
 
 

 
SIR V – 2000 Instrukcija vartotojui 

 
 
Volvo 
Prietaisas SIR V tarnauja išskirtinai naujo aptarnavimo intervalo užprogramavimui sekantiems 
automobiliams: 
 
nuo ’96 iki 9/98 
 

Volvo S 40/V 40 
 S 70/V 70/C 70 
 850 
 S 90/V 90 
 940/960 

  
1. Aptarnavimo intervalas 
Nuo 89m. iki 96m. 
Nuo 9/98m. iki 2000m. 
Automobilio prietaisų skydelyje matomas aptarnavimo pranešimas – šviečianti lemputė su 
užrašu Service. 
Su prietaisu SIR VII galima užprogramuoti sekančius aptarnavimo periodus:  
Oil(tepalas)   = 15000 km 
Time(laikas)  = 12 mėnesių 
 
2. Serviso pranešimo numetimas 
2.1 Išjungti degimą. 
2.2 Prijungti prietaiso jungtį prie automobilio diagnostinės jungties. Įsijungia prietaiso šviesos 
diodas  Oro maišas 
2.3 Programm mygtuko pagalba išrinkti norimą programą. 
2.4 Įjungti automobilio degimą (automobilio nereikia užvesti). Programavimas galimas tik 
esant įjungtam degimui. 
2.5 Trumpam paspausti Save/memo mygtuką. Pasirinktos programos šviesos diodas  užges 
ir maždaug po 10sek. vėl pradės šviesti. Išjungti degimą. Atjungti jungtį. Automobilio prietaisų 
skydelyje pranešimas išnyks, užvedus variklį. Galima programavimą pakaroti iki septynių 
kartų. 
2.6 850 modeliui nuo 95m., kuriuose nėra diagnostinės jungties, serviso pranešimo 
numetimas atliekamas rankiniu būdu – nuspaudus automobilio skydelyje mygtuką. 
 
 
     



3. Airbag (850/70/40 nuo 96m. iki 99m.) 
Visus darbus su Airbag gali atlikti tik gerai apmokyti specialistai, prisilaikant saugaus darbo 
taisyklių. 
 
Išjungti degimą. 
Mygtuko Programm pagalba išrinkti Airbag programą. 
Įjungti degimą. 
Trumpam paspausti mygtuką Save/memo. Trumpam turi užgesti šviesos diodas ir  po kelių 
sekundžių vėl turi pradėti šviesti. Automobilio skydelyje Airbag pranešimas turi užgesti. 
Jeigu prietaisų skydelyje atsinaujina Airbag pranešimas, vadinasi Airbag sistemoje yra 
gedimas, kurį galima aptikti pagal prietaiso šviečiančius diodus. 
 
4. Gedimų pranešimai 
Visi trys diodai mirksi kartu: 
Neatsako automobilio valdymo blokas; 
Išjungtas degimas; 
Blogai pajungta jungtis; 
Duomenų laido trumpinimas į maitinimo pliusą; 
Valdymo bloko gedimas; 
Pakeista programa. 
 
Geltonas ir raudonas diodas mirksi kartu: 
Duomenų laido trumpas jungimas į maitinimo minusą. 
 
 
Prietaiso garantijos 
 
 
Gamintojas prietaisui suteikia  vienų metų garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos. 
Garantija galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai 
eksploatuotas. 
 
 
Pardavimo data  ...................................................... 


