à pr´dkoÊcià.
Cz´Êci ruchome dopasujà si´ lepiej, gdy
pr´dkoÊç jazdy b´dzie zmienna.

• Nie przekraczaç pr´dkoÊci 90 km/h.
• Przez pierwsze 1000 km przebiegu samo-

chodu nie holowaç przyczepy.
• Nie przekraczaç zalecanych maksymal-

nych pr´dkoÊci dla poszczególnych bie-
gów, podanych w tabelach.

• Podczas jazdy pod stromà gór´ pojazd
mo˝e zaczàç traciç pr´dkoÊç i wykazywaç
brak mocy. W takim przypadku nale˝y zre-
dukowaç bieg, aby silnik móg∏ pracowaç
w swoim normalnym zakresie pr´dkoÊci
obrotowej. Biegi nale˝y zmieniaç szybko,
by samochód nie wytraci∏ p´du.

• Przy zjeêdzie z góry nale˝y wykorzysty-
waç si∏´ hamowania silnikiem, redukujàc
bieg.

Pojazdy o charakterze wielofunkcyjnym, ja-
kim jest ten samochód SUZUKI, posiadajà
wi´kszy przeÊwit podwozia i mniejszy roz-
staw kó∏ w porównaniu do zwyk∏ych samo-
chodów osobowych, co zapewnia im dobre
w∏asnoÊci w ró˝nych warunkach terenowych.
Nietypowa konstrukcja tych pojazdów daje
w wyniku wy˝ej po∏o˝ony Êrodek ci´˝koÊci
ni˝ w zwyk∏ych samochodach. Zaletà wyni-
kajàcà z wi´kszego przeÊwitu podwozia jest
lepsza widocznoÊç drogi, umo˝liwiajàca
uprzedzanie niebezpieczeƒstw. Samochody
wielofunkcyjne nie sà dostosowane do poko-
nywania zakr´tów z takà samà pr´dkoÊcià
jak zwyk∏e samochody, podobnie jak nisko
zawieszone auta sportowe nie sà dostoso-
wane do jazdy w warunkach terenowych.
W miar´ mo˝liwoÊci nale˝y unikaç ostrych
skr´tów i gwa∏townych manewrów. Podobnie
jak w przypadku innych samochodów tego
typu, niew∏aÊciwa technika prowadzenia mo-
˝e byç przyczynà utraty panowania nad po-
jazdem i jego wywrócenia.

U˚YTKOWANIE POJAZDU
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JAZDA W GÓRACH ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY

Przysz∏e osiàgi i niezawodnoÊç silnika
zale˝à od starannoÊci i umiaru w po-
czàtkowym okresie jego eksploatacji.
Szczególnie wa˝ne jest przestrzeganie
poni˝szych zaleceƒ przez pierwsze
1000 km przebiegu samochodu.

ZALECENIE

Przy zjeêdzie ze stromego lub d∏ugiego
wzniesienia drogi nale˝y unikaç zbyt
d∏ugiego naciskania peda∏u hamulca.
Mo˝e to spowodowaç przegrzanie ha-
mulców i zmniejszenie ich skuteczno-
Êci. Niezastosowanie si´ do tego
ostrze˝enia mo˝e w rezultacie spowo-
dowaç utrat´ panowania nad samocho-
dem.

OSTRZE˚ENIE

Tego typu samochód wielofunkcyjny
ma nieco innà charakterystyk´ trakcyj-
nà ni˝ zwyk∏y samochód osobowy. Ze
wzgl´du na bezpieczeƒstwo kierowcy
i przewo˝onych osób, prosimy o bar-
dzo uwa˝ne zapoznanie si´ z treÊcià te-
go rozdzia∏u.

OSTRZE˚ENIE
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ISTOTNE RÓ˚NICE MI¢DZY
SAMOCHODEM TERENOWYM
A ZWYK¸YM SAMOCHODEM
OSOBOWYM
• Wi´kszy przeÊwit podwozia

Zwi´kszony przeÊwit podwozia tego sa-
mochodu umo˝liwia pokonywanie prze-
szkód terenowych, takich jak kamienie czy
pnie drzew, przez które zwyk∏y samochód
osobowy nie by∏by w stanie przejechaç.
Nieuniknionà konsekwencjà zwi´kszone-
go przeÊwitu podwozia jest wy˝sze po∏o-
˝enie Êrodka ci´˝koÊci. Z tego powodu po-
jazd b´dzie inaczej zachowywa∏ si´ ni˝ sa-
mochód z ni˝ej po∏o˝onym Êrodkiem ci´˝-
koÊci.

• Krótszy rozstaw osi
Oprócz zwi´kszonego przeÊwitu, samo-
chód ten, w porównaniu z typowym samo-
chodem osobowym, ma skrócony rozstaw
osi oraz krótszy zwis przedni i tylny. Po∏à-
czenie tych cech umo˝liwia pokonywanie
nierównoÊci terenowych bez ryzyka
utkni´cia na nich pojazdu lub uszkodzenia
ramy i elementów podwozia. Konsekwen-
cjà krótszego rozstawu osi jest równie˝
wi´ksza czu∏oÊç uk∏adu kierowniczego,
w porównaniu z samochodem o d∏u˝szym
rozstawie osi.

• Mniejsza szerokoÊç nadwozia 
i rozstaw kó∏
Samochód ten jest w´˝szy od przeci´tne-
go samochodu osobowego, co umo˝liwia
poruszanie si´ w ciasnych miejscach.
Gdyby pojazd ten nie posiada∏ opisanych
wy˝ej cech – zwi´kszonego przeÊwitu,
krótszego rozstawu osi oraz w´˝szego
nadwozia i rozstawu kó∏ – nie mia∏by tak
znakomitych w∏asnoÊci terenowych. Jed-
nak konsekwencjà tego jest fakt, ˝e w∏a-
snoÊci pojazdu, sposób prowadzenia oraz
jego kierowalnoÊç na drogach utwardzo-
nych sà nieco inne ni˝ w przypadku zwy-
k∏ego samochodu osobowego.

Poniewa˝ samochód ten b´dzie cz´sto eks-
ploatowany na drogach utwardzonych, nale˝y
zapoznaç si´ z podanymi ni˝ej zaleceniami.
• Dobrze poznaç w∏asnoÊci tego

samochodu
Dobrze jest poÊwi´ciç troch´ czasu na
oswojenie si´ z nietypowà charakterystykà
trakcyjnà tego samochodu, poczàtkowo
prowadzàc go z dala od ruchu drogowego.
Przeçwiczyç manewr skr´cania przy ró˝-
nych pr´dkoÊciach i w ró˝nych kierunkach,
oswoiç si´ z wi´kszà ni˝ w zwyk∏ych samo-
chodach osobowych czu∏oÊcià kierownicy.

• Zawsze zapinaç pasy bezpieczeƒstwa
Kierowca i wszyscy pasa˝erowie powinni
byç zawsze prawid∏owo zabezpieczeni pa-
sami bezpieczeƒstwa. Zasady prawid∏o-
wego u˝ycia pasów bezpieczeƒstwa zo-
sta∏y podane na stronie 1-9.

• Nie wykonywaç ostrych skr´tów
Jak poprzednio zosta∏o opisane, ma∏e po-
jazdy wielofunkcyjne majà okreÊlone ce-
chy konstrukcyjne, pozwalajàce im radziç
sobie w szerokim zakresie zastosowaƒ te-
renowych. Cechy te jednak wp∏ywajà na
odmienne zachowanie si´ pojazdu pod-
czas pokonywania zakr´tów, w porówna-
niu ze zwyk∏ymi samochodami osobowy-
mi. Nale˝y pami´taç, ˝e ma∏e samochody
wielofunkcyjne majà bardziej czu∏y uk∏ad
kierowniczy oraz wy˝ej po∏o˝ony Êrodek
ci´˝koÊci, ni˝ w przypadku typowych sa-
mochodów osobowych. Je˝eli jest to mo˝-
liwe, nale˝y unikaç wykonywania gwa∏tow-
nych skr´tów.
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• Zwalniaç przed zakr´tem
Dobrze jest wyrobiç sobie nawyk pokony-
wania zakr´tów ostro˝nie i z bezpiecznà
pr´dkoÊcià. Nie nale˝y pokonywaç zakr´-
tów z pr´dkoÊcià takà samà jak w przy-
padku samochodu o ni˝ej po∏o˝onym
Êrodku ci´˝koÊci. Podobnie jak samochód
sportowy nie nadaje si´ do jazdy po bez-
dro˝ach, tak i ten pojazd nie powinien po-
konywaç zakr´tów w stylu samochodu
sportowego.

• Ograniczaç pr´dkoÊç przy bocznym
wietrze
Silne podmuchy bocznego wiatru zak∏óca-
jà stabilnoÊç ka˝dego samochodu. Szcze-
gólnie jednak dotyczy to ma∏ych samocho-
dów terenowych, ze wzgl´du na wysoko
po∏o˝ony Êrodek ci´˝koÊci. W celu zmini-
malizowania oddzia∏ywania podmuchów
bocznego wiatru nale˝y jechaç wolniej.

• Ograniczaç pr´dkoÊç i zachowywaç
ostro˝noÊç na Êliskich drogach
Ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo poÊli-
zgu podczas hamowania, na mokrej dro-
dze nale˝y jechaç z pr´dkoÊcià ni˝szà ni˝
w przypadku nawierzchni suchej. Podczas
jazdy po drogach oblodzonych, pokrytych
Êniegiem lub b∏otem nale˝y ograniczyç
pr´dkoÊç i unikaç gwa∏townych przyÊpie-
szeƒ, ostrego hamowania i gwa∏townych
ruchów kierownicà. Dla uzyskania lep-
szych w∏asnoÊci trakcyjnych wskazane
jest stosowanie nap´du na dwie osie
w wysokim zakresie (4H).

JAZDA TERENOWA
Samochód ten wyró˝niajà okreÊlone cechy
konstrukcyjne, umo˝liwiajàce jego zastoso-
wanie do jazdy terenowej. Po zjechaniu
z utwardzonej nawierzchni, na trasie jazdy
mo˝na napotkaç wszelkiego rodzaju na-
wierzchnie oraz zmieniajàce si´ warunki.
W wi´kszoÊci przypadków jazda terenowa
wymaga zastosowania nap´du na obie osie.
Jazdy terenowa wymaga nieco odmiennej
techniki ni˝ jazda po nawierzchniach utwar-
dzonych.

• Zachowaç ostro˝noÊç na stromych
stokach
Przed wjechaniem na stok nale˝y zawsze
go obejrzeç. Sprawdziç co si´ znajduje po
drugiej stronie oraz zbadaç mo˝liwoÊç po-
wrotu. W razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci
odnoÊnie bezpieczeƒstwa, nie nale˝y po-
dejmowaç próby pokonania wzgórza. Nie
wolno podje˝d˝aç pod bardzo strome
wzniesienie. Zjechanie ze stromego stoku
mo˝e byç trudniejsze, ni˝ podjazd. Nale˝y
utrzymywaç kierunek jazdy prosto w dó∏
i jechaç na niskim biegu. Nie blokowaç ha-
mulców. Je˝eli samochód zaczyna si´ Êli-
zgaç, zwi´kszyç nieco pr´dkoÊç, aby za-
chowaç kierowalnoÊç.

• Nie jeêdziç w poprzek stoku
Jazda w poprzek stoku mo˝e byç bardzo
ryzykowna. Wi´ksza cz´Êç ci´˝aru pojaz-
du b´dzie przenoszona przez ko∏a znajdu-
jàce ni˝ej. Mo˝e to doprowadziç do prze-
wrócenia si´ samochodu na bok. Je˝eli
jest to mo˝liwe, nale˝y unikaç tego typu

potencjalnego niebezpieczeƒstwa. Ponad-
to, je˝eli konieczne jest opuszczenie samo-
chodu znajdujàcego si´ na stoku, nale˝y
zawsze wysiadaç od strony wierzcho∏ka.

• Zawsze zapinaç pasy bezpieczeƒstwa
Podczas jazdy terenowej zarówno kierow-
ca jak i pasa˝erowie powinni mieç zawsze
zapi´te pasy bezpieczeƒstwa. Zasady pra-
wid∏owego u˝ycia pasów bezpieczeƒstwa
zosta∏y podane na stronie 1-9.

• Unikaç gwa∏townych manewrów
na b∏ocie, lodzie i Êniegu. 
Jazda w terenie o Êliskiej nawierzchni wy-
maga zachowania szczególnej ostro˝no-
Êci. Nale˝y ograniczyç pr´dkoÊç i unikaç
gwa∏townych manewrów. Jazda po g∏´bo-
kim Êniegu lub b∏ocie mo˝e ∏àczyç si´
z utratà przyczepnoÊci kó∏ i zwi´kszeniem
oporów jazdy. Nale˝y wykorzystywaç na-
p´d na dwie osie w zakresie prze∏o˝eƒ te-
renowych (4L) i utrzymywaç sta∏à, umiar-
kowanà pr´dkoÊç, unikajàc gwa∏townych
ruchów kierownicà i ostrego hamowania.

U˚YTKOWANIE POJAZDU
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Poza wymienionymi wy˝ej uwagami na-
le˝y równie˝ przestrzegaç nast´pujà-
cych zasad bezpiecznej jazdy po dro-
gach utwardzonych oraz jazdy tereno-
wej:
• Kierowca i pasa˝erowie powinni mieç

zawsze zapi´te pasy bezpieczeƒstwa.
• Nie wolno zezwalaç innym osobom

na prowadzenie tego samochodu, je-
˝eli nie sà zaznajomione z opisanymi
w tym rozdziale ró˝nicami we w∏a-
snoÊciach jezdnych i kierowalnoÊci.

• Unikaç po˝yczania tego samochodu
innym osobom, chyba ˝e b´dzie si´
im towarzyszyç podczas jazdy.

• Nie jeêdziç na zu˝ytym ogumieniu.
• Nale˝y utrzymywaç prawid∏owe ci-

Ênienie w oponach, podane na stro-
nie 12-3.

• Nie nale˝y u˝ywaç opon innych ni˝
zalecane przez SUZUKI. Na jednej osi
nie wolno u˝ywaç opon ró˝nych ty-
pów lub rozmiarów. Informacje o za-
lecanych oponach podane sà na
stronie 5-25.

• Nie wolno stosowaç ogumienia
o zwi´kszonych wymiarach ani spe-
cjalnych amortyzatorów lub spr´˝yn
zwi´kszajàcych przeÊwit podwozia.
Spowodowa∏oby to podniesienie
Êrodka ci´˝koÊci pojazdu oraz zmia-
n´ jego charakterystyki prowadzenia
na zakr´tach.

• Po przejechaniu przez wod´, b∏oto
lub piach hamulce mogà mieç mniej-
szà skutecznoÊç. Dlatego natych-
miast nale˝y sprawdziç ich dzia∏anie.
Je˝eli hamulce sà mniej skuteczne
ni˝ zwykle, nale˝y osuszyç je wyko-
nujàc kilka hamowaƒ jadàc z niewiel-
kà pr´dkoÊcià, a˝ odzyskajà swojà
zwyk∏à sprawnoÊç.

• Nie w∏àczaç nap´du na dwie osie
podczas zwyk∏ej jazdy po drogach
o suchej i utwardzonej nawierzchni.

• Nie wolno prowadziç samochodu b´-
dàc pod wp∏ywem alkoholu bàdê in-
nych substancji o dzia∏aniu narko-
tycznym. Alkohol i narkotyki mogà
powa˝nie ograniczyç zdolnoÊç bez-
piecznego prowadzenia, znacznie
zwi´kszajàc ryzyko dla kierowcy i in-
nych u˝ytkowników drogi. Nale˝y
równie˝ unikaç prowadzenia samo-
chodu w stanie zm´czenia, wystàpie-
nia objawów choroby, rozdra˝nienia
lub stresu.

OSTRZE˚ENIE

�

�

• Nie wolno przecià˝aç silnika, ani
przekraczaç dopuszczalnych pr´dko-
Êci obrotowych.

• Po d∏ugiej jeêdzie w terenie b∏otni-
stym, piaszczystym lub przez wod´
nale˝y jak najszybciej zleciç autory-
zowanej stacji obs∏ugi SUZUKI
sprawdzenie uk∏adu hamulcowego.

ZALECENIE
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Zastosowanie si´ do poni˝szych wskazó-
wek pozwoli zmniejszyç zu˝ycie paliwa.

Unikaç niepotrzebnej pracy na biegu ja∏o-
wym
Je˝eli konieczne jest czekanie na postoju
d∏u˝ej ni˝ minut´, nale˝y wy∏àczyç silnik
i uruchomiç go póêniej ponownie. Podczas
rozgrzewania zimnego silnika nale˝y po-
zwoliç mu pracowaç na biegu ja∏owym do
chwili, gdy wskazówka temperatury silnika
osiàgnie po∏o˝enie „C” (je˝eli przepisy po-
zwalajà na pozostawianie silnika na biegu
ja∏owym). Wówczas silnik b´dzie wystarcza-
jàco rozgrzany aby jechaç.

Unikaç gwa∏townego ruszania
Szybkie ruszanie spod Êwiate∏ lub znaku
„Stop” niepotrzebnie zu˝ywa paliwo i skraca
˝ywot silnika. Ruszaç nale˝y powoli.

Unikaç niepotrzebnego hamowania
Unikaç zb´dnego zwalniania i zatrzymywa-
nia si´. Nale˝y staraç si´, kiedy tylko jest to
mo˝liwe, utrzymaç sta∏à, nie za wysokà
pr´dkoÊç jazdy. Zwalnianie i póêniejsze roz-
p´dzanie zu˝ywa dodatkowe iloÊci paliwa.

Utrzymywaç równomiernà pr´dkoÊç jazdy
Utrzymywaç równomiernà pr´dkoÊç jazdy
w takim stopniu, na jaki pozwalajà warunki
drogowe.

Utrzymywaç filtr powietrza w czystoÊci
Zanieczyszczony filtr powietrza powoduje,
˝e uk∏ad paliwowy dostarcza zbyt du˝o pali-
wa w stosunku do powietrza. Wynikiem tego
jest marnowanie paliwa wskutek niezupe∏-
nego spalania.

Ograniczaç mas´ pojazdu
Im wi´ksze obcià˝enie, tym wy˝sze zu˝ycie
paliwa.

Utrzymywaç prawid∏owe ciÊnienie w opo-
nach
Ze wzgl´du na zwi´kszone opory toczenia,
zbyt niskie ciÊnienie w oponach mo˝e po-
wodowaç zwi´kszone zu˝ycie paliwa. Nale-
˝y utrzymywaç ciÊnienie zgodnie z warto-
Êciami podanymi na tabliczce na drzwiach
lub s∏upku drzwiowym od strony kierowcy.

U˚YTKOWANIE POJAZDU
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1) Sprawdziç, czy szyby, lusterka i Êwiat∏a
sà czyste i nieuszkodzone.

2) Sprawdziç opony.
3) Sprawdziç, czy nie wyst´pujà wycieki p∏y-

nów.
4) Zamknàç wszystkie drzwi.
5) Wyregulowaç po∏o˝enie foteli i lusterek.
6) Upewniç si´, czy wszyscy jadàcy majà

prawid∏owo zapi´te pasy bezpieczeƒ-
stwa.

7) Sprawdziç, czy po obróceniu kluczyka
w po∏o˝enie „ON” zapalajà si´ wszystkie
lampki ostrzegawcze.

8) Sprawdziç stan wszystkich wskaêników.
9) Po zwolnieniu hamulca postojowego

sprawdziç, czy zgas∏a lampka kontrolna
hamulca postojowego.

Ponadto nale˝y regularnie kontrolowaç:
1) Poziom p∏ynu w zbiorniku spryskiwaczy

szyby.
2) Poziom p∏ynu ch∏odzàcego silnik.
3) Poziom p∏ynu hamulcowego.
4) Stan pasków nap´dowych w silniku.
5) Poziom oleju silnikowego.
6) Âwiat∏a (Êwiat∏a mijania i drogowe, przed-

nie i tylne Êwiat∏a pozycyjne, Êwiat∏a ob-
rysowe, hamowania i cofania, kierunko-
wskazy).

7) Dzia∏anie kierownicy.
8) Wycieraczki szyby (dzia∏anie i stan piór).
9) Stan pasów bezpieczeƒstwa.
10) Uk∏ad wydechowy (czy nie ma p´kni´ç,

dziur i poluzowanych elementów mocujà-
cych).

OBS¸UGA OKRESOWA
Na stronach 5-4 do 5-6 przedstawiony jest
plan obs∏ugi okresowej pojazdu. Podane jest
tam w kilometrach i miesiàcach, kiedy nale˝y
wykonaç przeglàd, regulacj´, smarowanie
i inne czynnoÊci serwisowe. Odst´py mi´-
dzyobs∏ugowe powinny byç skrócone, jeÊli
eksploatacja pojazdu odbywa si´ zazwyczaj
w trudnych warunkach (patrz „Obs∏uga zale-
cana w trudnych warunkach eksploatacji”).

Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego (wer-
sja T. Diesel)
1) Nape∏niç zbiornik paliwa.
2) Poluzowaç korek spustowy B.
3) Kilkakrotnie nacisnàç przycisk pompki za-

strzykowej, a˝ w paliwie nie b´dzie p´-
cherzyków powietrza.

4) Dokr´ciç korek spustowy B.
5) W∏àczyç podgrzewanie wst´pne Êwiecami

˝arowymi i dokonaç rozruchu silnika wci-
skajàc peda∏ przyspieszania. Silnik powi-
nien daç si´ normalnie uruchomiç.

FILTR PALIWA (WERSJA T. DIESEL)
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CZYNNOÂCI OBS¸UGI 
CODZIENNEJ

SPECJALNE CZYNNOÂCI
OBS¸UGOWE DLA WERSJI
DIESEL I T. DIESEL

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA

5-1

Kiedykolwiek zajdzie potrzeba wymia-
ny cz´Êci w pojeêdzie, zaleca si´ u˝ycie
wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci zamien-
nych SUZUKI.

ZALECENIE
5
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Odpowietrzanie uk∏adu paliwowego 
(wersja Diesel)
1) Nape∏niç zbiornik paliwa.
2) Poluzowaç korek spustowy B.
3) Kilkakrotnie Êcisnàç gruszk´ pompki za-

strzykowej w przewodzie wlotowym filtra
paliwa, a˝ w paliwie nie b´dzie p´cherzy-
ków powietrza.

4) Dokr´ciç korek spustowy B.
5) Dokonaç rozruchu silnika zgodnie ze

wskazówkami podanymi na stronie 4-1,
mocno wciskajàc peda∏ przyspieszania.
Silnik powinien daç si´ normalnie urucho-
miç.

UWAGA:
Powy˝sze czynnoÊci nale˝y wykonaç w razie
trudnoÊci z uruchomieniem silnika po nape∏-
nieniu ca∏kowicie opró˝nionego zbiornika pa-
liwa.

FILTR PALIWA (WERSJA DIESEL) FILTR PALIWA (WERSJA DIESEL)

FILTR PALIWA (WERSJA T. DIESEL)

Usuwanie wody
Poluzowaç korek A. Po usuni´ciu wody do-
kr´ciç korek.

Odpowietrzanie
Patrz odpowietrzanie uk∏adu paliwowego.

Wymiana wk∏adu filtrujàcego 
(wersja T. Diesel)
1) Wykr´ciç Êrub´ 1.
2) Zdjàç obudow´ 2, wyjàç wk∏ad filtrujàcy

wraz z uszczelkami 3 i przemyç obudow´
olejem nap´dowym. 

3) W∏o˝yç nowy element filtrujàcy z nowymi
uszczelkami.

4) Odpowietrzyç uk∏ad paliwowy.

Wymiana wk∏adu filtrujàcego 
(wersja Diesel)
Post´powaç zgodnie z procedurà wymiany
wk∏adu filtrujàcego w wersji T. Diesel.

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA
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USUWANIE WODY I ODPOWIETRZA-
NIE FILTRA PALIWA W SILNIKU
O ZAP¸ONIE SAMOCZYNNYM
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Poni˝ej podane sà u˝yteczne wskazówki do-
tyczàce eksploatacji i obs∏ugi okresowej
istotnych elementów silników wersji Diesel
i T. Diesel.

Docieranie
Poczàtkowe godziny eksploatacji nowego sil-
nika wymagajà zachowania pewnej ostro˝no-
Êci. Przez pierwsze 20 godzin (lub 1500 km
przebiegu), tj. do pierwszego przeglàdu okre-
sowego, nie nale˝y przekraczaç 3/4 maksy-
malnej pr´dkoÊci i nie jeêdziç z maksymalny-
mi pr´dkoÊciami na poszczególnych biegach.
Nale˝y regularnie sprawdzaç i w razie po-
trzeby uzupe∏niaç w ZIMNYM silniku poziom
oleju i cieczy ch∏odzàcej.
NIE WOLNO WLEWAå OLEJU SILNIKO-
WEGO POWY˚EJ POZIOMU MAKSYMAL-
NEGO. Nadmiar oleju zostanie niepotrzebnie
spalony. Przed dokonaniem pomiaru pozio-
mu po wlaniu oleju nale˝y odczekaç co naj-
mniej pó∏ godziny, aby olej zdà˝y∏ Êcieknàç
do skrzyni korbowej.
W okresie docierania nie ma sensu kontrolo-
wanie zu˝ycia oleju silnikowego, poniewa˝
jest ono dla ka˝dego silnika inne. Po up∏ywie
okresu docierania zu˝ycie oleju silnikowego
stabilizuje si´. 

Uzupe∏nianie paliwa
Nie dopuszczaç do dostania si´ wody lub
benzyny do zbiornika paliwa, co mog∏oby
spowodowaç koniecznoÊç ca∏kowitego
opró˝nienia i przep∏ukania uk∏adu paliwowe-
go w celu unikni´cia uszkodzenia silnika i za-
tarcia wtryskiwaczy.

Nale˝y kontrolowaç stan paliwa w zbiorniku:
w razie wyczerpania paliwa konieczne jest
odpowietrzenie uk∏adu paliwowego, zanim
silnik zostanie ponownie uruchomiony.

Pompa wtryskowa
Pompa wtryskowa nie wymaga okresowej
obs∏ugi ani smarowania. Nale˝y kontrolowaç
mocowania przewodów paliwowych. Nie-
szczelnoÊci i zasysanie fa∏szywego powie-
trza powodowaç b´dà nadmierne zu˝ycie
paliwa i nierównomiernà prac´ silnika.

Wtryskiwacze
W razie stwierdzenia nieprawid∏owej lub ha-
∏aÊliwej pracy wtryskiwaczy lub czarnego za-
barwienia gazów spalinowych, nale˝y zleciç
autoryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI spraw-
dzenie wtryskiwaczy.
Przed zamontowaniem wtryskiwacza nale˝y
wymieniç podk∏adk´ z bràzu oraz uszczelk´
dyszy spryskiwacza.
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DODATKOWE ZALECENIA DOTY-
CZÑCE WERSJI DIESEL I T. DIESEL
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km (x1000) 15 30 45 60 75 90
mile (x1000) 9 18 27 36 45 54
miesiàce 12 24 36 48 60 72

SILNIK
1-1. Pasek nap´dowy osprz´tu Pasek klinowy P W P W P W

Pasek wielorowkowy (p∏aski) – – P – – W
1-2. Pasek nap´dowy rozrzàdu Oprócz wersji Diesel i T. Diesel Wymieniaç co 100 000 km (60 000 mil)

Diesel i T. Diesel Wymieniaç co 80 000 km (50 000 mil)
1-3. Luz zaworowy (oprócz wersji Diesel i T. Diesel) – P – P – P
1-4. Olej silnikowy i filtr oleju Oprócz wersji Diesel i T. Diesel (Olej API SG, SH lub SJ) W W W W W W

Oprócz wersji Diesel i T. Diesel (Olej API SE, SF) Wymieniaç co 10 000 km (6 000 mil)
oraz Diesel i T. Diesel lub 8 miesi´cy

1-5. P∏yn ch∏odzàcy – – W – – W
1-6. Uk∏ad wydechowy (oprócz katalizatora) – P – P – P

UK¸AD ZAP¸ONOWY
2-1. Âwiece zap∏onowe – – W – – W
2-2. Kopu∏ka i rozdzielacz aparatu zap∏onowego (je˝eli sà) – – P – – P
2-3. Âwiece ˝arowe (Diesel i T. Diesel) – – – – P –
2-4. Kàt wyprzedzenia zap∏onu (oprócz wersji Diesel i T. Diesel) – – P – – P

UK¸AD PALIWOWY
3-1. Wk∏ad filtra powietrza Nawierzchnie Oprócz wersji Diesel i T. Diesel P P W P P W

utwardzone Diesel i T. Diesel – W – W – W
3-2. Przewody paliwowe i ich po∏àczenia – P – P – P
3-3. Filtr paliwa Oprócz wersji Diesel i T. Diesel Wymieniaç co 210 000 km (126 000 mil)

Diesel i T. Diesel Wymieniç po pierwszych 10 000 km (6 000 mil),
a nast´pnie co 20 000 km (12 000 mil)

3-4. Usuni´cie wody z filtra paliwa (tylko Diesel i T. Diesel) Co 10 000 km (6 000 mil)
3-5. Zbiornik paliwa – – P – – P
3-6. Korek wlewu paliwa – P – P – P

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA
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SAMURAI (SJ413) Wersja europejska
(Silnik G13/Diesel/T. Diesel)

PLAN OBS¸UGI OKRESOWEJ
OBS¸UGA OKRESOWA DLA NORMALNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI

Tabela podaje obs∏ugi przewidziane w okresie do 90 000 km (54 000 mil) przebiegu.
Dla przebiegów wy˝szych nale˝y zachowaç takà samà okresowoÊç obs∏ugi.

Termin: 
Termin przeglàdu powinien byç ustalany 
na podstawie odczytu z licznika przebiegu 
lub up∏ywu czasu od poprzedniego przeglàdu.
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PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA

5-5

km (x1000) 15 30 45 60 75 90
mile (x1000) 9 18 27 36 45 54
miesiàce 12 24 36 48 60 72

UK¸AD KONTROLI EMISJI
4-1. Czujnik tlenu (oprócz wersji Diesel i T. Diesel) – – – – – W
4-2. Zawór PCV (oprócz wersji Diesel i T. Diesel) – – – – – P
4-3. Uk∏ad kontroli emisji par paliwa (oprócz wersji Diesel i T. Diesel) – – – – – P

Tabela podaje obs∏ugi przewidziane w okresie do 90 000 km (54 000 mil) przebiegu.
Dla przebiegów wy˝szych nale˝y zachowaç takà samà okresowoÊç obs∏ugi.

Termin: 
Termin przeglàdu powinien byç ustalany 
na podstawie odczytu z licznika przebiegu 
lub up∏ywu czasu od poprzedniego przeglàdu.

UWAGI:
„W”: Wymiana
„P”: Przeglàd i w razie potrzeby przesmarowanie, naprawa lub wymiana
Wszystkie czynnoÊci powinna wykonywaç autoryzowana stacja obs∏ugi Suzuki.
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UWAGI:
„W”: Wymiana
„P”: Przeglàd i w razie potrzeby przesmarowanie, naprawa lub wymiana
Wszystkie czynnoÊci powinna wykonywaç autoryzowana stacja obs∏ugi Suzuki.

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA
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km (x1000) 15 30 45 60 75 90
mile (x1000) 9 18 27 36 45 54
miesiàce 12 24 36 48 60 72

PODWOZIE I NADWOZIE
6-1. Sprz´g∏o – P – P – P
6-2. Tarcze i klocki hamulcowe (przód) P P P P P P

B´bny i szcz´ki hamulcowe (ty∏) – P – P – P
6-3. Przewody hamulcowe – P – P – P
6-4. P∏yn hamulcowy – W – W – W
6-5. Dêwignia i linka hamulca postojowego P – – – – –
6-6. Opony P P P P P P
6-7. Tarcze kó∏ i piasty wolnobiegowe (je˝eli sà) P P P P P P
6-8. Uk∏ad zawieszenia – P – P – P
6-9. Olej w mechanicznej skrzyni biegów P – W P – W
6-10. Olej w skrzynce rozdzielczej P – P – P –
6-11. Olej w mechanizmie ró˝nicowym                   (W: tylko po pierwszych 15 000 km) W lub P – P – P –
6-12. Uk∏ad kierowniczy – P – P – P
6-13. Uk∏ad wspomagania kierownicy P P P P P P
6-14. Wszystkie zatrzaski, zawiasy i zamki – P – P – P

Tabela podaje obs∏ugi przewidziane w okresie do 90 000 km (54 000 mil) przebiegu.
Dla przebiegów wy˝szych nale˝y zachowaç takà samà okresowoÊç obs∏ugi.

Termin: 
Termin przeglàdu powinien byç ustalany 
na podstawie odczytu z licznika przebiegu 
lub up∏ywu czasu od poprzedniego przeglàdu.

Amortyzatory tylne nape∏nione sà spr´˝onym gazem. Nie wolno ich rozmontowywaç
ani wrzucaç do ognia. Nie nale˝y ich przetrzymywaç w pobli˝u êróde∏ ciep∏a. Przed
ich z∏omowaniem nale˝y w bezpieczny sposób uwolniç znajdujàcy si´ w nich gaz.
CzynnoÊç t´ nale˝y powierzyç autoryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI.

OSTRZE˚ENIE
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E – Regularne krótkie przejazdy przy bardzo niskich temperaturach
F – - - - - 
G – (Tylko Diesel i T. Diesel): Eksploatacja w mieÊcie / holowanie przyczepy /

jazda z du˝ymi pr´dkoÊciami / temperatury otoczenia powy˝ej 30°C /
gorszej jakoÊci paliwo lub Êrodki smarne

H – Holowanie przyczepy

Kod trudnych warunków eksploatacji
A – Regularne krótkie przejazdy
B – Jazda po nierównych i/lub b∏otnistych drogach
C – Jazda po drogach pylistych
D – Jazda w bardzo niskich temperaturach 

i/lub drogami posypanymi solà

Kod trudnych warunków

- B C D - - - -

A - C D E - G -

A - C D E F - H

- B - - - - - - 

- - C - - - - -

- - C - - - G -

A B C - E F - H

A B - D - - - H

Przedmiot obs∏ugi

Pasek nap´dowy osprz´tu (wielorowkowy)

Pasek rozrzàdu (tylko Diesel i T.Diesel)

Olej silnikowy i filtr oleju

Mocowania w uk∏adzie wydechowym

Wk∏ad filtra powietrza *1

Filtr paliwa (tylko Diesel i T. Diesel)

Âwiece zap∏onowe 
(oprócz wersji Diesel i T. Diesel)

Wa∏y nap´dowe

CzynnoÊç

P

W

W

W

P

P

W

W

W

P

OkresowoÊç obs∏ugi

Co 15 000 km (9 000 mil) 
lub 12 miesi´cy

Co 45 000 km (27 000 mil) 
lub 36 miesi´cy

Co 60 000 km 
(36 000 mil)

Co 5 000 km (3 000 mil) 
lub 4 miesiàce

Co 15 000 km (9 000 mil) 
lub 12 miesi´cy

Co 2 500 km 
(1 500 mil)

Co 30 000 km (oprócz wersji Diesel i T. Diesel)
Co 20 000 km (Diesel i T. Diesel)

Co 10 000 km (6 000 mil) 
lub 8 miesi´cy

Co 10 000 km (6 000 mil) 
lub 8 miesi´cy

Co 15 000 km (9 000 mil) 
lub 12 miesi´cy
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OBS¸UGA ZALECANA W TRUDNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI

JeÊli pojazd jest zwykle u˝ytkowany w warunkach odpowiadajàcych jednemu z poni˝szych kodów trudnych warunków, zalecane jest
wykonywanie odpowiednich czynnoÊci obs∏ugowych w okresach zgodnych z poni˝szà tabelà.

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA
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UWAGA:
„P” : Przeglàd i w razie potrzeby naprawa lub wymiana
„D” : Dociàgni´cie odpowiednim momentem
„W”: Wymiana
*1 : W razie potrzeby przeglàd lub wymian´ wykonywaç cz´Êciej.
Wszystkie czynnoÊci powinna wykonywaç autoryzowana stacja obs∏ugi Suzuki.

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA
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Kod trudnych warunków

- B - - E - - H

- B - - - - - -

- B C D - - - H

- B C D - - - -

Przedmiot obs∏ugi

Olej w mechanicznej skrzyni biegów 
i skrzynce rozdzielczej

Âruby i nakr´tki zawieszenia

¸o˝yska kó∏

Uszczelniacze zwrotnic

CzynnoÊç

P

W

W

W

P

OkresowoÊç obs∏ugi

Co 15 000 km (9 000 mil) 
lub 12 miesi´cy

Co 30 000 km (18 000 mil) 
lub 24 miesiàce

Co 15 000 km (9 000 mil) 
lub 12 miesi´cy

Co 15 000 km (9 000 mil) 
lub 12 miesi´cy

Co 15 000 km (9 000 mil) 
lub 12 miesi´cy
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KONTROLA WSKAèNIKÓW
Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji „ON”.
Sprawdziç, czy zapali∏y si´ lampki kontrolne
i czy wskaênik poziomu paliwa dzia∏a prawid∏o-
wo. Po uruchomieniu silnika sprawdziç lampk´
ostrzegawczà braku ∏adowania akumulatora
i wskaênik temperatury silnika. W czasie jazdy
sprawdziç dzia∏anie pr´dkoÊciomierza.

SPRAWDZENIE ÂWIATE¸
W∏àczyç i sprawdziç, czy zapali∏y si´ Êwiat∏a
pozycyjne, mijania i pozosta∏e. Nacisnàç ha-
mulec i sprawdziç, czy zapalajà si´ Êwiat∏a
hamowania. Ustawiç dêwigni´ zmiany bie-
gów w pozycji R (bieg wsteczny) i sprawdziç,
czy Êwiecà si´ Êwiat∏a cofania. Na koniec nie
nale˝y zapomnieç o sprawdzeniu czy klosze
lamp sà czyste i nieuszkodzone.

SYGNA¸ DèWI¢KOWY, 
KIERUNKOWSKAZY, WYCIERACZKI,
SPRYSKIWACZE I OGRZEWANIE SZYBY
Sprawdziç prawid∏owoÊç dzia∏ania sygna∏u
dêwi´kowego, kierunkowskazów, wyciera-
czek i ogrzewania szyby.

SPRAWDZENIE STANU PALIWA
Sprawdziç, czy jest wystarczajàca iloÊç pali-
wa na zaplanowanà tras´.

SPRAWDZENIE BLOKADY DRZWI
Sprawdziç, czy blokada drzwi dzia∏a prawi-
d∏owo.

SPRAWDZENIE USTAWIENIA 
LUSTERKA WSTECZNEGO
Sprawdziç, czy z pozycji kierowcy jest dobra
widocznoÊç do ty∏u.

SPRAWDZENIE OÂWIETLENIA 
TABLICY REJESTRACYJNEJ
Sprawdziç, czy Êwiat∏a nie sà zabrudzone lub
uszkodzone oraz czy tablica rejestracyjna
jest pewnie umocowana i czytelna.

SPRAWDZENIE UK¸ADU 
WYDECHOWEGO
Koƒcówka rury wydechowej nie powinna byç
ani zbyt bia∏a, ani zbyt czarna. W takim przy-
padku nale˝y zleciç autoryzowanej stacji SU-
ZUKI sprawdzenie samochodu. Jednak
w ch∏odniejsze dni gazy spalinowe mogà
mieç bia∏e zabarwienie. Jest to zjawisko pra-
wid∏owe, gdy˝ spaliny zawierajà równie˝ pa-
r´ wodnà, która w zimnym uk∏adzie wyde-
chowym skrapla si´, tworzàc mg∏´.
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Pracujàc przy samochodzie nale˝y za-
chowaç jak najwi´kszà ostro˝noÊç, aby
zapobiec nieszcz´Êliwemu wypadkowi.
Oto kilka zaleceƒ, których nale˝y
szczególnie przestrzegaç:
• Kiedy silnik pracuje, nale˝y trzymaç

r´ce, ubranie, narz´dzia itp. z dala od
wentylatora i paska klinowego.

• Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, aby nie
dotknàç goràcych elementów uk∏adu
wydechowego, takich jak kolektor, ru-
ry wydechowe czy t∏umiki.

• Nie dopuszczaç do powstania iskier
lub p∏omienia w pobli˝u akumulatora.
Wyst´pujà tam palne gazy.

• Nie wolno wchodziç pod samochód,
jeÊli wsparty jest on tylko na podno-
Êniku stanowiàcym wyposa˝enie po-
jazdu.

• Nale˝y uwa˝aç, aby przypadkowo nie
zewrzeç biegunów akumulatora.

OSTRZE˚ENIE

W razie zauwa˝enia jakiejkolwiek nie-
prawid∏owoÊci w jednym z wy˝ej opisa-
nych punktów przeglàdu, a tak˝e
w przypadku stwierdzenia usterki nie-
mo˝liwej do usuni´cia we w∏asnym 
zakresie, nale˝y oddaç samochód do
autoryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI. 

ZALECENIE
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Pasek nap´dowy powinien mieç w∏aÊciwy
naciàg. Zbyt luêny pasek powoduje niedosta-
teczne ∏adowanie akumulatora, przegrzewa-
nie si´ silnika, a tak˝e szybciej si´ zu˝ywa.
WielkoÊç ugi´cia paska naciÊni´tego kciu-
kiem poÊrodku odcinka pomi´dzy ko∏ami 
pasowymi z si∏à 10 kG powinna wynosiç 
6 – 9 mm. Nale˝y równie˝ sprawdziç stan pa-
ska – czy nie jest uszkodzony. Podczas 
wymiany lub regulacji naciàgu paska nale˝y
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:

Ko∏o pasowe pompy
cieczy ch∏odzàcej

10 kG
6-9 mm 10 kG

4-5 mm

10 kG
4-5 mm

1. Poluzowaç trzy Êruby mocujàce alternator.
2. W celu wyregulowania naciàgu paska na-

le˝y alternator przesunàç i umocowaç Êru-
bami w pozycji, dla której naciàg paska
mieÊci si´ w podanych wy˝ej granicach.

3. W celu wymiany paska, nale˝y przesunàç
alternator (przy poluzowanych Êrubach)
w kierunku do wewnàtrz i dokonaç wymia-
ny paska. 

Naciàg paska sprawdza si´ w taki sam spo-
sób, jak w przypadku silnika o zap∏onie iskro-
wym. Ugi´cie paska pod naciskiem 10 kG
przy∏o˝onym w jego Êrodkowej cz´Êci powin-
no wynosiç 4 – 5 mm. Wymian´ paka nale˝y
zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI.
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PASEK NAP¢DOWY WENTYLATORA
(Silnik o zap∏onie iskrowym)

PASEK NAP¢DOWY WENTYLATORA
(Wersja Diesel i T. Diesel)

Kiedy silnik pracuje, nale˝y r´ce, ubra-
nie, narz´dzia itp. trzymaç z dala od
wentylatora ch∏odnicy i paska nap´do-
wego.

OSTRZE˚ENIE
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W∏aÊciwy olej 
(silnik o zap∏onie iskrowym)
Gatunek oleju stosowanego do silnika powi-
nien odpowiadaç klasie jakoÊci API SE, SF,
SG, SH lub SJ. Odpowiednià lepkoÊç oleju
dobiera si´ wed∏ug powy˝szej tabeli.

W∏aÊciwy olej 
(silnik o zap∏onie samoczynnym)
Gatunek oleju stosowanego do silnika powi-
nien odpowiadaç klasie jakoÊci API CD, CE
lub CF-4. Odpowiednià lepkoÊç oleju dobiera
si´ wed∏ug powy˝szej tabeli.

Uzupe∏nianie oleju
Zdjàç nakr´tk´ wlewu oleju i powoli wlewaç
olej przez otwór wlewowy, a˝ do osiàgni´cia
górnej kreski na miarce. Nale˝y uwa˝aç, aby
nie wlaç zbyt du˝o oleju, poniewa˝ jest to nie-
mal równie szkodliwe jak jego niedobór. Na-
st´pnie nale˝y uruchomiç silnik i pozostawiç

Silnik o zap∏onie iskrowym Diesel i T.Diesel

Silnik o zap∏onie iskrowym

Diesel i T. Diesel

Poziom 
maksymalny

Poziom 
minimalny

pracujàcy na biegu ja∏owym przez okres oko-
∏o minuty. Zatrzymaç silnik, odczekaç dwie
do trzech minut i ponownie sprawdziç po-
ziom oleju.

Sprawdzanie poziomu oleju
Poziom oleju nale˝y sprawdzaç w samocho-
dzie zaparkowanym w poziomym miejscu.
Pomiar w samochodzie stojàcym na pochy∏o-
Êci mo˝e byç niedok∏adny. Poziom oleju na-
le˝y sprawdzaç albo przed uruchomieniem
silnika, albo co najmniej dwie do trzech minut
po jego zatrzymaniu.
Wyciàgnàç miark´ poziomu oleju, wytrzeç
olej czystà szmatkà, wsunàç miark´ do opo-
ru do silnika i ponownie wyciàgnàç. Olej po-
winien si´gaç na miarce do miejsca pomi´-
dzy zaznaczonà górnà i dolnà granicà. JeÊli
poziom oleju jest bliski dolnej granicy, nale˝y
dodaç oleju w takiej iloÊci, aby si´gnà∏ górnej
kreski.
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WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO 
I FILTRA OLEJU
SpuÊciç olej i wkr´ciç korek spustowy.
• Zdjàç korek wlewu oleju.
• UmieÊciç pod korkiem spustowym oleju

naczynie na zu˝yty olej.
• Odkr´ciç korek za pomocà klucza i spu-

Êciç olej, gdy silnik jest jeszcze goràcy.
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Temperatura oleju w silniku mo˝e byç
na tyle wysoka, ˝e przy luzowaniu korka
spustowego mo˝na poparzyç sobie pal-
ce. Nale˝y odczekaç, a˝ korek ostygnie
na tyle, by móc go chwyciç go∏à r´kà.

OSTRZE˚ENIE

Diesel i T. DieselSilnik o zap∏onie 
iskrowym

Silnik o zap∏onie iskrowym

Diesel

Miarka 
poziomu oleju

T.Diesel Miarka poziomu oleju

Korek wlewu 
oleju

Korek wlewu 
oleju

Otwieranie Zamykanie

Otwieranie Zamykanie
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• Wkr´ciç korek spustowy wraz z uszczelkà.
Dokr´ciç przy u˝yciu klucza.

Diesel i T. Diesel

Dokr´ciç 3/4 obrotu

1. Filtr oleju
2. Klucz do filtra oleju

Silnik o zap∏onie iskrowym

Wymieniç filtr oleju.
• Przy u˝yciu klucza do filtrów wykr´ciç filtr,

obracajàc przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, a nast´pnie wyjàç go.

• Czystà szmatkà wytrzeç powierzchni´ sil-
nika w okolicy gniazda filtra oleju.

• NanieÊç niewielkà iloÊç oleju silnikowego
na uszczelk´ nowego filtra oleju.

• Wkr´ciç nowy filtr r´kà, a˝ do zetkni´cia
si´ uszczelki z powierzchnià silnika.

• Dokr´ciç filtr przy u˝yciu klucza do filtrów
o 3/4 obrotu od po∏o˝enia zetkni´cia z po-
wierzchnià przylegania.

• Przez otwór wlewowy wlaç olej i za∏o˝yç
korek wlewu.

• Uruchomiç silnik i uwa˝nie sprawdziç, czy
nie ma wycieków spod filtra i korka spusto-
wego. Przez co najmniej 5 minut utrzymy-
waç silnik pracujàcy ze zmiennà pr´dko-
Êcià obrotowà.

• Zatrzymaç silnik i odczekaç kilka minut.
Sprawdziç poziom oleju i w razie potrzeby
uzupe∏niç. Sprawdziç ponownie, czy nie
ma wycieków.
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Dla w∏aÊciwego dokr´cenia filtra oleju
istotne jest dok∏adne ustalenie po∏o˝e-
nia, w którym uszczelka zetknie si´
z p∏aszczyznà przylegania.

ZALECENIE

Filtr nale˝y dokr´ciç na tyle mocno,
aby nie by∏o wycieków oleju, lecz nie
przekraczaç zalecanej si∏y.

ZALECENIE

Wycieki oleju spod filtra oleju lub korka
spustowego wskazujà na nieprawid∏o-
we zamontowanie filtra lub uszkodze-
nie uszczelki. JeÊli stwierdzony zosta-
nie wyciek lub powstanà wàtpliwoÊci
co do prawid∏owoÊci dociàgni´cia fil-
tra, nale˝y zleciç autoryzowanej stacji
obs∏ugi SUZUKI sprawdzenie samo-
chodu.

ZALECENIE
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� Korek wlewowy

� Korek kontroli poziomu

� Korek spustowy

Sprawdzanie poziomu oleju 
przek∏adniowego
Mechaniczna skrzynia biegów, skrzynka roz-
dzielcza i mechanizmy ró˝nicowe (przedni i tyl-
ny) smarowane sà olejem przek∏adniowym.
W celu sprawdzenia poziomu oleju przek∏a-
dniowego w jednym z tych mechanizmów, na-
le˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1) Zaparkowaç pojazd w p∏askim, poziomym

miejscu i zaciàgnàç hamulec postojowy.
Wy∏àczyç silnik.

2) Wykr´ciç korek wlewowy �. W przypadku
skrzyni biegów wykr´ciç korek kontroli po-
ziomu �.

3) JeÊli poziom oleju dochodzi do dolnego
brzegu otworu, iloÊç oleju jest w∏aÊciwa
i mo˝na wkr´ciç korek z powrotem.

4) Gdy poziom oleju jest zbyt niski, nale˝y
przez otwór wlewowy dolaç oleju przek∏a-
dniowego, a˝ jego poziom osiàgnie dolny
brzeg otworu. Nast´pnie wkr´ciç korek.
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OLEJ PRZEK¸ADNIOWY

Przy wymianie filtra oleju zaleca si´
stosowanie oryginalnych filtrów SUZU-
KI. Decydujàc si´ na u˝ycie filtrów in-
nych producentów nale˝y upewniç si´,
czy sà odpowiedniej jakoÊci i prze-
strzegaç zaleceƒ producenta.

ZALECENIE

Nieprzestrzeganie powy˝szych instruk-
cji grozi powa˝nym uszkodzeniem 
silnika.

ZALECENIE

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



Wymiana oleju przek∏adniowego
W celu wymiany oleju przek∏adniowego w me-
chanicznej skrzyni biegów, skrzynce rozdziel-
czej lub w mechanizmach ró˝nicowych, nale-
˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1) Wykr´ciç korek wlewu oleju �.
2) Wykr´ciç korek spustowy oleju � i spu-

Êciç olej, a nast´pnie ponownie wkr´ciç
korek.

3) Przez otwór wlewowy wlewaç nowy olej
o odpowiednim gatunku a˝ do chwili, kie-
dy jego poziom osiàgnie dolny brzeg otwo-
ru wlewowego �. W przypadku skrzyni
biegów wlaç olej do poziomu dolnego
brzegu otworu kontrolnego �.

4) Wkr´ciç korek wlewowy.

Przy uzupe∏nianiu lub wymianie nale˝y za-
wsze stosowaç olej przek∏adniowy odpo-
wiedniego gatunku i lepkoÊci, dobrany zgod-
nie z poni˝szà tabelà.

OLEJ

Rodzaj Obj´toÊç

SKRZYNIA  75W90 GL4 1.30 L
BIEGÓW + LS

SKRZYNKA 75W90 GL4 0.80 L
ROZDZIELCZA + LS

MECHANIZM PRZEDNI 80W90 GL5 1.35 L
RÓ˚NICOWY TYLNY 80W90 GL5 1.50 L

Sprawdzanie i uzupe∏nianie poziomu 
p∏ynu w silniku o zap∏onie iskrowym
Poziom p∏ynu sprawdza si´ w zbiorniku wy-
równawczym, a nie w ch∏odnicy. Gdy silnik
jest zimny, poziom p∏ynu powinien znajdo-
waç si´ pomi´dzy znakami poziomu maksy-
malnego (FULL) i minimalnego (LOW).
JeÊli poziom p∏ynu jest poni˝ej znaku pozio-
mu minimalnego, nale˝y dolaç p∏ynu. W tym
celu nale˝y zdjàç pokryw´ zbiornika wyrów-
nawczego i dolaç p∏ynu, a˝ do osiàgni´cia
poziomu maksymalnego. Nigdy nie nape∏-
niaç zbiornika powy˝ej znaku poziomu mak-
symalnego.

Silnik o zap∏onie iskrowym FULL

LOW
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Po jeêdzie temperatura oleju przek∏a-
dniowego mo˝e byç bardzo wysoka.
Przed przystàpieniem do kontroli pozio-
mu lub wymiany oleju nale˝y odczekaç,
a˝ korek wlewowy ostygnie na tyle, aby
mo˝na go by∏o dotknàç go∏à r´kà.

OSTRZE˚ENIE

Wkr´cajàc korek wlewowy i spustowy
nale˝y, w celu zabezpieczenia przed wy-
ciekami, gwinty pokryç masà uszczel-
niajàcà „SUZUKI Bond No.1215” lub 
jej odpowiednikiem.

ZALECENIE
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Sprawdzanie i uzupe∏nianie poziomu 
p∏ynu w silniku wersji Diesel
Poziom p∏ynu sprawdza si´ w zbiorniku wy-
równawczym, a nie w ch∏odnicy. Gdy silnik
jest zimny, poziom p∏ynu powinien znajdo-
waç si´ pomi´dzy znakami poziomu maksy-
malnego (MAXI) i minimalnego (MINI).
JeÊli poziom p∏ynu jest poni˝ej znaku pozio-
mu minimalnego, nale˝y dolaç p∏ynu. W tym
celu nale˝y zdjàç pokryw´ zbiornika wyrów-
nawczego i dolaç p∏ynu, a˝ do osiàgni´cia
poziomu maksymalnego. Nigdy nie nape∏-
niaç zbiornika powy˝ej znaku poziomu mak-
symalnego.

Wersja Diesel
MAX

MIN

Wersja T. Diesel Znacznik poziomu p∏ynu Silnik o zap∏onie iskrowym

Otwieranie Zamykanie

Sprawdzanie i uzupe∏nianie poziomu 
p∏ynu w silniku wersji T. Diesel
Samochody te wyposa˝one sà we wskaênik
poziomu p∏ynu, umieszczony na tablicy przy-
rzàdów. Ewentualne uzupe∏nianie p∏ynu po-
winno byç wykonywane przez zbiornik 
wyrównawczy.
Korek zbiornika mo˝na zdejmowaç gdy silnik
jest zimny. Maksymalny poziom p∏ynu musi
si´gaç znacznika wewnàtrz zbiornika wyrów-
nawczego.

Wymiana p∏ynu ch∏odzàcego 
(wersja z silnikiem o zap∏onie iskrowym)
1. Gdy silnik jest zimny, zdjàç zakr´tk´

ch∏odnicy, powoli obracajàc jà w lewo, a˝
do wyczucia oporu. Przy obracaniu nie na-
le˝y przyciskaç zakr´tki. Nast´pnie odcze-
kaç na wyrównanie ciÊnieƒ, po czym przy-
cisnàç zakr´tk´ i kontynuowaç obrót w tym
samym kierunku.

2. UnieÊç i zdjàç zbiornik wyrównawczy,
a nast´pnie ca∏kowicie opró˝niç.

3. Otworzyç obwód nagrzewnicy w uk∏adzie
ogrzewania kabiny.

4. Poluzowaç korek spustowy umieszczony
u do∏u ch∏odnicy i zlaç ca∏oÊç p∏ynu do od-
powiedniego pojemnika.

5. W∏o˝yç zbiornik wyrównawczy i nape∏niç
go p∏ynem ch∏odzàcym do poziomu mak-
symalnego.

6. Wkr´ciç korek spustowy ch∏odnicy, nape∏-
niç ch∏odnic´ p∏ynem i umocowaç zakr´tk´
wlewu.
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Nale˝y zawsze stosowaç p∏yn zalecany
przez producenta samochodu.

ZALECENIE
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7. Po nape∏nieniu uruchomiç silnik i pozosta-
wiç pracujàcy na biegu ja∏owym przez 2 –
3 minuty, aby usunàç powietrze z uk∏adu
ch∏odzenia.

8. Wy∏àczyç silnik i sprawdziç ponownie po-
ziom p∏ynu w ch∏odnicy. JeÊli obni˝y∏ si´,
dolaç p∏ynu.

Diesel

T. Diesel

Otwieranie

Zamykanie

Korek spustowy ch∏odnicy

Wymiana p∏ynu ch∏odzàcego 
(wersja Diesel i T. Diesel)
1. Gdy silnik jest zimny, odkr´ciç korek wle-

wu zbiornika odpowietrzajàcego lub wy-
równawczego.

2. Otworzyç obwód nagrzewnicy w uk∏adzie
ogrzewania kabiny.

3. Poluzowaç korek spustowy umieszczony
u do∏u ch∏odnicy i zlaç ca∏oÊç p∏ynu do od-
powiedniego pojemnika.

4. Wkr´ciç korek spustowy ch∏odnicy.
5. Nape∏niç uk∏ad ch∏odzenia, wlewajàc p∏yn

przez otwór zbiornika odpowietrzajàcego
lub wyrównawczego do poziomu maksy-
malnego.

6. Uruchomiç silnik i dopóki w pe∏ni nie roz-
grzeje si´ stopniowo uzupe∏niaç p∏yn
w miar´ jego obni˝ania si´ jego poziomu.

7. Wkr´ciç korek wlewu.
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Do uzupe∏niania lub wymiany p∏ynu
ch∏odzàcego, nale˝y u˝ywaç mieszani-
ny 50% koncentratu niskozamarzajàce-
go DINAGEL 9103 i 50% wody destylo-
wanej. Taka proporcja zabezpiecza
przed zamarzaniem do temperatury 
-38°C. Zalecane jest, aby czynnoÊci te
wykonywa∏a autoryzowana stacji ob-
s∏ugi SUZUKI. Nie wolno stosowaç kon-
centratu niskozamarzajàcego innego
ni˝ zalecany.

ZALECENIE

P∏yn w uk∏adzie ch∏odzenia silnika nale-
˝y wymieniaç w samochodzie zaparko-
wanym w poziomym miejscu.

ZALECENIE

Kiedy temperatura p∏ynu w uk∏adzie
ch∏odzenia silnika wersji Diesel i T. Die-
sel jest wysoka, zdejmowanie zakr´tki
ch∏odnicy lub zbiornika odpowietrzajà-
cego jest niebezpieczne, poniewa˝ pod
wp∏ywem wysokiego ciÊnienia mo˝e
zostaç wypchni´ty parzàcy p∏yn i para.
Przed zdj´ciem zakr´tki nale˝y odcze-
kaç, a˝ temperatura p∏ynu obni˝y si´.

OSTRZE˚ENIE

Po wymianie lub uzupe∏nieniu poziomu
p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika na-
le˝y dok∏adnie dokr´ciç korek wlewu.

ZALECENIE
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JeÊli filtr powietrza jest zapchany py∏em,
zwi´kszajà si´ opory przep∏ywu zasysanego
powietrza, co powoduje spadek mocy silnika
i zwi´kszenie zu˝ycia paliwa.

Zalecana cz´stotliwoÊç czyszczenia wk∏adu
filtrujàcego podana jest w planie obs∏ugi
okresowej samochodu (strony 5-4 i 5-7).

Czyszczenie i wymiana filtra powietrza
(wersja z silnikiem o zap∏onie iskrowym)
Filtr nale˝y okresowo sprawdzaç i czyÊciç,
post´pujàc zgodnie z poni˝szà procedurà:
1. Zwolniç zaciski, zdjàç pokryw´ filtra powie-

trza i wyjàç wk∏ad filtrujàcy z obudowy filtra.
2. Filtr ten jest typu suchego i wymaga okre-

sowego oczyszczania w przedstawiony
dalej sposób.

3. Przedmuchaç wk∏ad filtrujàcy spr´˝onym
powietrzem od strony wewn´trznej.

Czyszczenie i wymiana filtra powietrza
(wersja T. Diesel)
1. Zwolniç obejm´ filtra powietrza.
2. Wykr´ciç 6 wkr´tów mocujàcych pokryw´

filtra i wyjàç wk∏ad filtrujàcy.
3. Przedmuchaç wk∏ad filtrujàcy spr´˝onym

powietrzem od strony wewn´trznej.

Silnik o zap∏onie iskrowym

Wersja T. Diesel

Wersje Diesel i T. DieselSilnik o zap∏onie 
iskrowym

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA
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FILTR POWIETRZA

Filtr powietrza nale˝y wymieniaç co
45 000 km (wersja z silnikiem o zap∏o-
nie iskrowym) lub co 30 000 km (wersje
Diesel i T. Diesel). W przypadku eksplo-
atacji samochodu w warunkach du˝ego
zapylenia, konieczna jest cz´stsza wy-
miana.

ZALECENIE
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Czyszczenie i wymiana filtra powietrza
(wersja Diesel)
1. Zwolniç cztery zaczepy mocujàce pokryw´

filtra powietrza.
2. Od∏àczyç dêwigni´ sterujàcà wlotu powietrza

od obudowy filtra i wyjàç wk∏ad filtrujàcy.
3. Przedmuchaç wk∏ad filtrujàcy spr´˝onym

powietrzem od strony wewn´trznej.

Wersja Diesel
0.7 – 0.8 mm

Stosownie do temperatury otoczenia, dêwi-
gnia sterujàca powietrza dolotowego powin-
na byç ustawiona w pozycji �, � lub � we-
d∏ug poni˝szej tabeli.

Gdy dêwignia znajduje si´ w pozycji � lub
�, do kolektora dolotowego poprzez filtr po-
wietrza jest doprowadzane powietrze ogrza-
ne przez kolektor wydechowy. Zapewnia to
wysokà sprawnoÊç silnika nawet przy niskich
temperaturach otoczenia.

Samochód ten jest fabrycznie wyposa˝ony
w Êwiece zap∏onowe NGK BP5ES, NIPPON
DENSO W20EPR-U lub BOSCH WR80DC.
Âwiece zap∏onowe wymagajà okresowego
sprawdzania, czy nie majà osadów w´glo-
wych. JeÊli na Êwiecy osadzi si´ sadza, silna
iskra nie mo˝e powstaç. Osad w´glowy (tzw.
nagar) nale˝y usunàç drutem lub szpilkà,
a nast´pnie wyregulowaç odst´p elektrod do
wartoÊci 0.7 – 0.8 mm.

Temperatura Pozycja 
otoczenia dêwigni

–5°C i ni˝sza �
–5°C do 15°C �
15°C i wy˝sza �
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DèWIGNIA STERUJÑCA 
POWIETRZA DOLOTOWEGO 
(w niektórych wersjach)

ÂWIECE ZAP¸ONOWE
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Ze wzgl´du na mo˝liwoÊç przegrzania
silnika, nie nale˝y przesuwaç dêwigni
sterujàcej powietrza dolotowego do po-
zycji � lub �, gdy temperatura powie-
trza przekracza 15°C.

ZALECENIE
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PRAWID¸OWO
ODKR¢CANIE

DOKR¢CANIE

Luz na kole kierownicy sprawdza si´ przez
pomiar odleg∏oÊci pokonywanej przed wystà-
pieniem lekkiego oporu przy delikatnym ob-
racaniu kierownicy w lewo i w prawo. Luz po-
winien mieÊciç si´ w zakresie 10 – 30 mm.
Podczas powolnej jazdy na otwartej prze-
strzeni sprawdziç, czy kierownica obraca si´
lekko i p∏ynnie, skr´cajàc jà do koƒca w pra-
wo i w lewo. JeÊli luz nie mieÊci si´ w poda-
nym zakresie lub stwierdzona zostanie inna
usterka, uk∏ad musi zostaç sprawdzony
przez autoryzowanà stacj´ obs∏ugi SUZUKI.

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA
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UK¸AD KIEROWNICZY

NIEPRAWID¸OWO

Przy roz∏àczaniu przewodów wysokie-
go napi´cia nale˝y ciàgnàç za os∏ony
Êwiec, a nie za przewody. Ciàgni´cie za
przewód mo˝e spowodowaç jego
uszkodzenie.

ZALECENIE

• Zak∏adajàc Êwiece zap∏onowe nale˝y
dla ochrony gwintu wkr´caç je 
palcami, po czym dociàgaç kluczem
dynamometrycznym momentem 
25 – 35 Nm (2.5 – 3.5 kGm). 

• Nie wolno stosowaç Êwiec o niew∏a-
Êciwym gwincie.

ZALECENIE

Nale˝y wy∏àcznie stosowaç Êwiece za-
p∏onowe zalecane przez SUZUKI.

ZALECENIE
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Nale˝y sprawdziç, czy nie wyst´pujà nie-
szczelnoÊci lub uszkodzenia obudowy me-
chanizmu kierowniczego, pompy oraz prze-
wodów ∏àczàcych.

P∏yn w uk∏adzie wspomagania kierownicy
Poziom p∏ynu sprawdza si´ za pomocà miar-
ki gdy p∏yn jest zimny (w przybli˝eniu w tem-
peraturze pokojowej), w nast´pujàcy sposób:
1) OczyÊciç korek wlewu oraz zbiornik p∏ynu

w okolicy korka.
2) Poziom p∏ynu powinien byç pomi´dzy kre-

skami „MAX” i „MIN”. 

JeÊli poziom b´dzie poni˝ej znaku „MIN”,
uzupe∏niç do poziomu „MAX” p∏ynem 
DONAX-TA-SHELL lub jego zamiennikiem.
Nie wlewaç zbyt du˝o p∏ynu.

Pasek nap´dowy pompy wspomagania
kierownicy (wersja z silnikiem o zap∏onie
iskrowym)
Naciàg paska powinien byç taki, aby nacisk
kciuka w po∏owie odleg∏oÊci mi´dzy ko∏ami
pasowymi spowodowa∏ jego ugi´cie w wy-
szczególnionych granicach. Pasek powinien
byç tak˝e sprawdzony, czy nie wyst´pujà na
nim uszkodzenia. W razie potrzeby nale˝y
zleciç regulacj´ naciàgu lub wymian´ paska
autoryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI.

Silnik o zap∏onie iskrowym
Ugi´cie: 6 – 9 mm przy nacisku 10 kG.

Silnik o zap∏onie iskrowym

Wersja T.Diesel
Ugi´cie: 4 – 5 mm przy nacisku 10 kG.

Wersja Diesel
Ugi´cie: 3 mm przy nacisku 3 kG.
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WSPOMAGANIE KIEROWNICY
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10 kG
4-5 mm

3 kG
3 mm

T. Diesel

10 kG (6-9 mm)

Diesel
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Skok ja∏owy peda∏u sprz´g∏a powinien mieÊciç
si´ w granicach 20 – 30 mm (wersja z silni-
kiem o zap∏onie iskrowym) lub 10 – 15 mm
(wersja T. Diesel). JeÊli luz jest wi´kszy albo
mniejszy lub gdy wyst´puje niepe∏ne wy∏à-
czanie sprz´g∏a mimo ca∏kowitego wciÊni´cia
peda∏u, sprz´g∏o powinno zostaç sprawdzone
przez autoryzowanà stacj´ obs∏ugi SUZUKI.

P∏yn hamulcowy
Poziom p∏ynu hamulcowego sprawdza si´
przez obserwacj´ zbiorniczka w komorze sil-
nika. Poziom p∏ynu powinien si´gaç niemal
do linii „MAX”. W razie potrzeby uzupe∏niç
zalecanym p∏ynem.

UWAGA:
W hamulcach tarczowych poziom p∏ynu obni-
˝a si´ w miar´ zu˝ycia klocków hamulcowych.

P¸YN ZALECANY
HAMULCOWY DOT-4
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PEDA¸ SPRZ¢G¸A HAMULCE

P∏yn hamulcowy nale˝y co dwa lata 
wymieniaç.

ZALECENIE

• JeÊli p∏yn hamulcowy w zbiorniczku
opadnie poni˝ej pewnego poziomu,
zapala si´ lampka ostrzegawcza na
tablicy przyrzàdów (silnik musi pra-
cowaç i hamulec postojowy musi byç
ca∏kowicie zluzowany). Gdy lampka
zapali si´, nale˝y natychmiast zwró-
ciç si´ do autoryzowanej stacji ob-
s∏ugi Suzuki.

• Szybka utrata p∏ynu wskazuje na nie-
szczelnoÊç w uk∏adzie hamulcowym,
którà powinna natychmiast skontro-
lowaç autoryzowana stacja obs∏ugi
SUZUKI.

• P∏yn hamulcowy jest szkodliwy dla
oczu oraz uszkadza powierzchnie la-
kierowane. Przy dope∏nianiu zbior-
niczka nale˝y zachowaç ostro˝noÊç.

• Nie nale˝y u˝ywaç innego p∏ynu ha-
mulcowego ni˝ DOT-4. Nie u˝ywaç
p∏ynu regenerowanego ani przecho-
wywanego w starych lub otwartych
pojemnikach. Szczególnie wa˝ne
jest, aby obce cia∏a ani inne ciecze
nie dosta∏y si´ do zbiorniczka p∏ynu
hamulcowego.

ZANIEDBANIE POWY˚SZYCH WSKA-
ZÓWEK MO˚E SPOWODOWAå OBRA-
˚ENIA CIA¸A LUB POWA˚NE USZKO-
DZENIE UK¸ADU HAMULCOWEGO.

OSTRZE˚ENIE
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Peda∏ hamulca
Podczas pracy silnika nale˝y zmierzyç odle-
g∏oÊç naciÊni´tego si∏à ok. 30 kG peda∏u ha-
mulca od pod∏ogi. Minimalna wymagana od-
leg∏oÊç wynosi 75 mm. Poniewa˝ uk∏ad ha-
mulcowy jest samonastawny, nie zachodzi
potrzeba regulacji. JeÊli zmierzona odleg∏oÊç
pomi´dzy peda∏em a pod∏ogà jest mniejsza
ni˝ wymagana, nale˝y dokonaç sprawdzenia
pojazdu w autoryzowanej stacji obs∏ugi SU-
ZUKI.

UWAGA:
Przy pomiarze odleg∏oÊci pomi´dzy peda∏em
a pod∏ogà nale˝y uwzgl´dniç gruboÊç wyk∏a-
dziny i dywaników gumowych.

Stan paska
Sprawdziç, czy nie jest zu˝yty, uszkodzony
i czy ma w∏aÊciwy naciàg. Zmierzyç ugi´cie
pod naciskiem kciuka w równej odleg∏oÊci
pomi´dzy ko∏ami pasowymi.

Naciàg paska: 12 do 14 mm przy nacisku
si∏à 10 kG.
Wymian´ paska nap´dowego nale˝y zleciç
autoryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI.

T. Diesel

10 kG 12-14 mm
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PASEK NAP¢DOWY POMPY 
PODCIÂNIENIOWEJ 
(WERSJA T. DIESEL)
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W przypadku wystàpienia jednego
z poni˝szych problemów w uk∏adzie ha-
mulcowym, nale˝y natychmiast doko-
naç jego przeglàdu w autoryzowanej
stacji obs∏ugi SUZUKI.
1. S∏aba skutecznoÊç hamulców
2. Nierówne hamowanie (hamulce nie

dzia∏ajà jednakowo na wszystkie ko∏a)
3. Przyspieszone zu˝ywanie si´ ok∏a-

dzin ciernych
4. Blokowanie si´ hamulców
5. Nadmierna ha∏aÊliwoÊç
6. Pulsacja peda∏u podczas naciskania.

OSTRZE˚ENIE
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Prawid∏owà regulacj´ hamulca postojowego
sprawdza si´, liczàc szcz´kni´cia zapadki
w czasie powolnego zaciàgania hamulca, 
a˝ do jego pe∏nego zadzia∏ania. Dêwignia 
hamulca powinna zatrzymaç si´ pomi´dzy
3 a 8 z´bem zapadki, przy czym tylne ko∏a
powinny zostaç unieruchomione. JeÊli hamu-
lec nie jest prawid∏owo wyregulowany lub nie
zostaje ca∏kowicie zwolniony mimo pe∏nego
cofni´cia dêwigni, nale˝y dokonaç jego 
kontroli i/lub regulacji w autoryzowanej stacji
obs∏ugi SUZUKI.

1) Ustawiç samochód na poziomym, twar-
dym pod∏o˝u.

2) Mocno zaciàgnàç hamulec postojowy.
Pod∏o˝yç klocki przed i za ko∏em skoÊnie
przeciwleg∏ym do podnoszonego.

Podnoszenie ko∏a przedniego

1. Ârodkowy wspornik resoru

Podnoszenie ko∏a tylnego

1. Ârodkowy wspornik resoru

3) Ustawiç podnoÊnik pionowo i obracajàc 
r´kojeÊç zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara unosiç go do chwili, gdy g∏owica
podnoÊnika zetknie si´ ze wspornikiem 
resoru �, jak pokazano na rysunku.

4) Powoli i p∏ynnie unosiç pojazd, a˝ do chwi-
li, gdy opona oderwie si´ od pod∏o˝a. 
Nie unosiç samochodu wy˝ej ni˝ jest to
konieczne.
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HAMULEC POSTOJOWY PODNOSZENIE POJAZDU

• PodnoÊnika nale˝y u˝ywaç tylko do
zmiany ko∏a.

• Nigdy nie podnosiç pojazdu na po-
chy∏oÊci.

• Nie podnosiç pojazdu podnoÊnikiem
umieszczonym inaczej ni˝ pod
wspornikiem resoru w pobli˝u zmie-
nianego ko∏a.

• PodnoÊnik musi byç uniesiony przy-
najmniej o 50 mm, zanim zetknie si´
z podpieranym elementem podwozia
pojazdu.

• Samochód musi unosiç si´ pionowo.
Je˝eli podnoÊnik zacznie si´ pochy-
laç, nale˝y opuÊciç samochód i po-
prawiç ustawienie podnoÊnika.

• Nie wolno wchodziç pod samochód
wsparty na podnoÊniku.

• Nie uruchamiaç silnika ani nie zezwa-
laç pasa˝erom na pozostanie w pod-
niesionym samochodzie.

OSTRZE˚ENIE
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Opony pojazdu nale˝y sprawdzaç 
okresowo, wykonujàc wyszczególnione
poni˝ej czynnoÊci.
1) Zmierzyç ciÊnienie manometrem do opon.

W razie potrzeby doprowadziç do stanu
prawid∏owego. W∏aÊciwe ciÊnienia w opo-
nach podane sà w rozdziale „DANE
TECHNICZNE” na stronie 12-3.

2) Sprawdziç, czy g∏´bokoÊç rowka bie˝nika
przekracza 1.6 mm. Dla u∏atwienia kontro-
li, opony majà wprasowane wskaêniki zu-
˝ycia. Kiedy wskaêniki zu˝ycia uka˝à si´
na powierzchni bie˝nika, pozosta∏a g∏´bo-
koÊç bie˝nika wynosi 1.6 mm lub mniej
i opon´ nale˝y wymieniç.

3) Poszukaç Êladów nienormalnego zu˝ycia,
p´kni´ç i uszkodzeƒ. Opony z p´kni´ciami
lub innymi uszkodzeniami powinny byç
wymienione. JeÊli opona wykazuje nienor-
malne zu˝ycie, nale˝y dokonaç jej kontroli
w autoryzowanej stacji obs∏ugi SUZUKI.

4) Sprawdziç, czy nakr´tki kó∏ nie sà poluzo-
wane.

5) Sprawdziç, czy w opony nie sà wbite
gwoêdzie, kamienie lub inne obiekty.

Wskaêniki zu˝ycia bie˝nika
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OPONY
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• CiÊnienie w ogumieniu powinno byç
sprawdzane gdy opony sà zimne,
inaczej wskazania b´dà nieprawid∏o-
we.

• Nie nale˝y jeêdziç, gdy ciÊnienie
w oponach jest zbyt niskie. Zbyt ni-
skie ciÊnienie mo˝e spowodowaç
nienormalnà charakterystyk´ sterow-
noÊci lub przesuni´cie obr´czy
wzgl´dem kraw´dzi opony, co mo˝e
staç si´ przyczynà wypadku albo
uszkodzenia opony lub obr´czy.

• Nie mniej niebezpieczne jest zbyt wy-
sokie ciÊnienie w oponach. Mo˝e
spowodowaç rozerwanie opony.

• CiÊnienie w oponach nale˝y regular-
nie sprawdzaç i w razie potrzeby do-
pompowywaç ko∏a do nominalnej
wartoÊci ciÊnienia.

OSTRZE˚ENIE

Uderzenia w kraw´˝niki i jazda po ka-
mieniach mogà uszkodziç opony oraz
niekorzystnie wp∏ynàç na geometri´
kó∏ pojazdu. Opony i geometria pojaz-
du powinny byç regularnie sprawdzane
przez autoryzowanà stacj´ obs∏ugi
SUZUKI.

OSTRZE˚ENIE

Zastàpienie oryginalnych kó∏ i opon po-
jazdu niektórymi z dost´pnych na ryn-
ku kó∏ i opon mo˝e znacznie zmieniç
w∏asnoÊci jezdne i sterownoÊç samo-
chodu. Nale˝y zatem u˝ywaç wy∏àcznie
zestawieƒ kó∏ i opon zatwierdzonych
przez SUZUKI jako standardowe lub
opcjonalne wyposa˝enie tego pojazdu.

OSTRZE˚ENIE

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



Okresowe przek∏adanie kó∏
W celu unikni´cia nierównomiernego zu˝ycia
opon i wyd∏u˝enia ich trwa∏oÊci, nale˝y okre-
sowo przek∏adaç ko∏a, jak pokazano na ry-
sunku. Przek∏adanie kó∏ powinno byç wyko-
nywane co 10 000 km. Po prze∏o˝eniu nale-
˝y doprowadziç ciÊnienie w ko∏ach przednich
i tylnych do wartoÊci znamionowej.

PRZÓD

OKRESOWE PRZEK¸ADANIE 4 KÓ¸
(opony radialne)

Zmiana ko∏a
W celu zmiany ko∏a nale˝y post´powaç we-
d∏ug nast´pujàcej procedury:
1) Wyjàç z samochodu podnoÊnik, narz´dzia

i ko∏o zapasowe.
2) Poluzowaç nakr´tki kó∏, lecz nie zdejmo-

waç ich.
3) PodnieÊç samochód za pomocà podnoÊni-

ka (zgodnie ze wskazówkami podanymi
pod has∏em „Podnoszenie pojazdu” na
stronie 5-24).

4) Zdjàç nakr´tki i ko∏o.
5) Za∏o˝yç nowe ko∏o oraz nakr´tki, kierujàc

je stronà sto˝kowà do ko∏a. Dokr´ciç ka˝-
dà z nakr´tek mocno r´kà, a˝ ko∏o osià-
dzie dok∏adnie na piaÊcie.

6) OpuÊciç podnoÊnik i kluczem do nakr´tek
kó∏ dociàgnàç nakr´tki w kolejnoÊci poka-
zanej na rysunku.
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Zastàpienie oryginalnych opon opona-
mi o innym wymiarze mo˝e spowodo-
waç fa∏szywe odczyty szybkoÊciomie-
rza i licznika przebiegu. Przed zakupem
ogumienia o innych wymiarach ni˝ ory-
ginalne opony, nale˝y takà ewentual-
noÊç sprawdziç w autoryzowanej stacji
obs∏ugi SUZUKI.

ZALECENIE

Samochód ten jest fabrycznie wyposa-
˝ony w opony jednakowego typu i roz-
miaru. Jest to istotne dla zachowania
w∏aÊciwej kierowalnoÊci i w∏asnoÊci
jezdnych pojazdu. Nigdy nie nale˝y sto-
sowaç opon ró˝nych typów i wymia-
rów. Wymiary i typy stosowanych opon
powinny byç zgodne z zatwierdzonymi
przez SUZUKI jako standardowe lub
opcjonalne wyposa˝enie pojazdu.

OSTRZE˚ENIE
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Sprawdziç, czy w zbiorniku jest p∏yn zmywa-
jàcy. W razie potrzeby uzupe∏niç. Nale˝y
u˝ywaç dobrej jakoÊci p∏ynu do zmywania
szyb, rozcieƒczajàc w razie potrzeby wodà.

Poziom elektrolitu w akumulatorze musi 
byç utrzymywany pomi´dzy górnà i dolnà
(„UPPER” i „LOWER”) kreskà. JeÊli poziom
spadnie poni˝ej dolnej kreski, nale˝y dolaç
wody destylowanej do górnej kreski. Nie do-
lewaç powy˝ej górnej kreski. Dobrze dokr´-
ciç korki wlewowe. Poluzowane lub skorodo-
wane zaciski akumulatora powodujà wadliwy
kontakt elektryczny. Wykryte w okolicach za-
cisków Êlady bia∏ego nalotu powinny byç
zmyte ciep∏à wodà, a nast´pnie zaciski nale-
˝y pokryç warstwà smaru lub wazeliny, co
zapobiegnie korozji.
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Gdy w zbiorniku nie ma p∏ynu, próba
uruchomienia spryskiwaczy mo˝e spo-
wodowaç uszkodzenie silnika elek-
trycznego pompki.

ZALECENIE

Nie wolno u˝ywaç roztworu p∏ynu ch∏o-
dzàcego do spryskiwaczy szyb. Po roz-
pyleniu na szybie mo˝e spowodowaç
ograniczenie widocznoÊci. Ponadto
mo˝e uszkodziç lakier.

OSTRZE˚ENIE

Akumulatory wytwarzajà palny gaz –
wodór. P∏omieƒ lub iskra w pobli˝u
akumulatora grozi wybuchem. Pracujàc
w pobli˝u akumulatora nie wolno paliç.

OSTRZE˚ENIE

Elektrolit jest trujàcy i silnie ˝ràcy. Dla-
tego nale˝y uwa˝aç, aby nie dosta∏ si´
do oczu, nie poplami∏ skóry, ubrania
i powierzchni lakierowanych. W przy-
padku poplamienia tym p∏ynem nale˝y
natychmiast zmyç miejsce du˝à iloÊcià
wody. Gdy kwas dostanie si´ do oczu
lub poplami skór´, nale˝y skonsulto-
waç si´ z lekarzem.

OSTRZE˚ENIE

Podczas sprawdzania lub obs∏ugi aku-
mulatora nale˝y od∏àczyç przewód
ujemny. Nale˝y uwa˝aç, aby nie spowo-
dowaç zwarcia przez jednoczesne ze-
tkni´cie metalowego przedmiotu z bie-
gunem akumulatora i cz´Êcià samo-
chodu.

OSTRZE˚ENIE
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W samochodzie tym stosowane sà dwa pod-
stawowe rodzaje bezpieczników. Pierwszy to
bezpiecznik g∏ówny (z∏àcze topliwe), przez
który przep∏ywa pràd bezpoÊrednio od aku-
mulatora. Drugi rodzaj to bezpieczniki chro-
niàce poszczególne obwody elektryczne. 

Bezpiecznik g∏ówny (z∏àcze topliwe)
Jak ju˝ wy˝ej wspomniano, przez z∏àcze to-
pliwe p∏ynie pràd bezpoÊrednio od akumula-
tora. Gdy z∏àcze to zostanie przepalone,
wszystkie urzàdzenia elektryczne przestanà
dzia∏aç. W takim przypadku nale˝y spraw-
dziç z∏àcze topliwe, które znajduje si´ przy
dodatnim zacisku akumulatora. W przypadku
wymiany z∏àcza topliwego nale˝y zastoso-
waç oryginalnà cz´Êç zamiennà SUZUKI.

� Bezpiecznik g∏ówny (80 A)
� Bezpiecznik wy∏àcznika zap∏onu (60 A)
� Przekaênik nagrzewnicy (70 A)
� Bezpiecznik nap´du wentylatora 

elektrycznego (50 A)
� Przekaênik zasilania (30 A)

� Bezpiecznik g∏ówny 
� Bezpiecznik wy∏àcznika zap∏onu 
� Bezpiecznik prze∏àcznika zespolonego
� Bezpiecznik nap´du wentylatora 

elektrycznego
� Bezpiecznik przekaênika wentylatora

elektrycznego

Bezpiecznik g∏ówny – Bezpiecznik ten po-
biera pràd bezpoÊrednio z akumulatora.

Bezpieczniki grupowe – Bezpieczniki te
umieszczone sà mi´dzy bezpiecznikiem
g∏ównym a bezpiecznikami indywidualnymi
poszczególnych obwodów elektrycznych.

Bezpiecznik g∏ówny i bezpieczniki grupowe
umieszczone sà w komorze silnikowa. W ra-
zie przepalenia si´ g∏ównego bezpiecznika
nie b´dzie dzia∏a∏ ˝aden uk∏ad elektryczny.

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA
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BEZPIECZNIK G¸ÓWNY (wersja
z silnikiem o zap∏onie iskrowym)

BEZPIECZNIK G¸ÓWNY I BEZPIECZNIKI GRUPOWE
(wersja Diesel) (wersja T. Diesel)

BEZPIECZNIK ZALE˚NE BEZPIECZNIKI
GRUPOWY INDYWIDUALNE

CIGAR/RADIO, I.G.
IG COIL/METER, HEATER

60 A TURN/BACK
WIPER/WASHER, REAR DEF

TAIL/DOME, STOP/HORN,
HAZARD, DOOR LOCK
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Jednak mimo przepalenia bezpiecznika g∏ów-
nego Êwiat∏a g∏ówne samochodu nadal dzia-
∏ajà. Przepalenie si´ bezpiecznika grupowego
uniemo˝liwi funkcjonowanie wszystkich urzà-
dzeƒ w danej grupie. Przy wymianie bez-
piecznika g∏ównego lub grupowego nale˝y
u˝yç oryginalnej cz´Êci zamiennej SUZUKI.

STOSOWAå ZALECANE BEZPIECZNIKI

Skrzynka bezpieczników
UWAGA:
W celu zdj´cia pokrywy skrzynki bezpieczni-
ków nale˝y wcisnàç jej koƒce i Êciàgnàç po-
kryw´.

Skrzynka bezpieczników

Skrzynka bezpieczników umieszczona jest
pod deskà rozdzielczà po stronie kierowcy. 
W celu wyj´cia bezpiecznika nale˝y go wy-
ciàgnàç po zdj´ciu pokrywy skrzynki. Na po-
krywie skrzynki bezpieczników podana jest
lokalizacja i pràd znamionowy dla ka˝dego
z bezpieczników.
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BEZPIECZNIK ZALE˚NE BEZPIECZNIKI
GRUPOWY INDYWIDUALNE

CIGAR/RADIO, I.G.
IG COIL/METER, HEATER

60 A TURN/BACK
WIPER/WASHER, REAR DEF

LAMP TAIL/DOME, STOP/HORN,
30 A HAZARD, DOOR LOCK

W przypadku przepalenia si´ bezpiecz-
nika g∏ównego lub grupowego nale˝y
zleciç w autoryzowanej stacji obs∏ugi
SUZUKI sprawdzenie pojazdu. Zawsze
nale˝y u˝yç oryginalnej cz´Êci zamien-
nej SUZUKI. Nigdy nie nale˝y stosowaç
materia∏ów zast´pczych, takich jak
drut, nawet do naprawy tymczasowej,
gdy˝ mo˝e to spowodowaç powa˝ne
uszkodzenie, a nawet po˝ar.

OSTRZE˚ENIE

Przepalony bezpiecznik nale˝y zawsze
zast´powaç bezpiecznikiem o w∏aÊci-
wej wartoÊci znamionowej nat´˝enia.
Nigdy nie nale˝y u˝ywaç materia∏ów za-
st´pczych takich jak folia aluminiowa
czy drut. JeÊli wymieniony bezpiecznik
w krótkim czasie przepali si´, mo˝e to
oznaczaç powa˝niejszà awari´. Pojazd
powinien niezw∏ocznie zostaç spraw-
dzony w autoryzowanej stacji obs∏ugi
SUZUKI.

OSTRZE˚ENIE

10A
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15A
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UWAGA:
Nale˝y zawsze mieç zapasowe bezpieczniki
10 A i 15 A.

DOBRY

PRZEPALONY

DOBRY

PRZEPALONY

Lampka oÊwietlenia wn´trza
Nacisnàç w miejscach wskazanych strza∏ka-
mi i zdjàç klosz lampki. Wyciàgnàç ˝arówk´
z gniazda. Przy wstawianiu nowej ˝arówki
zwróciç uwag´, aby spr´˝yna kontaktowa
pewnie przytrzyma∏a ˝arówk´.

Lampka oÊwietlenia wn´trza

� Reflektor
� Kierunkowskaz
� Âwiat∏o pozycyjne

PRZEGLÑDY I OBS¸UGA OKRESOWA
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WYMIANA ˚ARÓWEK

Cz´sta wymiana ˝arówek wskazuje na
potrzeb´ sprawdzenia uk∏adu elek-
trycznego. Powinna tego dokonaç au-
toryzowana stacja obs∏ugi SUZUKI.

ZALECENIE
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Reflektory
PodnieÊç pokryw´ silnika. Roz∏àczyç z∏àcze
elektryczne, zdjàç os∏on´ gumowà i wyjàç
opraw´ ̋ arówki. Nast´pnie wymieniç ̋ arówk´.

UWAGA:
W wersji T. Diesel w celu wymiany ˝arówki
prawego reflektora, kierunkowskazu lub
Êwiat∏a pozycyjnego konieczne jest wyj´cie
filtra powietrza.

Przednie Êwiat∏a pozycyjne 
i kierunkowskazy
Obróciç opraw´ ˝arówki o 1/8 obrotu w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara. Po w∏o˝eniu ˝arówki obróciç w kierun-
ku odwrotnym.

OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej

Tylny kierunkowskaz, Êwiat∏o pozycyjne
i Êwiat∏o cofania
Zdjàç klosz, wykr´cajàc dwa wkr´ty. Wci-
snàç, obróciç w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara i wyciàgnàç ˝arów-
k´. W∏o˝yç nowà ˝arówk´ i powtórzyç po-
wy˝sze czynnoÊci w odwrotnej kolejnoÊci.

� Kierunkowskaz
� Âwiat∏o pozycyjne 
� Âwiat∏o cofania

OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej
Wykr´ciç dwa wkr´ty mocujàce klosz. Wy-
ciàgnàç ˝arówk´. W∏o˝yç nowà ˝arówk´
i umocowaç klosz.

Kierunkowskaz boczny

Kierunkowskaz boczny
Zdjàç klosz, wykr´cajàc dwa wkr´ty. Wymie-
niç ˝arówk´ i umocowaç klosz.
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• ˚arówki mogà byç na tyle goràce, by
spowodowaç oparzenia ràk. Dotyczy
to szczególnie ˝arówek halogeno-
wych w reflektorach. ˚arówki nale˝y
wymieniaç gdy sà zimne.

• ˚arówki reflektorów sà wype∏nione
spr´˝onym gazem halogenowym.
W przypadku ich upuszczenia lub
podgrzania mogà rozerwaç si´ i spo-
wodowaç obra˝enia cia∏a. Operujàc
nimi nale˝y zachowaç ostro˝noÊç.

OSTRZE˚ENIE
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W∏aÊciwa dba∏oÊç o samochód jest nie-
odzownym warunkiem jego ochrony przed
korozjà. Poni˝ej podane sà wskazówki, jak
nale˝y dbaç o samochód aby zapobiec jego
korodowaniu. Prosimy zapoznaç si´ z nimi
i ÊciÊle ich przestrzegaç.

WA˚NE INFORMACJE O KOROZJI

Najcz´stsze przyczyny korozji
1. Gromadzenie si´ soli, kurzu, wilgoci lub

Êrodków chemicznych w trudno dost´p-
nych przestrzeniach podwozia.

2. Odpryski, zadrapania i inne uszkodzenia
powlekanych lub lakierowanych po-
wierzchni metalowych b´dàce wynikiem
drobnych st∏uczek lub uderzeƒ kamyków
i ˝wiru.

Warunki zewn´trzne przyspieszajàce pro-
ces korozji
1. Sól rozsypywana na drogach, zwiàzki che-

miczne ograniczajàce pylenie nawierzchni,
powietrze nadmorskie oraz zanieczysz-
czenia przemys∏owe przyspieszajà proces
korozji metali.

2. Wysoka wilgotnoÊç powietrza przyspiesza
korozj´, zw∏aszcza gdy temperatura jest
nieco powy˝ej punktu zamarzania (oko∏o
0°C).

3. Utrzymujàca si´ przez d∏u˝szy czas wilgoç
w niektórych miejscach pojazdu mo˝e po-
wodowaç korozj´, nawet gdy inne cz´Êci
pozostajà ca∏kowicie suche.

4. Wysoka temperatura przyspiesza proces
korozji tych cz´Êci pojazdu, które nie majà
zapewnionego dobrego dost´pu powie-
trza, umo˝liwiajàcego ich szybkie osusza-
nie.

Powy˝sze informacje ilustrujà koniecznoÊç
utrzymywania pojazdu (a zw∏aszcza podwo-
zia) w mo˝liwie suchym i czystym stanie. Po-
dobnie wa˝na jest bezzw∏oczna naprawa
wszelkich uszkodzeƒ pow∏ok lakierniczych
i ochronnych.

Mycie samochodu
Najlepszym sposobem konserwacji pow∏ok
zewn´trznych samochodu, pomocnym
w walce z korozjà, jest utrzymywanie ich
w czystoÊci poprzez cz´ste mycie.

Pojazd nale˝y umyç przynajmniej raz w cza-
sie zimy i raz bezpoÊrednio po zimie. Samo-
chód, a zw∏aszcza podwozie, powinien byç
utrzymywany mo˝liwie czysty i suchy. 
JeÊli samochód cz´sto jeêdzi po drogach po-
sypanych solà, powinien on byç w czasie zi-
my myty przynajmniej raz w miesiàcu i dodat-
kowo co najmniej raz na zakoƒczenie sezo-
nu zimowego.
JeÊli pojazd jest eksploatowany blisko wy-
brze˝a morskiego, powinien byç myty przy-
najmniej raz w miesiàcu przez ca∏y rok.

Samochód nale˝y umyç bezpoÊrednio po
jeêdzie terenowej. Wskazówki dotyczàce 
mycia pojazdu mo˝na znaleêç w rozdziale
„PIEL¢GNACJA POJAZDU”.

Usuwanie zabrudzeƒ
Obce substancje, takie jak sole, chemikalia,
smo∏a lub asfalt, ˝ywice, ptasie odchody oraz
opady przemys∏owe, w przypadku pozosta-
wania na lakierowanych powierzchniach mo-
gà je uszkodziç. Tego rodzaju substancje na-
le˝y usuwaç mo˝liwie najszybciej. Gdy sà
one trudne do usuni´cia i zachodzi koniecz-
noÊç dodatkowego u˝ycia zmywacza, nale˝y
upewniç si´, czy nie jest on szkodliwy dla po-
wierzchni lakierowanych i jest przeznaczony
do zamierzonego celu. U˝ywajàc specjal-
nych zmywaczy nale˝y przestrzegaç instruk-
cji producenta.

ZAPOBIEGANIE KOROZJI
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Nie nale˝y nak∏adaç dodatkowych po-
w∏ok ochronnych ani pokryç antykoro-
zyjnych na lub wokó∏ elementów uk∏a-
du wydechowego, takich jak kataliza-
tor, rura wydechowa itp. Po rozgrzaniu
tych cz´Êci do normalnej temperatury
roboczej mo˝e dojÊç do po˝aru.

OSTRZE˚ENIE
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Naprawa uszkodzeƒ lakieru
Samochód nale˝y uwa˝nie przeglàdaç pod
kàtem uszkodzeƒ pow∏ok lakierniczych.
W razie stwierdzenia jakichkolwiek odpry-
sków lub zadrapaƒ lakieru, nale˝y je nie-
zw∏ocznie zamalowywaç, aby uniemo˝liwiç
powstanie ogniska korozji. JeÊli odprysk lub
zadrapanie si´ga go∏ego metalu, napraw´
nale˝y powierzyç warsztatowi wyspecjalizo-
wanemu w naprawach blacharskich.

Utrzymywanie w czystoÊci kabiny 
i baga˝nika
Wilgoç, kurz lub b∏oto mogà si´ gromadziç
pod wyk∏adzinà pod∏ogowà, powodujàc koro-
zj´. Nale˝y od czasu do czasu zaglàdaç pod
wyk∏adzin´, sprawdzajàc czy jest tam sucho
i czysto. Gdy pojazd jest u˝ywany do jazdy
terenowej lub przy z∏ej pogodzie, kontroli ta-
kiej nale˝y dokonywaç cz´Êciej. Niektóre
przewo˝one ∏adunki, takie jak chemikalia,
nawozy, rozpuszczalniki, sole itp. sà z samej
swej natury silnie korozyjne. Wyroby takie
powinny byç przewo˝one w szczelnych po-
jemnikach. W razie ich wycieku lub rozlania,
nale˝y poplamione miejsce natychmiast
oczyÊciç i osuszyç.

Zamontowanie nadkoli i os∏on 
przeciwb∏otnych
Zamontowane nadkola i os∏ony przeciwb∏ot-
ne stanowià dodatkowe zabezpieczenie po-
jazdu, szczególnie gdy jeêdzi on cz´sto po
˝wirowych lub posypanych solà drogach.
Najlepsze sà pe∏nowymiarowe chlapacze,
które si´gajà mo˝liwie blisko nawierzchni.
Mocowania dla tego typu elementów równie˝
powinny byç odporne na korozj´. Bli˝sze in-
formacje na temat nadkoli i chlapaczy mo˝na
uzyskaç w autoryzowanych stacjach obs∏ugi
SUZUKI.

Przetrzymywanie pojazdu w suchym 
i dobrze wentylowanym miejscu
Nie nale˝y parkowaç samochodu w podmo-
k∏ym, êle przewietrzanym miejscu. JeÊli sa-
mochód jest cz´sto myty w gara˝u lub cz´sto
wje˝d˝a do gara˝u mokry, pomieszczenie
mo˝e ulec zawilgoceniu. Wysoka wilgotnoÊç
utrzymujàca si´ w gara˝u mo˝e wywo∏aç lub
przyspieszyç procesy korozji. Przy s∏abej
wentylacji, nawet w ogrzewanym gara˝u po-
jazd koroduje szybciej.

85

ZAPOBIEGANIE KOROZJI

6-2

6

Pomi´dzy zbiornikiem paliwa a jego
p∏ytà os∏onowà mogà gromadziç si´ za-
brudzenia. Nale˝y regularnie usuwaç
wszelkie zgromadzone w tym miejscu
zanieczyszczenia, poniewa˝ mogà
stwarzaç ryzyko po˝aru.

OSTRZE˚ENIE

Do czyszczenia samochodu, czy to
z zewnàtrz, czy wewnàtrz, NIE WOLNO
U˚YWAå ∏atwopalnych rozpuszczalni-
ków, takich jak rozcieƒczalnik do lakie-
rów, benzyna, benzen, ani Êrodków
w rodzaju wybielaczy chlorkowych i sil-
nych detergentów. Materia∏y takie mo-
gà stanowiç zagro˝enie dla u˝ytkowni-
ka lub pojazdu.

OSTRZE˚ENIE
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Tapicerka z tworzywa
Przygotowaç roztwór myd∏a lub ∏agodnego
detergentu w ciep∏ej wodzie. Nak∏adaç na ta-
picerk´ gàbkà lub mi´kkà szmatkà i pozosta-
wiç na kilka minut, aby zmi´kczyç brud. Wy-
trzeç powierzchni´ czystà, wilgotnà Êcierkà,
usuwajàc brud i Êrodek czyszczàcy. JeÊli
brud utrzymuje si´ na powierzchni, czynno-
Êci powtórzyç.

Tapicerka z tkaniny
Usunàç kurz i luêny brud odkurzaczem.
Przetrzeç zabrudzone miejsca czystà szmat-
kà, zwil˝onà roztworem delikatnego myd∏a.
W celu usuni´cia myd∏a przetrzeç ponownie
tkaninà nasàczonà wodà. Powtarzaç a˝ do
usuni´cia plamy. Wobec bardziej opornych
zabrudzeƒ mo˝na stosowaç dost´pne
w handlu Êrodki czyszczàce. W takim przy-
padku nale˝y ÊciÊle przestrzegaç zaleceƒ
producenta.

Pasy bezpieczeƒstwa
TaÊmy pasów bezpieczeƒstwa czyÊciç wodà
z delikatnym myd∏em. Nie u˝ywaç Êrodków
wybielajàcych ani barwiàcych. Mogà one
os∏abiç tkanin´ taÊm.

Dywaniki gumowe
Zwyk∏e zabrudzenia mo˝na usunàç z po-
wierzchni wodà z delikatnym myd∏em. Aby
u∏atwiç usuni´cie brudu, u˝yç szczotki. 
Po wyszorowaniu brudu, dok∏adnie sp∏ukaç
dywanik wodà i wysuszyç w cieniu.

Wyk∏adzina dywanowa
Jak najdok∏adniej usunàç brud i ziemi´ przy
pomocy odkurzacza. Czystà szmatà, zwil˝o-
nà roztworem ∏agodnego myd∏a, przetrzeç
zabrudzone miejsca. Aby usunàç myd∏o
przetrzeç ponownie szmatà nasàczonà wo-
dà. CzynnoÊci te powtarzaç a˝ do usuni´cia
zabrudzeƒ. W przypadku bardziej trwa∏ych
plam mo˝na równie˝ u˝yç dost´pnego
w handlu Êrodka do czyszczenia dywanów.
U˝ywajàc takiego Êrodka nale˝y przestrze-
gaç instrukcji producenta.

Utrzymywanie pojazdu w czystoÊci jest bar-
dzo wa˝ne. Zaniedbanie utrzymywania sa-
mochodu w czystoÊci mo˝e spowodowaç od-
barwienie lakieru lub korozj´ w ró˝nych miej-
scach nadwozia.

Mycie
Przy myciu samochodu nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych wskazówek:
1. Sp∏ukaç podwozie i wn´ki kó∏ wodà pod ci-

Ênieniem, aby usunàç b∏oto i przywierajà-
ce z∏ogi. U˝ywaç du˝ej iloÊci wody.

2. Usunàç brud i b∏oto z powierzchni nadwo-
zia bie˝àcà wodà. Mo˝na u˝yç mi´kkiej
gàbki lub szczotki. Nie nale˝y u˝ywaç
twardych materia∏ów, które mogà poryso-
waç lakier.

3. Umyç ca∏e nadwozie ∏agodnym detergen-
tem lub Êrodkiem do mycia nadwozi przy
u˝yciu gàbki lub mi´kkiej tkaniny. Gàbka
lub tkanina powinna byç cz´sto nasàczana
roztworem myjàcym.

4. Gdy brud zostanie ca∏kowicie usuni´ty, na-
le˝y sp∏ukaç Êrodek myjàcy bie˝àcà wodà.

5. Po op∏ukaniu wytrzeç nadwozie wilgotnà
irchà lub tkaninà i postawiç samochód
w cieniu do wyschni´cia.

PIEL¢GNACJA POJAZDU
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CZYSZCZENIE WN¢TRZA CZYSZCZENIE ZEWN¢TRZNYCH
POWIERZCHNI NADWOZIA
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6. Dok∏adnie sprawdziç, czy nie wyst´pujà
uszkodzenia powierzchni lakierowanych.
JeÊli sà, nale˝y je usunàç zgodnie z po-
ni˝szà procedurà:
(1) OczyÊciç starannie uszkodzone miej-

sca i pozostawiç do wyschni´cia.
(2) Wymieszaç lakier i zamalowaç miej-

sca uszkodzeƒ delikatnymi dotkni´-
ciami ma∏ego p´dzelka.

(3) Zostawiç „zaprawk´” do ca∏kowitego
wyschni´cia.

Woskowanie
Po umyciu nadwozia zalecane jest jego na-
woskowanie i wypolerowanie. Zabiegi te po-
prawiajà wyglàd i dodatkowo konserwujà po-
w∏ok´ lakierowà.
• Nale˝y stosowaç jedynie dobrej jakoÊci

Êrodki do woskowania i pasty polerskie.
• Przy stosowaniu wosków i past polerskich

nale˝y przestrzegaç zaleceƒ podanych
przez producenta.

• Cz´Êci chromowane równie˝ nale˝y nawo-
skowaç.
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Stosujàc dost´pne w handlu preparaty
do mycia nadwozi samochodowych na-
le˝y przestrzegaç Êrodków ostro˝noÊci
podanych przez producenta. Nie wolno
u˝ywaç silnych detergentów ani
ostrych myde∏.

ZALECENIE

Zamoczone hamulce majà zmniejszonà
skutecznoÊç. Po umyciu samochodu
nale˝y sprawdziç hamulce, jadàc z ma-
∏à pr´dkoÊcià. Je˝eli hamulce sà mniej
skuteczne ni˝ zazwyczaj, nale˝y je osu-
szyç przez wielokrotne hamowanie
podczas jazdy z ma∏à pr´dkoÊcià.

OSTRZE˚ENIE

1. Podczas mycia pojazdu nale˝y uni-
kaç kierowania strumienia pary lub
goràcej wody o temperaturze ponad
80°C na cz´Êci z tworzywa sztucz-
nego.

2. Nale˝y uwa˝aç, aby nie zachlapaç
elementów z tworzywa p∏ynem ha-
mulcowym, smarem lub olejem.
W razie rozlania nale˝y danà plam´
wytrzeç szmatkà zwil˝onà spirytu-
sem i zmyç wodà.

ZALECENIE
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Gdy nie dzia∏a rozrusznik
1. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do po∏o˝enia

„START” przy w∏àczonych Êwiat∏ach mija-
nia, sprawdzajàc w ten sposób stan aku-
mulatora. JeÊli Êwiat∏a mocno przygasajà
lub gasnà ca∏kowicie, zazwyczaj oznacza
to, ˝e akumulator jest roz∏adowany lub
brak jest styku na jego zaciskach. W za-
le˝noÊci od przyczyny, nale˝y pod∏adowaç
akumulator lub poprawiç styk.

2. JeÊli Êwiat∏a nie przygasajà, nale˝y spraw-
dziç bezpieczniki. Je˝eli przyczyna nie-
dzia∏ania rozrusznika nie jest oczywista,
mo˝e to oznaczaç powa˝niejszà usterk´
uk∏adu elektrycznego. Pojazd nale˝y
sprawdziç w autoryzowanej stacji obs∏ugi
SUZUKI.

Uruchamianie silnika z obcego êród∏a
pràdu

1. Do rozruchu tego pojazdu nale˝y u˝ywaç
wy∏àcznie akumulatorów o napi´ciu 12 V.
UmieÊciç sprawny akumulator 12-woltowy
tak blisko pojazdu, aby przewody rozru-
chowe si´gn´∏y obu akumulatorów. JeÊli
u˝ywa si´ akumulatora zabudowanego
w innym samochodzie, POJAZDY NIE
MOGÑ SI¢ STYKAå. W obu pojazdach
nale˝y mocno zaciàgnàç hamulce postojo-
we.

SYTUACJE AWARYJNE
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Nigdy nie nale˝y próbowaç uruchamiaç
silnika z obcego êród∏a pràdu, gdy aku-
mulator wyglàda na zamarzni´ty. Aku-
mulatory w tym stanie mogà podczas
próby rozruchu eksplodowaç lub p´k-
nàç.

OSTRZE˚ENIE

Pod∏àczajàc przewody z obcego êród∏a
nale˝y uwa˝aç, aby r´ce oraz przewody
pozostawa∏y z dala od kó∏ pasowych,
pasków nap´dowych i wentylatorów.

OSTRZE˚ENIE

Akumulatory wytwarzajà ∏atwopalny
gaz – wodór. Nie nale˝y dopuszczaç do
wyst´powania p∏omienia lub iskier
w pobli˝u akumulatora, gdy˝ grozi to
wybuchem. Nigdy nie nale˝y paliç pod-
czas pracy w pobli˝u akumulatora.

OSTRZE˚ENIE

Sprawdzajàc lub obs∏ugujàc akumula-
tor nale˝y od∏àczyç przewód z bieguna
ujemnego. Nale˝y uwa˝aç, aby nie spo-
wodowaç zwarcia przez przypadkowe
zetkni´cie si´ metalowego przedmiotu
jednoczeÊnie z biegunem akumulatora
i pojazdem.

OSTRZE˚ENIE

JeÊli akumulator systematycznie i bez
wyraênego powodu roz∏adowuje si´,
nale˝y zleciç autoryzowanej stacji ob-
s∏ugi SUZUKI sprawdzenie pojazdu.

OSTRZE˚ENIE

ABY UNIKNÑå OBRA˚E¡ CIA¸A ORAZ
USZKODZENIA SAMOCHODU LUB
AKUMULATORA, NALE˚Y DOK¸ADNIE
I WE W¸AÂCIWEJ KOLEJNOÂCI WY-
KONAå OPISANE PONI˚EJ CZYNNO-
ÂCI PROCEDURY ROZRUCHU Z OBCE-
GO èRÓD¸A PRÑDU. W RAZIE WÑT-
PLIWOÂCI NALE˚Y ZWRÓCIå SI¢ DO
SPECJALISTYCZNEJ POMOCY DRO-
GOWEJ.

OSTRZE˚ENIE

Samochód wyposa˝ony w katalizator
spalin nie powinien byç uruchamiany
przez pchanie lub holowanie. Taka me-
toda rozruchu mo˝e spowodowaç trwa-
∏e uszkodzenie katalizatora spalin. Po-
jazdy ze s∏abym lub roz∏adowanym aku-
mulatorem nale˝y uruchamiaç z wyko-
rzystaniem zewn´trznego êród∏a pràdu.

ZALECENIE
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2. Wy∏àczyç wszelkie odbiorniki pràdu elek-
trycznego, z wyjàtkiem osprz´tu niezb´d-
nego ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa (np.
Êwiat∏a pozycyjne lub awaryjne).

3. Pod∏àczyç przewody w nast´pujàcy spo-
sób:
a) Jeden koniec pierwszego przewodu do

bieguna dodatniego (+) roz∏adowanego
akumulatora.

b) Drugi koniec tego przewodu do biegu-
na dodatniego (+) akumulatora wspo-
magajàcego.

c) Jeden koniec drugiego przewodu do
bieguna ujemnego (–) akumulatora
wspomagajàcego.

d) Wykonaç ostateczne pod∏àczenie do
niemalowanej, du˝ej cz´Êci metalowej
silnika pojazdu z roz∏adowanym aku-
mulatorem.

ROZ¸ADOWANY AKUMULATOR

POD¸ÑCZENIE 
DO SILNIKA

NA¸ADOWANY
AKUMULATOR

4. Je˝eli akumulator wspomagajàcy jest za-
budowany w innym pojeêdzie, jego silnik
nale˝y uruchomiç i utrzymywaç umiarko-
wanà pr´dkoÊç obrotowà.

5. Uruchomiç silnik pojazdu z roz∏adowanym
akumulatorem.

6. Zdemontowaç przewody w kolejnoÊci od-
wrotnej do ich pod∏àczania.

Gdy silnik zostanie zalany 
(silnik o zap∏onie iskrowym)
Gdy silnik jest zalany paliwem, jego rozruch
mo˝e byç utrudniony. W takim przypadku na-
le˝y wcisnàç do oporu peda∏ przyspieszania
i utrzymujàc w tym po∏o˝eniu jednoczeÊnie
w∏àczyç rozrusznik. (Nie nale˝y w∏àczaç jed-
norazowo rozrusznika na okres d∏u˝szy ni˝ 5
sekund).

Gdy nastàpi przegrzanie silnika
Silnik mo˝e przegrzewaç si´ chwilowo,
w trudnych warunkach eksploatacji. 

JeÊli wskaênik temperatury p∏ynu ch∏odzàce-
go wskazuje na przegrzewanie si´ silnika
podczas jazdy, nale˝y:
• Wy∏àczyç klimatyzacj´, o ile jest.
• Zjechaç pojazdem w bezpieczne miejsce

i zatrzymaç si´.
• Pozostawiç przez kilka minut silnik pracu-

jàcy na biegu ja∏owym, a˝ wskazówka
temperatury powróci w normalny zakres.

Je˝eli wskaênik nie powraca do normalnego
zakresu temperatur, nale˝y:
• Wy∏àczyç zap∏on i sprawdziç naciàg i stan

paska nap´dowego pompy cieczy ch∏o-
dzàcej, stan kó∏ pasowych oraz sprawdziç,
czy nie wyst´puje poÊlizg. Usunàç wszel-
kie nieprawid∏owoÊci.
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Nigdy nie nale˝y pod∏àczaç przewodu
rozruchowego bezpoÊrednio do biegu-
na ujemnego (–) roz∏adowanego aku-
mulatora, poniewa˝ grozi to jego eks-
plozjà.

OSTRZE˚ENIE

W razie dostrze˝enia lub us∏yszenia ob-
jawów wyrzucania pary, nale˝y zatrzy-
maç pojazd w bezpiecznym miejscu
i niezw∏ocznie wy∏àczyç silnik, pozwa-
lajàc mu ostygnàç. Nie nale˝y otwieraç
pokrywy silnika dopóki wydobywa si´
para. 
Kiedy zniknà objawy wyrzucania pary,
mo˝na otworzyç pokryw´ silnika
i sprawdziç, czy p∏yn nadal wrze. JeÊli
tak, nale˝y odczekaç z podj´ciem dal-
szych dzia∏aƒ, a˝ wrzenie ustanie.

OSTRZE˚ENIE
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• Sprawdziç poziom p∏ynu ch∏odzàcego
w zbiorniku wyrównawczym. W razie
stwierdzenia, ˝e jest on poni˝ej dolnej kre-
ski, sprawdziç, czy nie ma wycieku
z ch∏odnicy, pompy wodnej wzgl´dnie
przewodów ∏àczàcych. W przypadku za-
uwa˝enia wycieków, które mog∏yby byç
przyczynà przegrzewania silnika, nie uru-
chamiaç go, zanim nie zostanà usuni´te.

• JeÊli wycieki nie zostanà znalezione,
ostro˝nie dolaç p∏ynu ch∏odzàcego do
zbiornika wyrównawczego i w razie potrze-
by do ch∏odnicy. (w∏aÊciwy p∏yn i proporcje
mieszania – patrz „P¸YN CH¸ODZÑCY”
w rozdziale „PRZEGLÑDY I OBS¸UGA
OKRESOWA”).

SYTUACJE AWARYJNE
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Kiedy temperatura p∏ynu jest wysoka,
zdejmowanie zakr´tki ch∏odnicy lub
zbiornika odpowietrzajàcego jest nie-
bezpieczne, poniewa˝ pod wp∏ywem wy-
sokiego ciÊnienia mo˝e zostaç wy-
pchni´ty parzàcy p∏yn i para. Przed zdj´-
ciem zakr´tki nale˝y odczekaç, a˝ p∏yn
ostygnie do temperatury pokojowej.

OSTRZE˚ENIE
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Samochód ten jest przystosowany do holo-
wania przyczepy o ca∏kowitej masie nie 
przekraczajàcej ni˝ej wyszczególnionych
wartoÊci.

Dopuszczalna masa ca∏kowita holowanej
przyczepy

W krajach, w których przepisy dopuszczajà
holowanie przyczepy o masie przekraczajà-
cej wartoÊci wy˝ej wymienione, równie˝ 
nale˝y stosowaç si´ do powy˝szych ograni-
czeƒ.
Je˝eli natomiast uregulowania prawne w da-
nym kraju ograniczajà mas´ holowanej 
przyczepy do wartoÊci ni˝szych ni˝ wymie-
nione, nie nale˝y przekraczaç wartoÊci 
dopuszczonej przepisami.

PRZYCZEPA Z HAMULCEM

Nadwozie krótkie: 1000 kg
Nadwozie wyd∏u˝one: 1100 kg

NADWOZIE 
KRÓTKIE

NADWOZIE 
WYD¸U˚ONE

Rysunki przedstawiajà schemat mocowa-
nia haka holowniczego. Maksymalny 
dopuszczalny nacisk pionowy na hak 
wynosi 70 daN (kG).
Maksymalny dopuszczalny tylny zwis 
haka: 730 mm (nadwozie krótkie) lub 
896 mm (nadwozie wyd∏u˝one).

HOLOWANIE SPRAWNEGO POJAZDU
Pojazdy wyposa˝one w r´cznie roz∏àczane
sprz´g∏a piast kó∏ mogà byç holowane przo-
dem – ze wszystkimi czterema ko∏ami na
jezdni, lub ty∏em – przy tylnych ko∏ach usta-
wionych na wózku holowniczym. Pojazdy
wyposa˝one w automatyczne sprz´g∏a piast
kó∏ lub nie posiadajàce piast wolnobiego-
wych, powinny byç holowane jedynie ty∏em,
z tylnymi ko∏ami na wózku holowniczym. Na-
le˝y zawsze stosowaç w∏aÊciwy sprz´t prze-
znaczony do holowania pojazdów i nie prze-
kraczaç pr´dkoÊci 90 km/h.
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Aby uniknàç wypadku i uszkodzenia
pojazdu podczas jego holowania, nale-
˝y przestrzegaç poni˝szych instrukcji.
Ponadto nale˝y stosowaç si´ do lokal-
nych i ogólnokrajowych przepisów do-
tyczàcych oÊwietlenia, oznakowania
oraz haków holowniczych.

OSTRZE˚ENIE

Gdy pojazd jest holowany, nale˝y za-
wsze u˝ywaç ∏aƒcucha zabezpieczajà-
cego.

OSTRZE˚ENIEPRZYCZEPA BEZ HAMULCA

Nadwozie krótkie: 500 kg
Nadwozie wyd∏u˝one: 500 kg
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W pojeêdzie przeznaczonym do holowania
z czterema ko∏ami na jezdni nale˝y:
1. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji

„ACC”, zwalniajàc blokad´ kierownicy.
2. Zwolniç hamulec postojowy.
3. Dêwigni´ zmiany biegów ustawiç w pozycji

drugiego biegu.
4. Dêwigni´ skrzynki rozdzielczej ustawiç

w pozycji neutralnej.
5. R´cznie sterowane piasty wolnobiegowe

prze∏àczyç w pozycj´ „FREE”.
Co 300 km nale˝y przerwaç holowanie. Przy
w∏àczonym drugim biegu i dêwigni sterowa-
nia skrzynkà rozdzielczà w pozycji neutral-
nej, uruchomiç silnik i przez kilka minut pozo-
stawiç pracujàcy przy w∏àczonym sprz´gle,
umo˝liwiajàc obieg oleju w skrzynce roz-
dzielczej.

W pojeêdzie przeznaczonym do holowania
z tylnymi ko∏ami na wózku holowniczym na-
le˝y:
1. Obróciç wy∏àcznik zap∏onu do pozycji

„ACC”, zwalniajàc blokad´ kierownicy.
2. Ustawiç r´cznie sterowane sprz´g∏a wol-

nobiegowych piast kó∏ w pozycji „FREE”.
(Gdy pojazd ma automatyczne sprz´g∏a
piast kó∏, nale˝y je zwolniç).

3. Gdy pojazd nie jest wyposa˝ony w piasty
wolnobiegowe, nale˝y: � przesunàç
dêwigni´ zmiany biegów do pozycji neu-
tralnej, � dêwigni´ skrzynki rozdzielczej
ustawiç w pozycji 2H i� nie holowaç po-
jazdu na dystansie d∏u˝szym ni˝ 160 km.

4. Ustawiç przednie ko∏a do jazdy na wprost
i zabezpieczyç kierownic´ przed obrotem
przy pomocy specjalnego urzàdzenia blo-
kujàcego, przeznaczonego dla holowa-
nych pojazdów.

HOLOWANIE USZKODZONEGO 
POJAZDU
Gdy pojazd jest uszkodzony, lecz uk∏ad kie-
rowniczy i przeniesienia nap´du pozostajà
sprawne, pojazd mo˝e byç holowany wed∏ug
wskazówek podanych w punkcie „HOLOWA-
NIE SPRAWNEGO POJAZDU”. Ponadto po-
jazd mo˝e byç holowany przez wóz holowni-
czy, jeÊli przestrzegane sà ni˝ej podane in-
strukcje.

Uniesione przednie ko∏a
Gdy pojazd jest wyposa˝ony w r´cznie stero-
wane sprz´g∏a wolnobiegowych piast kó∏,
mo˝e byç holowany z uniesionymi przednimi
ko∏ami i tylnymi ko∏ami na jezdni na dystan-
sie nie d∏u˝szym ni˝ 80 km i pod warunkiem
nie przekraczania pr´dkoÊci 50 km/h. Przy
tego rodzaju holowaniu nale˝y:
1. Zwolniç hamulec postojowy.
2. Dêwigni´ zmiany biegów ustawiç w pozycji

drugiego biegu.
3. Dêwigni´ skrzynki rozdzielczej ustawiç

w pozycji neutralnej.
4. Ustawiç r´cznie sterowane sprz´g∏a wol-

nobiegowych piast kó∏ w pozycji „FREE”.

HOLOWANIE
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Blokada kolumny kierowniczej nie jest
wystarczajàco mocna aby wytrzymaç
obcià˝enia przenoszàce si´ od przed-
nich kó∏ podczas holowania.

ZALECENIE

Holowanie pojazdu z uniesionymi
przednimi ko∏ami i tylnymi na jezdni nie
mo˝e odbywaç si´ na dystansie d∏u˝-
szym ni˝ 80 km, ani z pr´dkoÊcià wi´k-
szà ni˝ 50 km/h, poniewa˝ grozi to po-
wa˝nym uszkodzeniem uk∏adu przenie-
sienia nap´du. Gdy zachodzi koniecz-
noÊç holowania pojazdu na dystansie
d∏u˝szym ni˝ 80 km, lub z pr´dkoÊcià
wi´kszà ni˝ 50 km/h przy uniesionych
przednich ko∏ach, nale˝y pod tylne ko-
∏a wstawiç wózek holowniczy.

ZALECENIE
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Je˝eli pojazd jest wyposa˝ony w automa-
tyczne sprz´g∏a piast kó∏ lub nie posiada
piast wolnobiegowych, mo˝e byç holowany
z przednimi ko∏ami uniesionymi, gdy pod tyl-
nymi ko∏ami b´dzie umieszczony wózek ho-
lowniczy.

Tylne ko∏a uniesione
Pojazd ten mo˝e byç holowany przez pomoc
drogowà przy uniesionych tylnych ko∏ach
i przednich spoczywajàcych na jezdni. Pr´d-
koÊç holowania nie powinna przekraczaç 90
km/h. Przy tego rodzaju holowaniu nale˝y:
1. Ustawiç r´cznie sterowane sprz´g∏a piast

kó∏ w pozycji „FREE”. (Gdy pojazd ma au-
tomatyczne sprz´g∏a piast kó∏, nale˝y je
zwolniç).

2. Je˝eli pojazd nie jest wyposa˝ony w piasty
wolnobiegowe, nale˝y go holowaç
z przednimi ko∏ami umieszczonymi na
wózku holowniczym. Gdy brak jest takiego
wózka, mo˝na holowaç pojazd z przednimi
ko∏ami na jezdni przy zachowaniu nast´-
pujàcych warunków: � ustawiç dêwigni´
zmiany biegów w pozycji neutralnej, �
ustawiç dêwigni´ skrzynki rozdzielczej
w pozycji 2H i � nie holowaç pojazdu na
dystansie d∏u˝szym ni˝ 160 km.

3. Wy∏àcznik zap∏onu ustawiç w pozycji
„ACC”, zwalniajàc blokad´ kierownicy.

4. Ustawiç przednie ko∏a do jazdy na wprost
i zabezpieczyç kierownic´ przed obrotem
przy pomocy specjalnego urzàdzenia blo-
kujàcego, przeznaczonego dla holowa-
nych pojazdów.

Z czterema ko∏ami na jezdni

Z przednimi ko∏ami na jezdni i tylnymi na
wózku holowniczym

R¢CZNE AUTOMATYCZNE
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Gdy pojazd jest wyposa˝ony w automa-
tyczne sprz´g∏a piast wolnobiegowych
i nie mo˝na ich zwolniç, nale˝y pojazd
holowaç przy uniesionych tylnych ko-
∏ach ustawiajàc przednie ko∏a na wózku.

ZALECENIE
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Przednie ko∏a uniesione (pojazdy z r´cznie
sterowanymi sprz´g∏ami piast wolnobiego-
wych)

Przednie ko∏a uniesione (pojazdy z automa-
tycznymi sprz´g∏ami piast wolnobiegowych
lub bez piast wolnobiegowych)

Tylne ko∏a uniesione

Samochód ten mo˝e holowaç lekkà przycze-
p´, pod warunkiem przestrzegania podanych
w tym rozdziale wymagaƒ i zaleceƒ. Du˝e
znaczenie ma dobór w∏aÊciwej przyczepy
i odpowiedniego wyposa˝enia do holowania.
Autoryzowane stacje obs∏ugi SUZUKI s∏u˝à
pomocà w tym wzgl´dzie.

R¢CZNE AUTOMATYCZNE

LUB

Haki holownicze
Je˝eli pojazd jest wyposa˝ony w gniazdo do
mocowania haka, nale˝y zamontowaç w nim
tylko taki hak, którego konstrukcja jest przy-
stosowana do tego gniazda. Zalecane jest
stosowanie oryginalnych haków SUZUKI.

¸aƒcuchy zabezpieczajàce
Pomi´dzy przyczep´ i pojazd nale˝y zawsze
zak∏adaç ∏aƒcuchy zabezpieczajàce. ¸aƒcu-
chy zabezpieczajàce nale˝y przek∏adaç na
przemian pod dyszlem przyczepy tak, aby
zabezpieczyç go przed opadni´ciem na dro-
g´ w przypadku wyczepienia przyczepy.
¸aƒcuchy zabezpieczajàce nale˝y mocowaç
zgodnie z zaleceniami producenta. Nale˝y
pozostawiç tyle luzu, aby mo˝liwe by∏o wyko-
nanie pe∏nego skr´tu. Nie wolno dopuÊciç,
aby ∏aƒcuchy zabezpieczajàce by∏y wleczone
po drodze.

HOLOWANIE
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HOLOWANIE USZKODZONEGO 
POJAZDU (podsumowanie)

Holowanie przyczepy dodatkowo 
obcià˝a silnik, uk∏ad przeniesienia 
nap´du oraz hamulce. Nie wolno holo-
waç przyczepy podczas pierwszego
1000 km przebiegu pojazdu.

ZALECENIE

Nie nale˝y u˝ywaç haków holowni-
czych mocowanych do zderzaka lub
tylnej osi.

OSTRZE˚ENIE

Nie wolno mocowaç ∏aƒcucha zabez-
pieczajàcego do zderzaka samochodu.
Po∏àczenia nale˝y tak zabezpieczyç,
aby si´ nie zluzowa∏y.

OSTRZE˚ENIE
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OÊwietlenie przyczepy
Przed przystàpieniem do holowania zawsze
nale˝y sprawdziç poprawnoÊç dzia∏ania
wszystkich Êwiate∏ przyczepy.

Hamulce

Lusterka wsteczne
Nale˝y sprawdziç, czy lusterka wsteczne po-
jazdu sà zgodne z przepisami dotyczàcymi
lusterek wstecznych pojazdów przystosowa-
nych do holowania przyczep. Je˝eli tak nie
jest, przed przystàpieniem do holowania
przyczepy nale˝y zamontowaç lusterka od-
powiadajàce przepisom.

Za∏adunek pojazdu i przyczepy
Prawid∏owe za∏adowanie pojazdu i przyczepy
wymaga znajomoÊci sposobu pomiaru ca∏ko-
witej masy przyczepy oraz nacisku na hak.
Ca∏kowita masa przyczepy jest sumà masy
przyczepy i masy ∏adunku. Ca∏kowità mas´
przyczepy mo˝na zmierzyç przez umiesz-
czenie ca∏kowicie za∏adowanej przyczepy na
wadze samochodowej.

Nacisk na hak jest to si∏a skierowana do do-
∏u, przenoszona przez zaczep przyczepy na
hak pojazdu, przy ca∏kowicie za∏adowanej
przyczepie oraz zaczepie znajdujàcym si´ na
takiej wysokoÊci, jak podczas holowania
przyczepy. 
Si∏a ta mo˝e zostaç zmierzona przy u˝yciu
wagi ∏azienkowej.

Nie wolno przecià˝aç pojazdu ani przyczepy.
Ca∏kowity ci´˝ar przyczepy nie powinien
przekraczaç dopuszczalnego ci´˝aru przy-
czepy. Ca∏kowita masa pojazdu (suma mas
pojazdu, kierowcy, pasa˝erów, ∏adunku, ha-
ka i nacisku na hak) nie powinna przekra-
czaç dopuszczalnej wartoÊci, podanej w cz´-
Êci dotyczàcej danych technicznych. Rów-
nie˝ masy przypadajàce na przednià i tylnà
oÊ pojazdu nie mogà przekraczaç wartoÊci
dopuszczalnych.
Zgodnie z normà Unii Europejskiej UNE 26-
086-85, maksymalna ∏adownoÊç pojazdu sta-
nowi ró˝nic´ pomi´dzy maksymalnà dopusz-
czalnà masà ca∏kowità pojazdu a masà po-
jazdu w stanie gotowym do drogi.
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Nie nale˝y pod∏àczaç oÊwietlenia przy-
czepy bezpoÊrednio do uk∏adu elek-
trycznego pojazdu. Mo˝e to spowodo-
waç uszkodzenie instalacji elektrycz-
nej.

OSTRZE˚ENIE

W przypadku u˝ycia przyczepy z ha-
mulcem nale˝y post´powaç zgodnie
z instrukcjami producenta. Nie wolno
pod∏àczaç hamulców do uk∏adu hamul-
cowego pojazdu oraz nie nale˝y bezpo-
Êrednio ∏àczyç uk∏adu elektrycznego
przyczepy z uk∏adem elektrycznym po-
jazdu.

OSTRZE˚ENIE

Opony

W przypadku holowania przyczepy bar-
dzo wa˝ne jest, aby w oponach by∏o
prawid∏owe ciÊnienie. Opony tego sa-
mochodu powinny byç napompowane
do ciÊnieƒ podanych na tabliczce infor-
macyjnej. Je˝eli na tabliczce informa-
cyjnej podane sà ciÊnienia dla pojazdu
za∏adowanego, opony nale˝y napom-
powaç do tych wartoÊci. Opony przy-
czepy powinny byç napompowane do
ciÊnienia przewidzianego przez produ-
centa przyczepy.

OSTRZE˚ENIE Nieprawid∏owy rozk∏ad ∏adunku na
przyczepie mo˝e staç si´ przyczynà
z∏ych w∏asnoÊci trakcyjnych pojazdu
oraz ko∏ysania przyczepy. Nacisk na
hak powinien zawsze wynosiç oko∏o
10% ca∏kowitego ci´˝aru przyczepy,
lecz nie mo˝e przekraczaç maksymal-
nej dopuszczalnej wartoÊci. ¸adunek
powinien byç zawsze odpowiednio za-
mocowany. Niespe∏nienie tego wymo-
gu mo˝e byç przyczynà wypadku dro-
gowego.

OSTRZE˚ENIE
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Dodatkowe przestrogi dotyczàce 
holowania przyczepy

HOLOWANIE

9-6 96

Przed holowaniem przyczepy nale˝y
zawsze pod∏àczyç zasilanie oÊwietlenia
przyczepy oraz ∏aƒcuchy zabezpiecza-
jàce.

OSTRZE˚ENIE

Poniewa˝ holowanie przyczepy dodat-
kowo obcià˝a pojazd, niezb´dne jest
przeprowadzanie przeglàdów cz´Êciej
ni˝ w normalnych warunkach jazdy. Na-
le˝y stosowaç si´ do planu przeglàdów
zalecanego w przypadku ci´˝kich wa-
runków eksploatacji.

ZALECENIE

W przypadku holowania przyczepy po-
jazd ma zmienione w∏asnoÊci trakcyj-
ne. Dla bezpieczeƒstwa w∏asnego oraz
innych osób nale˝y przestrzegaç na-
st´pujàcych Êrodków ostro˝noÊci:
• Przed przystàpieniem do holowania

przyczepy w ruchu drogowym nale˝y
przeçwiczyç zakr´canie, zatrzymy-
wanie si´ i cofanie. Nie nale˝y holo-
waç przyczepy w ruchu ulicznym do-
póki nie nabierze si´ pewnoÊci pora-
dzenia sobie z pojazdem i przyczepà.

• Nie przekraczaç dozwolonej pr´dkoÊci
lub 80 km/h, je˝eli dozwolona pr´d-
koÊç jest wi´ksza. Nie jeêdziç z pr´d-
koÊcià powodujàcà trz´sienie si´ lub
ko∏ysanie przyczepy. W przypadku za-
uwa˝enia oznak trz´sienia si´ lub ko-
∏ysania przyczepy nale˝y zwolniç.

• Na mokrej, Êliskiej lub nierównej dro-
dze jechaç z pr´dkoÊcià mniejszà ni˝
na drodze suchej i g∏adkiej. Niedo-
stosowanie pr´dkoÊci do z∏ych wa-
runkach drogowych mo˝e spowodo-
waç utrat´ panowania nad pojazdem.

• Podczas cofania nale˝y korzystaç
z pomocy drugiej osoby.

• Przewidywaç wystarczajàcà odle-
g∏oÊç niezb´dnà do zatrzymania sa-
mochodu. Na ka˝de 16 km/h nale˝y
zwi´kszaç odleg∏oÊç od pojazdu po-
przedzajàcego o odcinek równy d∏u-
goÊci samochodu wraz z przyczepà.
W przypadku nawierzchni Êliskiej
i mokrej powinna byç przewidziana
wi´ksza odleg∏oÊç.

• Je˝eli przyczepa ma hamulce najaz-
dowe, hamowaç nale˝y stopniowo,
dla unikni´cia wypi´cia sprz´gu wy-
wo∏anego blokadà kó∏ przyczepy.

• Zwalniaç przed zakr´tami oraz utrzy-
mywaç sta∏à pr´dkoÊç podczas ich
pokonywania. Zwalnianie i przyspie-
szanie na zakr´tach mo˝e spowodo-
waç utrat´ panowania nad pojazdem. 

Nale˝y pami´taç, ˝e niezb´dny jest
wi´kszy promieƒ skr´tu ni˝ normal-
nie, poniewa˝ ko∏a przyczepy b´dà
jecha∏y bli˝ej Êrodka skr´tu ni˝ ko∏a
samochodu.

• Unikaç gwa∏townego przyspieszania
lub hamowania pojazdu. Nie wykony-
waç nag∏ych manewrów je˝eli nie
jest to konieczne.

• W przypadku poprzecznego wiatru
nale˝y zwolniç i byç przygotowanym
na dzia∏anie zawirowaƒ od du˝ych
pojazdów jadàcych z przeciwka.

• Zachowaç ostro˝noÊç przy wyprze-
dzaniu innych pojazdów. Przed zmia-
nà pasa nale˝y upewniç si´, czy jest
wystarczajàca iloÊç miejsca na przy-
czep´. Zmiana kierunku jazdy powin-
na byç sygnalizowana z odpowied-
nim wyprzedzeniem.

• Przed zjazdem z d∏ugiego lub stro-
mego stoku zwolniç i zredukowaç
bieg. Redukcja biegu podczas zjazdu
jest niebezpieczna.

• Nie nadu˝ywaç hamulców. Mo˝e to
spowodowaç ich przegrzanie i utrat´
skutecznoÊci. W maksymalnym stop-
niu wykorzystywaç hamowanie silni-
kiem.

• Ze wzgl´du na dodatkowy ci´˝ar
przyczepy, w upalne dni podczas jaz-
dy pod gór´ mo˝e przegrzaç si´ sil-
nik. Nale˝y obserwowaç wskaênik 

OSTRZE˚ENIE
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temperatury p∏ynu ch∏odzàcego sil-
nik. W przypadku przegrzania zje-
chaç z drogi i zatrzymaç si´ w bez-
piecznym miejscu. Post´powaç
zgodnie z zaleceniami podanymi pod
has∏em „Przegrzanie silnika” na stro-
nie 8-2.

�

Podczas parkowania pojazdu z przy-
czepà nale˝y przestrzegaç nast´pujà-
cej procedury post´powania:

1) Nacisnàç mocno peda∏ hamulca.

2) Przy wciÊni´tym pedale hamulca
druga osoba powinna pod∏o˝yç
klocki pod ko∏a przyczepy i samo-
chodu.

3) Powoli zwolniç hamulec, aby klocki
stopniowo przej´∏y obcià˝enie.

4) Ca∏kowicie zaciàgnàç hamulec po-
stojowy

5) W∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg
i wy∏àczyç silnik. 

Ruszanie po postoju:

1) Wcisnàç peda∏ sprz´g∏a (je˝eli samo-
chód go posiada) i uruchomiç silnik.

2) W∏àczyç bieg, zwolniç hamulec po-
stojowy i powoli zjechaç z klocków.

3) Zatrzymaç samochód, wcisnàç i przy-
trzymaç wciÊni´ty peda∏ hamulca.

4) Druga osoba powinna usunàç klocki
spod kó∏ przyczepy i samochodu.

OSTRZE˚ENIE
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Numer seryjny podwozia jest wybity na ramie
podwozia, w miejscu wskazanym na rysun-
ku. Numery seryjne podwozia i/lub silnika
s∏u˝à do rejestracji pojazdu. 

Sà one tak˝e u˝ywane przy zamawianiu cz´-
Êci zamiennych oraz przy odwo∏ywaniu si´
do specjalnych informacji serwisowych. Przy
ka˝dorazowym zwracaniu si´ do autoryzo-
wanej stacji obs∏ugi SUZUKI nale˝y identyfi-
kowaç swój pojazd na podstawie tego nume-
ru. Na wypadek trudnoÊci z jego odczyta-
niem, numer podwozia jest umieszczony tak-
˝e na tabliczce znamionowej.

Numer seryjny silnika jest wybity na kad∏ubie
silnika, w miejscu wskazanym na rysunku.

NUMERY IDENTYFIKACYJNE POJAZDU
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NUMER SERYJNY PODWOZIA NUMER SERYJNY SILNIKA

Silnik o zap∏onie iskrowym
Silnik w wersji 
T. Diesel

Silnik w wersji Diesel
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WERSJA
CO2 Miasto Poza miastem Cykl mieszany 

(g/km) (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km)

SILNIK O ZAP¸ONIE ISKROWYM (E.II/E.III) 205/169 10,1/8,8 7,6/6,1 8,5/7,1

T. DIESEL 230 11 7,6 8,8

DIESEL 180 8,3 5,9 6,8

99

ZU˚YCIE PALIWA 
(Wed∏ug normy europejskiej 93/116EC)

INFORMACJE OGÓLNE
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WERSJA DIESEL I T. DIESEL SILNIK O ZAP¸ONIE ISKROWYM

3-DRZWIOWY WYD¸U˚ONE NADWOZIE 3-DRZWIOWY WYD¸U˚ONE NADWOZIE

Dach bre- Dach z Dach Dach bre- Dach z Dach Dach bre- Dach z Dach Dach bre- Dach z Dach 
zentowy tworzywa metalowy zentowy tworzywa metalowy zentowy tworzywa metalowy zentowy tworzywa metalowy

WYMIARY 

D∏ugoÊç ca∏kowita (mm) 3470 3470 3470 4040 4040 4040 3470 3470 3470 4040 4040 4040

SzerokoÊç ca∏kowita (mm) 1 530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530

WysokoÊç ca∏kowita (mm) 1665 1675 1675 1815 1690 1675 1665 1675 1675 1815 1690 1675

Rozstaw osi (mm) 2030 2030 2030 2375 2375 2375 2030 2030 2030 2375 2375 2375

Rozstaw kó∏ przednich (mm) 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Rozstaw kó∏ tylnych (mm) 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310

PrzeÊwit podwozia (mm) 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

Promieƒ skr´tu (m) 5,4 5,4 5,4 6 6 6 5,4 5,4 5,4 6 6 6

D∏ugoÊç przestrzeni ∏adunkowej (mm) (2 pasa˝erów) 650 650 650 1220 1220 1420 650 650 650 1220 1220 1420

D∏ugoÊç przestrzeni ∏adunkowej (mm) (4 pasa˝erów) 210 210 210 790 790 – 210 210 210 790 790 –

SzerokoÊç przestrzeni ∏adunkowej (mm) 1270 1215 1215 1270 1270 1270 1270 1215 1215 1270 1270 1270

WysokoÊç przestrzeni ∏adunkowej (mm) 1020 1045 1045 1140 1140 – 1020 1045 1045 1140 1140 –

MASY

Masa pojazdu gotowego do drogi (kg) 1160 1190 1180 1205 1255 1195 1030 1060 1050 1075 1125 1065

Dopuszczalna masa ca∏kowita (kg) 1470 1470 1470 1530 1530 1530 1340 1340 1340 1400 1400 1400

Dopuszczalny nacisk osi przedniej (kg) 650 650 650 680 680 680 600 600 600 630 630 630

Dopuszczalny nacisk osi tylnej (kg) 820 820 820 850 850 850 740 740 740 770 770 770

Liczba miejsc 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2

DANE TECHNICZNE
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POZYCJA WERSJA T. DIESEL WERSJA DIESEL SILNIK O ZAP¸ONIE ISKROWYM

SILNIK
Typ
Liczba i ustawienie cylindrów
KolejnoÊç zap∏onów
Uk∏ad olejenia
Ârednica cylindra i skok t∏oka
PojemnoÊç skokowa
Stopieƒ spr´˝ania
Uk∏ad zasilania

Wk∏ad filtra powietrza
UK¸AD ELEKTRYCZNY
Wyprzedzenie zap∏onu (przy 850 obr/min)
Âwiece zap∏onowe N.G.K.

Nippon Denso
Rozrusznik
Pràdnica
Akumulator
Bezpiecznik g∏ówny
Skrzynka bezpieczników
Reflektory
Kierunkowskazy 
Âwiat∏a pozycyjne przednie
Âwiat∏a pozycyjne tylne i hamowania
Dodatkowe Êwiat∏o hamowania
OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej
Âwiat∏o cofania
OÊwietlenie wn´trza
OÊwietlenie wskaêników
Lampka ostrzegawcza uk∏adu hamulcowego
Lampka kontrolna hamulca postojowego
UK¸AD PRZENIESIENIA NAP¢DU
Typ sprz´g∏a
Skrzynia biegów
Skrzynka rozdzielcza
Prze∏o˝enie przek∏adni g∏ównej
Prze∏o˝enia biegów: 1

2
3
4
5
Wsteczny

Prze∏o˝enia skrzynki rozdzielczej: zakres niski
zakres wysoki

4-suwowy, ch∏odzony cieczà, OHC
4, rz´dowy
1 - 3 - 4 - 2

Z miskà olejowà
83 x 88 mm
1 905 cm3

21,5 : 1
Pompa wtryskowa

Suchy

Z w∏àcznikiem magnetycznym
Alternator

12V -60/70 Ah
80A

Patrz „Przeglàdy i obs∏uga okresowa”
12V 65/55W

12V 5W
12V 5W
12V 5W

12V 5/21W
12V 5W
12V 21W
12V 5W
12V 2W
12V 2W
12V 2W

Jednotarczowe, suche
5-biegowa, synchronizowana, plus bieg wsteczny

Przek∏adnia 2-zakresowa, stale zaz´biona
3,416
3,400
1,813
1,325
1,000
0,805
3,227
1,409
2,268






80 x 93 mm
1 870 cm3


Elektronicznie sterowana 

pompa wtryskowa





































74 x 75,5 mm
1 298 cm3

9,5 : 1
Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa

 

E.II              /           E.III
8° przed GZP      /  5° przed GZP
NGK BPR 5ES  /    NGK BKR 6E
W16 E x R-U      /       K20 PR-U

 
 

12V 35Ah
50A


















3,652
1,947
1,423


0,864
3,466
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WERSJA T. DIESEL WERSJA DIESEL
SILNIK O ZAP¸ONIE

ISKROWYM

3-DRZWIOWY WYD¸U˚ONE 3-DRZWIOWY WYD¸U˚ONE 3-DRZWIOWY WYD¸U˚ONE
NADWOZIE NADWOZIE NADWOZIE

POZYCJA

KO¸A
Wymiar opon, przednich i tylnych 205/70 R15 95 Q     
CiÊnienie w oponach przednich 1,40 kg/cm2, 20 psi     
CiÊnienie w oponach tylnych 1,40 kg/cm2, 20 psi     

(przy maks. obcià˝eniu) 1,80 kg/cm2, 26 psi     
Zawieszenie przednie Resory piórowe     
Zawieszenie tylne Resory piórowe     

UK¸AD KIEROWNICZY
Promieƒ skr´tu 5,4 m 6 m 5,4 m 6 m 5,4 m 6 m
Przek∏adnia kierownicza Kulkowa     
Zbie˝noÊç kó∏ od (-1) do (+3) mm     
Kàt pochylenia ko∏a 1° 00’     
Kàt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 3° 30’     
Kàt pochylenia sworznia zwrotnicy 9° 00’     

UK¸AD HAMULCOWY
Rodzaj Uk∏ad hydrauliczny     

dla 4 kó∏
Hamulce przednie Tarczowe     

(zacisk p∏ywajàcy)
Hamulce tylne B´bnowe (zwyk∏e,     

dwuszcz´kowe)
Hamulec postojowy Uruchamiany r´cznie,     

dzia∏a na oba ko∏a tylne

POJEMNOÂCI
Uk∏ad ch∏odzenia 9,5  8,2  5,0 
Zbiornik paliwa 40,0     
Olej silnikowy 5,5  4,3   
Olej w skrzyni biegów 1,3     
Olej w skrzynce rozdzielczej 0,8     
Olej w przednim mechanizmie ró˝nicowym 1,35     
Olej w tylnym mechanizmie ró˝nicowym 1,5     DO
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ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH NA AKUMULATORZE

Publikacja przygotowana przez 

SUZUKI MOTOR POLAND, Ltd.
Dzia∏ Serwisu

Styczeƒ 2002 r.

Printed in Poland

Nie paliç, nie zbli˝aç si´ z otwartym ogniem, 
nie powodowaç iskrzenia

Stosowaç ochron´ oczu

Chroniç przed dost´pem dzieci

Kwas akumulatorowy

Zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi

Wybuchowy gaz

DO
 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O



SUZUKI MOTOR POLAND, Ltd.
DZIA¸ SERWISU

DOTECH s.c.
DO

 U
ŻY

TK
U 

WEW
NĘ

TR
ZN

EG
O




