SIR VI – 2000 Instrukcija vartotojui
1. Aptarnavimo intervalas
Indikatoriuje dienų arba kilometrų parodymai reikalauja servisinio aptarnavimo. Serviso
parodymai yra identiški su prietaiso SIR VI užrašais, atspausdintais ant jo viršaus.
Su prietaisu SIR VI – 2000 galima suprogramuoti sekančius aptarnavimo intervalus:
Tepalas Tepalo keitimas, 15000 km arba 365 dienos
IN1
Inspekcija 1,
30000 km arba 365 dienos
IN2
Inspekcija 2,
50000 km arba 730 dienos
Ilgas periodas : žiūr. 2.5.1
Tepalas (15000 km) atliekant IN1 ir IN2 įprogramuojamas automatiškai.
2. Serviso – intervalo parodymų numetimas
2.1. Išjungti degimą.
2.2. Prietaiso jungtį prijungti prie automobilio diagnostinės jungties.
2.3. Išrinkti programą.
Programuojama išskirtinai tik pagal automobilio serviso – intervalų parodymus.
Automobilio serviso parodymai
OIL - Tepalas
IN1
IN2

Programavimas SIR VI-200
OIL - Tepalas
IN1
IN2

Programų sumaišymas neleistinas ir veda prie klaidingų parodymų
2.4. Įjungti degimą. Variklio neužvesti. Programavimas galimas tik esant įjungtam degimui.
2.5. Trumpam paspausti mygtuką ‘’save/memo’’. Išrinktos programos šviesos diodas užgęsta
10 sek. ir vėl pradeda šviesti. Išjungti degimą. Atjungti prietaiso jungtį. Automobilio serviso –
intervalų parodymai užgęsta atlikus 2.6. punktą.

2.5.1 Ilgos trukmės servisinis aptarnavimas (6/99 ->)
Paspaudus ‘’save/memo’’ mygtuką, išrinktos programos šviesos diodas užgęsta 3 sek. ir
pradeda mirksėti geltonas šviesos diodas. Su mygtuku ‘’program’’ pagal pateiktą lentelę *
galima parinkti tepalo keitimo intervalą (Lentelė*).
Lentelė*
Programa
Ilgos-trukmės
servisas (‘’ L ‘’)
Mirksi geltonas diodas
Mirksi raudonas diodas
Mirksi žalias diodas
Mirksi raudonas ir žalias -

Km max

Laikas

Tepalas

Automobilis

15000
30000
35000
50000

365d.
730d.
730d.
730d.

Neilga truk.
Ilga trukmė
Ilga trukmė
Ilga trukmė

Visi
4+6 cilin.benzinas
6cilin. dyzelis
4cilin. dyzelis

Nuspaudus ‘’save/memo’’ mygtuką, įprogramuojame pasirinktą serviso trukmę. Atitinkamas
šviesos diodas užgęsta ir po 10 sek. vėl pradeda šviesti. Klaidingai suprogramavus servisinį
intervalą, ištraukite prietaiso jungtį iš diagnostinės automobilio jungties ir pakartokite viską
nuo 3.5.1. punkto pradžios. Iš Lentelės* matyti, kad neteisingai suprogramavus, automobilis
gali nuvažiuoti iki 50000km . Gali sugesti variklis!
2.6. Įjungti degimą (serviso intervalo parodymai užgesę). Išjungti degimą.
3. Airbag
3.1. Išjungti degimą.
3.2. Prietaiso jungtį prijungti prie automobilio diagnostinės jungties.
3.3. Išrinkti programą.( Šią programą išrinkus šviečia geltonas ir raudonas šviesos diodai)
3.4. Įjungti degimą. Variklio neužvesti. Programavimas galimas tik esant įjungtam degimui.
3.5. Trumpam paspausti mygtuką ‘’save/memo’’.Išrinktos programos šviesos diodai užgęsta
10 sek. ir vėl pradeda šviesti. Išjungti degimą. Atjungti prietaiso jungtį. AIRBAG parodymas
užgęsta atlikus 3.6. punktą . Jeigu AIRBAG parodymas vėl užsidega tai rodo, kad yra
gedimas AIRBAG sistemoje.
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 ......................................................

