
 



 
 

Ravon R3 

(NEXIA) 
Керівництво з 

експлуатації автомобіля 
  



ОБОВ’ЯЗКОВО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ 
НЕЕТИЛЬОВАНИЙ БЕНЗИН  
ОКТАНОВИМ ЧИСЛОМ 91! 

 
Двигун цього автомобіля спроектований і побудований відповідно 
до останніх досягнень в галузі автомобільних розробок. 
Це економічна, технічно вдосконалена модель, що відповідає 
вимогам охорони навколишнього середовища. 
Для належної роботи двигуна необхідно застосовувати тільки 
неетильоване високоякісне паливо октановим числом не нижче 91. 
Див. главу «ВОДІННЯ АВТОМОБІЛЯ – Паливо» (стор. 3-4). 

Використання інших видів палива може призвести до погіршення експлуатаційних 
характеристик автомобіля і стати причиною анулювання гарантії! 



ПЕРЕДМОВА 

Це Керівництво призначене для ознайомлення власника з пристроєм, роботою і 
технічним обслуговуванням автомобіля виробництва АТ «ДжіЕм Узбекистан». 
Керівництво містить важливу інформацію про правила безпечної і довговічної 
експлуатації автомобіля. Ми наполегливо радимо Вам уважно вивчити це Керівництво 
користувача та дотримуватися всіх рекомендацій, що містяться в ньому. Це забезпечить 
безпечну, надійну роботу автомобіля в цілому, його агрегатів і систем протягом усього 
строку служби. 
Для проведення технічного обслуговування автомобіля рекомендуємо звертатися на 
уповноважені сервісні станції, кваліфікований персонал і технологічне обладнання яких 
зможуть забезпечити проведення всіх операцій технічного обслуговування на належному 
рівні. На уповноважених сервісних станціях Ви зустрінете найуважніше та зацікавлене 
ставлення до Вас і Вашого автомобіля. 
Користуючись нагодою, дякуємо Вам за Ваш вибір. АТ «ДжіЕм Узбекистан» і надалі 
налаштований робити все можливе для того, щоб виправдати Ваш вибір. 
Рекомендуємо зберігати це Керівництво в автомобілі, так щоб воно завжди було під 
рукою, якщо в ньому виникне необхідність. При перепродажу автомобіля не забудьте 
передати Керівництво новому власнику! 

  



ДО УВАГИ ВЛАСНИКА 
Перед початком експлуатації автомобіля 
уважно прочитайте це Керівництво 
користувача та суворо дотримуйтеся його 
рекомендацій. 
Для виділення найбільш важливої для 
власника інформації в Керівництві 
використовуються спеціальні слова 
УВАГА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ і 
НЕБЕЗПЕКА, надруковані похилим 
шрифтом. 
 

 

 УВАГА 
Інструкції та застереження 
допоможуть Вам зменшити ризик або 
запобігти можливості отримання травм 
різного виду. Щоб уникнути 
травмування (в тому числі і пасажирів) 
обов’язково дотримуйтесь правил 
безпеки при технічному 
обслуговуванні автомобіля! 

 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Повідомлення стосуються 
особливостей проведення деяких 
операцій технічного обслуговування, 
правильних прийомів, способів 
усунення несправностей тощо. 
Дотримання цих рекомендацій 
дозволить Вам уникнути пошкоджень і 
виходу з ладу автомобіля. 

НЕБЕЗПЕКА 
Повідомлення містить інформацію про 
небезпеку отримання травм зі 
смертельним наслідком. Нехтування 
цією інформацією може поставити 
життя людини в небезпеку. 
Приділіть особливу увагу цій 
інформації та спробуйте запам’ятати 
найбільш важливі відомості, що 
стосуються заходів Вашої безпеки. 
Керівництво з експлуатації та пристрою 
автомобіля підготовлено з 
урахуванням всіх останніх змін і 
вдосконалень, внесених у конструкцію 
автомобіля на момент публікації. 
Виробник залишає за собою право 
вносити зміни без попереднього 
повідомлення в конструкцію чи технічні 
характеристики автомобілів, що 
випускаються. 
У ряді випадків автомобіль може не 
відповідати стандартам та правилам, 
чинним в деяких країнах. 
Перед тим, як зареєструвати 
автомобіль, переконайтеся в тому, що 
він повністю відповідає вимогам 
місцевих норм та правил. За 
необхідності приведіть автомобіль у 
відповідність з цими вимогами. 
Проконсультуйтеся з цього приводу в 
авторизованого дилера. 

У цій брошурі описано додаткове 
обладнання, що встановлюється за 
спеціальним замовленням покупця, і 
оснащення салону автомобіля, що 
пропонується виробником на дату 
публікації Керівництва. 
Тому деякі зі згаданих позицій 
додаткового обладнання або оснащення 
салону можуть бути відсутні у Вашому 
автомобілі. За необхідності зверніться до 
Вашого авторизованого дилера за повною 
інформацією відносно передбачуваного 
додаткового обладнання та рівнів 
оснащення та оздоблення салону. 
Потрібно мати на увазі, що запасні 
частини і приладдя, виготовлені іншими 
фірмами і які не пройшли належних 
випробувань, неприпустимі для 
застосування на наших автомобілях. 
Виробник не несе відповідальності за 
будь-які пошкодження автомобіля, 
викликані застосуванням запасних частин 
і пристосувань, що відрізняються від 
рекомендованих. 
Посилання на сторінки позначаються як 

  означає «див сторінку». 
Особливу увагу зверніть на вигляд 
використовуваного палива в розділі 
«ВОДІННЯ АВТОМОБІЛЯ – Паливо» 
(стор. 3-4). 



ЗМІСТ 
 

1. Сидіння і системи пасивної безпеки  1-1 
2. Прилади та органи управління  2-1 
3. Водіння автомобіля  3-1 
4. Управління мікрокліматом  4-1 
5. Інформаційно-розважальна система  5-1 
6. Водіння і керування автомобілем 6-1 
7. Сервісні роботи і догляд за автомобілем  7-1 
8. Технічне обслуговування автомобіля  8-1 
9. Технічна інформація 9-1 
10. Спеціальне додаткове обладнання  10-1 
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РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ 
 

 

Довгі роки на безпеці водія і пасажирів 
сфокусовано чимало державних і 
корпоративних програм науково-дослідних 
та дослідно-наукових робіт. Двома 
компонентами автомобіля, призначеними 
виключно для захисту водія і пасажирів 
при аваріях, є ремені безпеки, передбачені 
на кожному сидінні, і додаткова система 
пасивної безпеки – подушки безпеки для 
водія і переднього пасажира. Ремені 
безпеки забезпечують захист водія і 
пасажирів лише у пристебнутому стані. 
Подушка безпеки являє собою додатковий 
засіб захисту, ефективний тільки при 
використанні ременів безпеки. 

Як працюють ремені безпеки? 
 

Ремені безпеки виконують такі функції: 
1. Забезпечують утримання водія і 
пасажирів при зіткненнях. 
2. За рахунок розтягування ремені безпеки 
уповільнюють інерційне переміщення при 
зіткненні і скорочують просування вперед 
корпусу людини в процесі поглинання 
енергії удару передньою частиною 
автомобіля шляхом деформації елементів 
конструкції.. 

 
 
3. Фіксують положення водія при зіткненнях, 
забезпечуючи можливість відновити 
контроль над автомобілем у певних 
екстрених дорожніх ситуаціях. 
4. Запобігають викиданню пасажирів зі своїх 
місць, щоб уникнути травмування інших 
пасажирів і водія. 

 УВАГА 
● Тільки ремені безпеки показали себе як 
простий і найбільш ефективний засіб 
захисту від травм і загибелі при 
автомобільних аваріях! 
● Як власник автомобіля і водій, Ви 
повинні переконатися, що всі пасажири 
правильно пристебнули свої ремені 
безпеки. 
● Вагітні жінки, люди із травмами або 
фізичним вадами також повинні 
пристібати ремені безпеки. При 
недотриманні цієї вимоги такі пасажири 
найбільш схильні до важких травм і 
загибелі при аварії. 
● Кращий спосіб убезпечити майбутню 
дитину – захистити вагітну жінку. 
● У цій главі описані принцип дії і порядок 
використання ременів безпеки, а також 
порядок регулювання сидінь. Прочитайте 
всю надану інформацію і  

 

 

 УВАГА 
обов’язково дотримуйтесь даних 
інструкцій та попереджень, щоб 
забезпечити використання всіх 
можливостей систем безпеки 
автомобіля. 

Принцип дії ременів безпеки 
Захист забезпечують тільки правильно 
пристебнуті ремені безпеки. При 
силовому впливі на корпус людини вище 
певного рівня люди в автомобілі можуть 
отримати травми. При різкому зниженні 
швидкості автомобіля виникає значний 
силовий вплив на тіло людини, який 
суттєво знижується, якщо 
забезпечується уповільнення просування 
її корпусу вперед. Таким чином, для 
захисту людини від травм при зіткненні 
основним завданням є забезпечення 
максимального періоду часу і відстані до 
зупинки просування корпусу вперед. 
Уявімо собі людину, яка біжить зі 
швидкістю 25 км/год і стикається з 
бетонною стіною. Уявімо собі іншу 
людину, який біжить зі швидкістю 25 
км/год і стикається з бетонною стіною, 
вкритою деформованою  прокладкою 
товщиною 90 см. У першому випадку 
людина може отримати важкі травми або 
навіть 
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загинути. У другому випадку людина, швидше 
за все, не травмується. Чому? В першому 
випадку тіло людини стикається з непружною 
бетонною поверхнею і миттєво зупиняється. 
Вся накопичена в процесі бігу енергія 
поглинається тілом людини, а не жорсткою 
бетонною поверхнею. У другому прикладі тіло 
має таку ж кінетичну енергію, як і в першому 
прикладі. Але в цьому випадку тіло 
просувається вперед завдяки оббивці, 
забезпечуючи додатковий час і відстань для 
зупинки тіла за рахунок поглинання 
прокладкою при деформації енергії людини, 
яка біжить. 
При зіткненні автомобіля з бетонною стіною на 
швидкості 50 км/год передній бампер 
автомобіля зупиняється миттєво, але салон 
зупиняється повільніше за рахунок 
деформування передніх елементів каркаса 
автомобіля. 
Людина, пристебнута ременем безпеки, 
залишається на місці і захищена "прокладкою", 
функції якої виконує деформування передньої 
частини автомобіля та розтягнення ременів 
безпеки. Уповільнення швидкості тіла 
пристебнутої людини з 50 км/год до нуля 
здійснюється при переміщенні на 90-120 см. 
Крім того, пристебнута людина залишається 
на місці, тому вдається уникнути ударів об 
жорсткі елементи автомобіля, якщо при 
фронтальному 

зіткненні спрацьовують подушки безпеки. 
Непристебнута людина не має такого 
захисту. Її положення в автомобілі не 
зафіксовано, тому тіло продовжує 
просування зі швидкістю 50 км/год, яка була 
до зіткнення, поки не зіткнеться з будь-яким 
твердим об'єктом на швидкості близько 50 
км/год і миттєво зупиниться. Таким чином, 
навіть якщо при фронтальному зіткненні 
спрацьовують подушки безпеки, 
непристебнутий передній пасажир піддається 
значно вищому ризику важкої травми або 
загибелі, ніж правильно пристебнутий. (Див. 
розділ «ДОДАТКОВА СИСТЕМА ПАСИВНОЇ 
БЕЗПЕКИ» 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Ремені безпеки забезпечують захист 
Статистика автомобільних аварій 
показує, що водії і пасажири з 
правильно пристебнутими ременями 
безпеки піддаються меншому ризику 
травмування та мають більш високу 
ймовірність виживання при аварії. Тому 
в більшості країн законодавство містить 
вимогу пристібатися ременями безпеки 
під час експлуатації автомобіля. 
 

 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Використання ременів безпеки 

Всі сидіння автомобіля оснащені 
ременями безпеки з триточковим 
кріпленням. Ремені безпеки передніх 
сидінь і бічних місць заднього сидіння 
втягуються і фіксуються механізмом 
інерційної котушки. В нормальному 
пристебнутому положенні ремінь безпеки 
з триточковим кріпленням не вимагає 
регулювання довжини і забезпечує 
свободу переміщення при постійній 
швидкості руху автомобіля. 
При раптовій чи різкій зупинці або 
високому прискоренні чи уповільненні 
ремінь безпеки автоматично блокується, 
забезпечуючи утримання тіла людини. 
Для використання всіх можливостей 
захисту ремінь безпеки повинен бути 
правильно пристебнутий, а людина 
повинна займати правильне положення 
відповідно до таких вимог: 
● Спинка сидіння у вертикальному 
положенні (без нахилу, щоб запобігти 
«піднирюванню» чи прослизанню під 
ремінь безпеки і травмування вразливих 
частин тіла при зіткненні). 
● Людина повинна сидіти прямо (не 
сутулячись, щоб поперекова і плечова 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
частини ременя забезпечували 
максимальне зусилля утримання і 
мінімізували травми м'яких і вразливих 
частин тіла при зіткненні). 
● Запірна скоба повинна бути надійно 
вставлена в замок ременя безпеки до 
клацання (якщо ремінь безпеки не 
застебнутий, він не забезпечує ніякого 
захисту; потягніть ремінь, щоб 
перевірити надійність фіксації). 
● Поперекова частина ременя безпеки 
проходить внизу і облягає тазостегнову 
частину тіла (не черевну порожнину, де 
натягування ременя може призвести до 
важкої травми при зіткненні 
● Це особливо важливо для вагітних 
жінок). 
● Плечова частина ременя безпеки 
проходить по ближньому до дверей 
плечу і оперізує груди (а не під рукою, 
навколо шиї, по дальньому від дверей 
плечу або по спині, ремінь не повинен 
бути ослаблений, щоб виключити зайве 
просування корпусу вперед і отримання 
травми при зіткненні). 
● Коліна в положенні "прямо вперед" 
(щоб колінні буфери з боку водія при 
зіткненні перешкодили "піднирюванню" 
під ремінь безпеки). 

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Індивідуальний ремінь безпеки 
(ремінь безпеки розрахований на одну 
людину, тому використання одного 
ременя безпеки декількома людьми 
може стати причиною травми при 
зіткненні). 
● Діти на дитячих сидіннях (при 
зіткненні виникають великі 
перевантаження, тому дорослий не 
може утримати дитину, пристебнуту 
разом із ним одним ременем). 
● Водій і всі пасажири пристебнуті 
(непристебнуті люди можуть отримати 
травми самі і травмувати інших людей 
в автомобілі, так як при зіткненні їх 
положення не зафіксовано). 
● Ремені безпеки не повинні бути 
перекручені (перекручені ремені 
безпеки не мають свободи 
переміщення і не забезпечують 
належне утримання; замість 
рівномірного розподілу навантаження 
вони можуть врізатися в тіло, 
підвищуючи ризик отримання травми і 
загибелі). 
● Замикайте двері (при зіткненні 
незачинені двері підвищують ризик 
отримання травм і загибелі через 
зовнішню ударну дію або викидання з 
автомобіля). 

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Виконуйте періодичні перевірки (під 
час експлуатації автомобіля 
періодично перевіряйте, щоб 
поперекова частина ременя безпеки 
облягала стегна і не зміщувалася на 
талію, а плечова частина проходила 
по середині плеча і через груди. 
Правильне положення ременя 
забезпечує поглинання кістковою 
системою плечової частини тіла і 
стегон навантаження від ременя, в той 
час як неправильне положення ременя 
може призвести до травм шиї або 
органів черевної порожнини). 
● Між ременем безпеки і частинами 
тіла не повинно знаходитися жодних 
твердих і предметів, що б'ються 
(наявність в кишенях або зверху одягу 
таких предметів, як кулькові ручки, 
окуляри тощо, в разі зіткнення може 
призвести до важкої травми). 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Якщо ремінь безпеки проходить зверху 
підлокітника (якщо передбачений), то 
при зіткненні поперекова частина 
ременя безпеки тисне на черевну 
порожнину, а не на тазостегнову 
частину тіла. 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Слідкуйте за тим, щоб ремені безпеки 
проходили під підлокітниками. 
Недотримання цієї вимоги може 
призвести до травми або навіть смерті у 
випадку зіткнення. 

 
Водій і передній пасажир 

 
Передні сидіння обладнані регульованими 
кріслами і спинками з регульованими по 
висоті підголівниками, ременями безпеки з 
триточковим кріпленням і додатковою 
системою пасивної безпеки (подушки 
безпеки). 
 

Задні пасажири 
 

Заднє сидіння з двома бічними місцями й 
одним центральним обладнані ременями 
безпеки з триточковим кріпленням. 
Бічні місця обладнані нижніми вузлами 
кріплення дитячого крісла. (Для отримання 
додаткової інформації див. "НИЖНІ ВУЗЛИ 
КРЕПЛЕНИЯ І ВЕРХНІ ПРИВ’ЯЗНІ ВУЗЛИ 
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ДИТЯЧИХ БЕЗПЕЧНИХ 
КРІСЕЛ". 

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ  
З ТРИТОЧКОВИМ КРІПЛЕННЯМ 

 
Для зниження ризику травматизму при 
зіткненнях і різких маневрах Ваш автомобіль 
обладнаний ременями безпеки з триточковим 
кріпленням. 
Обидва передніх сидіння, обидва зовнішніх 
місця і центральне місце на задньому сидінні 
оснащені діагонально-поясними ременями 
безпеки. Ці ремені безпеки кріпляться в трьох 
точках і забезпечують утримання 
пристебнутих водія і пасажирів, які займають 
правильне положення в кріслах. 
Ремінь безпеки з триточковим кріпленням та 
інерційною котушкою не вимагає 
регулювання довжини і забезпечує свободу 
переміщення при постійній швидкості руху 
автомобіля. 
Проте, при раптовій або різкій зупинці чи 
високому прискоренні або уповільненні 
ремінь безпеки автоматично блокується, 
забезпечуючи утримання тіла людини. 
Обов’язково пристібайте ремені безпеки 
належним чином: 
1. Закрийте і замкніть двері. 
2. Приведіть спинку сидіння у вертикальне 
положення. 
3.Візьміть запірну скобу ременя безпеки і 
протягніть ремінь через себе. Переконайтеся, 
що ремінь не перекручений. Якщо ремінь 
безпеки при витягуванні блокується, дайте 
йому втягнутися в котушку. Знову витягніть 
ремінь безпеки на 

зручну довжину, що забезпечує щільне 
прилягання. 

 
4. Плечовий ремінь повинен проходити 
посередині плеча і через груди. 
Плечовий ремінь ні в якому разі не 
повинен захльостувати шию. У разі 
зіткнення правильне положення даного 
ременя забезпечує розподіл 
навантаження на плечі і виключає 
вплив на ребра і шию, запобігаючи 
важким ушкодженням внутрішніх тканин 
і органів. 
5. Поперековий ремінь повинен 
проходити внизу і облягати стегна, не 
зміщуючись на талію. У разі зіткнення 
правильне положення даного ременя 
забезпечує розподіл навантаження на 
тазостегнову частина тіла і виключає 
вплив на черевну порожнину, 
запобігаючи важким ушкодженням 
внутрішніх тканин і органів. 
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6. Щільно вставте запірну скобу ременя в 
замок до замикання механізму фіксації. 
Переконайтеся, що ремінь пристебнутий 
до свого замка. Кнопка відмикання на 
замку повинна розташовуватися так, щоб 
забезпечити можливість швидкого 
відмикання у разі необхідності. 
7. Потягніть стопорну скобу ременя, щоб 
перевірити надійність фіксації. 
Для відстібання ременя безпеки натисніть 
кнопку відмикання на замку. 
Ремінь автоматично втягнеться. При 
втягуванні притримуйте ремінь, щоб 
виключити пошкодження стопорною 
скобою поверхонь салону або 
травмування людей. 

 

Догляд за ременями безпеки: 
 

1. Виконуйте періодичну перевірку всіх 
ременів безпеки, відповідних деталей і 
вузлів. При пошкодженні ременів 
безпеки, відповідних деталей або вузлів 
замінюйте на станції ТО.  
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 
2. Необхідно замінювати все ремені 
безпеки і відповідні деталі, розтягнуті або 
пошкоджені при аварії, навіть якщо 
розтягнення або пошкодження візуально 
не помітно. 
Розтягнуті ремені і пошкоджені деталі не 
забезпечують ефективного захисту. Як 
заміна повинні використовуватися тільки 
нові ремені. 
3. Ми рекомендуємо після зіткнення 
автомобіля робити заміну всього вузла 
ременя безпеки. Якщо кваліфікований 
фахівець не виявить пошкоджень ременів 
безпеки і підтвердить їх нормальний 
робочий стан, то в заміні немає 
необхідності. 
Рекомендуємо проконсультуватися з 
авторизованим дилером. 
4. Експлуатація автомобіля з 
пошкодженими ременями безпеки або 
іншими деталями становить небезпеку. 

Задній центральний ремінь 
безпеки 

 
Система заднього центрального ременя 
безпеки складається з інерційного 
ременя безпеки, пряжки з отвором і 
замка з червоною кнопкою відмикання, 
маркованою написом "CENTER" збоку на 
корпусі замка. Конструкція замків задніх 
центральних ременів безпеки виключає 
неправильну вставку запірної скоби. 
Коли спинка заднього сидіння 
знаходиться у вертикальному положенні, 
замикайте в замку запірну скобу. 
Виймайте запірну скобу тільки перед 
складанням спинки заднього сидіння. 
Перед пристібанням центрального 
ременя вставте запірну скобу (1) на кінці 
ременя безпеки в замок і простежте за 
тим, щоб ремінь не був перекручений. 
Для пристібання ременя сядьте прямо, 
спершись на спинку, простягніть запірну 
скобу (А) через себе і вставте в замок (В) 
до клацання. 
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Для відстібання ременя натисніть на 
замку (В) червону кнопку, і ремінь 
автоматично втягнеться. 

  
При складанні заднього сидіння вставте 
ключ або відповідний вузький інструмент 
в паз (1) в замку і дайте ременю 
втягнутися. 
Після установки спинки заднього сидіння 
у 
 

 
вертикальне положення вставте запірну 
скобу (1) на кінці ременя безпеки в замок 
і простежте за тим, щоб ремінь не був 
перекручений. 

  
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Для мінімізації ризику отримання 
важких травм або загибелі в разі 
зіткнення обов'язково пристібайте 
ремінь безпеки за обидва замки. 

Регулювання висоти ременя 
безпеки 

 
Перед початком руху встановіть зручну 
для себе висоту ременя безпеки за 
допомогою відповідного регулятора. 
Відрегулюйте висоту так, щоб 
забезпечити центрування плечової 
частини 

 
ременя. Ремінь повинен 
розташовуватися достатньо далеко від 
обличчя і шиї, але не спадати з плеч. 
Неправильне розташування плечового 
ременя  безпеки може знизити його 
ефективність. 
Щоб перемістити ремінь вгору або вниз, 
натисніть кнопку звільнення блокування і 
перемістіть регулятор висоти в потрібне 
положення. Регулятор висоти можна 
переміщати вгору, не натискаючи кнопку 
звільнення блокування. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Неправильне регулювання висоти 
ременя безпеки призводить до 
зниження ефективності ременя безпеки 
при зіткненні. 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Ні в якому разі не їздіть з неправильно 
відрегульованим ременем безпеки. 
Для запобігання травм суворо 
дотримуйтесь таких правил: 
● Перед початком поїздки 
відрегулюйте висоту ременя безпеки. 
● Плечовий ремінь повинен проходити 
посередині плеча. 
● Зафіксуйте вузол кріплення ременя 
безпеки. 
Недотримання цих правил може 
призвести до травми або навіть смерті 
у випадку зіткнення. 

 
Використання ременя безпеки 

вагітними жінками 
 
Ремені безпеки призначені для всіх, у 
тому числі і для вагітних жінок. 
На відміну від інших людей вагітні жінки 
найбільш схильні до важких травм при 
зіткненні, якщо ремінь безпеки не 
пристебнутий. Крім того, правильно 
пристебнутий ремінь безпеки при 
зіткненні забезпечує безпеку плода жінки.  
Для забезпечення максимального 
ступеня захисту вагітна жінка повинна 
користуватися ременем безпеки з 
триточковим кріпленням. На вагітній 

жінці поперекова частина ременя 
безпеки повинна проходити якомога 
нижче. 

ДИТЯЧЕ БЕЗПЕЧНЕ 
КРІСЛО 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Пропонуються дитячі безпечні крісла 
найрізноманітніших розмірів і конструкції. 
Залежно від форми і розмірів салону і 
сидінь до Вашого автомобіля підходять 
дитячі безпечні крісла тільки певних типів. 
Ви самі відповідаєте за правильний підбір і 
належне кріплення дитячого безпечного 
крісла в автомобілі, на якому для цього 
передбачені ремені безпеки і система 
кріплення дитячого крісла. 
Використання дитячого безпечного крісла, 
розмір якого не підходить для даного 
автомобіля, або неправильне закріплення 
крісла в автомобілі може призвести до 
отримання важких травм дитиною та 
іншими людьми в автомобілі при зіткненні. 

Після придбання дитячого безпечного крісла 
для дитини прочитайте і суворо дотримуйтесь 
інструкції виробника із встановлення та 
використання даної системи. Дитяче безпечне 
крісло має відповідати віку, зросту і вазі 
дитини, підходити і надійно встановлюватися 
в конкретному автомобілі. 
Випускаються різні типи дитячих безпечних 
крісел для дітей різного віку, які за зростом і 
вагою не можуть безпечно використовувати 
систему ременів безпеки автомобіля. 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
У Вашому автомобілі передбачена установка 
універсального дитячого безпечного крісла 
тільки на бічних місцях заднього сидіння. 
● Забороняється установлювати 
універсальне дитяче безпечне крісло на 
сидінні переднього пасажира і/або заднє 
центральне сидіння. 

Статистик а автомобільних аварій показує, 
що для дітей найбільш безпечним є не 
переднє, а заднє сидіння. 
Діти старшого віку, для яких вже не 
підходить дитяче безпечне крісло, повинні 
займати місце на задньому сидінні і 
відповідно пристібатися ременем безпеки 
так, щоб плечова частина ременя 
проходила якомога далі від шиї, а 
поперекова частина внизу і облягала 
стегна. 
Періодично перевіряйте стан ременя, що 
забезпечує безпеку. 
Якщо дитина сидить на передньому сидінні, 
то слідкуйте за тим, щоб плечовий ремінь 
не проходив через голову і шию дитини. 
Для цього може знадобитися пересунути 
дитину ближче до середини автомобіля, 
щоб ремінь безпеки проходив через плече 
дитини. 
Під час поїздки не дозволяйте дитині 
стояти на ногах або на колінах на сидінні 
або в інших зонах автомобіля. 
Якщо дитяче крісло не використовується, 
закріпіть його ременем безпеки чи заберіть 
з автомобіля.  

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Ні в якому разі під час поїздки не 
тримайте дитину на руках. Немовлята і 
діти молодшого віку повинні сидіти у 
відповідному дитячому безпечному 
кріслі. 
● При зіткненні через перевантаження, 
що виникають, дитину неможливо 
утримати на руках. Наприклад, при 
зіткненні на швидкості всього 40 км/год 
навантаження на руки від дитини вагою 
5,5 кг досягає 110 кг. 
● Недотримання вимоги з використання 
відповідного дитячого безпечного крісла 
для немовлят і дітей молодшого віку при 
зіткненні може призвести до травм або 
навіть загибелі. 
● Статистика дорожніх пригод свідчить 
про те, що дитина знаходиться в більшій 
безпеці, якщо вона правильно 
зафіксована на задньому, а не на 
передньому сидінні. 
● Забороняється встановлювати дитяче 
безпечне крісло на сидінні переднього 
пасажира, якщо автомобіль обладнаний 
відповідної бічною подушкою безпеки. 
Більш детальна інформація наведена в 
розділі «БОКОВІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ». 
● Дуже небезпечно! Забороняється 
використовувати дитяче безпечне крісло, 
що встановлюється спинкою вперед, на 

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
сидіння з передбаченою спереду 
подушкою безпеки! Дитяче безпечне 
крісло, яке встановлюється спинкою 
вперед, прикріпляйте виключно на 
задньому сидінні. 

  
Нижні вузли кріплення і верхні 

прив'язні вузли кріплення для дитячих 
безпечних крісел 

 
У минулому дитяче безпечне крісло 
кріпилося до сидіння ременем безпеки. 
У зв'язку з цим часто установка або 
закріплення крісла було неправильним і не 
забезпечувало належної безпеки дитини. 
Наші автомобілі обладнані нижніми 
вузлами кріплення дитячого крісла на двох 
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задніх бокових сидіннях і верхніми 
прив'язними кріпленнями в багажному 
відділенні, що забезпечують кріплення 
крісла безпосередньо до кузова 
автомобіля. 

  
При установці дитячого крісла, в 
комплект якого входять нижні і верхні 
прив’язні кріплення, дотримуйтесь 
інструкції виробника крісла і процедури 
«Установка дитячого крісла з нижніми і 
верхніми прив’язними кріпленнями», 
наведеної далі в цьому керівництві. 
Обов'язково прочитайте та виконуйте 
наведені в керівництві інструкції, а також 
інструкції виробника даного дитячого 
крісла. 
Ви відповідаєте за безпеку дитини! 
 

  
З усіх питань, пов'язаних із дитячим 
безпечним кріслом і його установкою, 
звертайтеся до виробника крісла. Якщо 
у вас як і раніше виникають проблеми 
при установці дитячого крісла на 
автомобіль, рекомендуємо звернутися 
до авторизованого дилера. 

 УВАГА! 
Невикористовувана система дитячого 
крісла може зсунутися вперед. 
Вийміть невикористану систему 
дитячого крісла з автомобіля або 
зміцніть її ременями безпеки. 

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Нижні і верхні прив'язні кріплення слід 
використовувати тільки за їх прямим 
призначенням. 
Нижні і верхні прив'язні кріплення 
призначені тільки для кріплення дитячих 
крісел, які обладнані верхніми і нижніми 
вузлами кріплення. 
● Забороняється використовувати нижні 
і верхні прив'язні кріплення для 
кріплення ременів безпеки для 
дорослих, джгутів проводки й інших 
частин і обладнання автомобіля. 
При використанні нижніх і верхніх 
прив'язних кріплень для кріплення 
ременів безпеки для дорослих, джгутів 
проводки та інших частин і обладнання 
автомобіля не забезпечується належний 
захист при зіткненні, що може призвести 
до травми або навіть смерті. 

  
 ПРИМІТКА 

Оскільки ремінь безпеки або система 
дитячого крісла може стати дуже 
гарячою в закритому автомобілі, перш 
ніж садити дитину, перевірте обшивку 
крісла і замки. 

 

  

Нижні вузли кріплення 

Верхні прив’язні кріплення 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Розміщення системи дитячого крісла на 
передньому сидінні може призвести до 
серйозних травм або загибелі дитини. 
Ніколи не встановлюйте дитяче крісло, 
розташоване спинкою вперед, на 
передньому сидінні автомобіля, 
обладнаного надувною подушкою 
безпеки для пасажира на передньому 
сидінні. 
Якщо спрацює подушка безпеки, 
дитина, що сидить у дитячому кріслі, 
встановленому на передньому сидінні 
спинкою вперед, може отримати 
серйозні травми. 
Дитяче безпечне крісло, що 
встановлюється спинкою вперед, 
потрібно монтувати на задньому 
сидінні.  
Дитяче крісло, яке встановлюється 
спинкою назад, слід кріпити на 
передньому сидінні тільки в разі 
крайньої необхідності. При 
встановленні крісла на передньому 
пасажирському сидіння відсуньте це 
сидіння якомога далі назад. 

 

Установка дитячого крісла з нижніми і 
верхніми прив'язними кріпленнями 
1. Виберіть бокове місце на задньому 
сидінні для установки дитячого крісла. 
 
 
 
 
 
 
 
Передбачені положення установки 
 
2. Знайдіть два нижніх кріплення. 
Місцезнаходження нижніх вузлів 
кріплення дитячого крісла позначено 
круглими мітками в нижній частині спинки 
заднього сидіння. 
3. Слідкуйте за тим, щоб навколо нижніх 
кріплень, а також замків ременів безпеки і 
самих ременів не скупчувалися сторонні 
предмети. 
Сторонні предмети перешкоджають 
належному закріпленню дитячого крісла у 
вузлах кріплення. 
 

 
4. Встановіть дитяче крісло на сидінні над 
двома нижніми вузлами кріплення і 
закріпіть його, дотримуючись інструкції 
виробника даного дитячого крісла. 
5. Відрегулюйте і затягніть кріплення 
дитячого крісла відповідно до інструкції 
виробника даного крісла. 
6. У моделях типу седан, щоб отримати 
доступ до верхніх прив'язних кріплень, 
відкрийте пластикові кришки на спинці 
заднього сидіння і витягніть кріплення 
вгору. 
Слідкуйте за тим, щоб використовувати 
кріплення на тій же стороні автомобіля, 
де знаходиться сидіння, на якому буде 
встановлено дитяче крісло. 
7. Прикріпіть затискач на прив'язному 
ремені дитячого крісла до верхнього 
прив'язному кріпленню, уникаючи 
перекручування прив'язного ременя. 
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Таблиця придатності установки систем дитячого крісла для різних сидінь 
 

 
Вагова група 

Сидіння (чи інше місце) 
Переднє пасажирське Бокове місце заднього 

сидіння 
Центральне місце 
заднього сидіння 

Група 0 від 10 кг Х U+ Х 
Група 0+ від 10 кг до 13 кг Х U+ Х 
Група І від 9 кг до 18 кг Х U+ Х 
Група ІІ від 15 кг до 25 кг Х U Х 
Група ІІІ від 22 кг до 36 кг Х U Х 

Літерні коди, використані в цій таблиці: 
U = підходить для "універсальних" дитячих крісел, призначених для використання в даній ваговій групі. 
X = місця, що не підходять для дітей даної вагової групи. 
+ = підходить для систем дитячого крісла ISOFIX, що встановлюються спинкою назад, які належать до універсальної категорії і 
призначені для використання в даній ваговій групі. 
Примітка: Для отримання додаткової інформації про придатність систем дитячого крісла звертайтеся до продавців. 
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Якщо використовується подвійний 
прив'язний ремінь, то при кріпленні 
дитячого крісла до сидіння, обладнаного 
регульованим підголівником, необхідно 
обернути ремінь навколо підголівника. 
Якщо використовується одинарний 
прив'язний ремінь, то при кріпленні 
дитячого крісла до сидіння, обладнаного 
регульованим підголівником, необхідно 
підняти підголівник і пропустити ремінь 
між його стійками. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Переконайтеся, що затискач на 
прив'язному ремені дитячого крісла 
надійно прикріплений до верхнього 
прив'язного кріплення. 
Погане з'єднання може знизити 
ефективність прив'язного ременя і 
верхнього прив'язного кріплення. 

8. Затягніть прив'язний ремінь дитячого 
крісла відповідно до інструкцій, доданих 
до дитячого крісла. 
9. Завершивши установку, покачайте 
дитяче крісло в різних напрямках, щоб 
переконатися в надійності його 
закріплення. 

 
 

ПІДГОЛІВНИКИ 
 

Підголівники призначені для зниження 
ризику травмування шиї в разі зіткнення. 
Для забезпечення максимального 
захисту посуньте підголівник вгору або 
вниз так, щоб верхній край підголівника 
знаходився на рівні верхньої частини вух. 
Потягніть підголівники, щоб врегулювати 
їх положення шляхом підйому. Потягніть 
підголівники вниз, натиснувши кнопки 
звільнення блокування, щоб 
відрегулювати їх положення шляхом 
опускання. 
Щоб зняти підголівник для чищення або 
ремонту, вставте невелику шпильку або 
викрутку в отвір, розташований біля 
основи направляючої втулки 
підголівника. Натисніть на шпильку 
вправо і зніміть підголівник. 
Задні підголівники також можна зняти. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Зняття або неправильне регулювання 
підголівників може призвести до тяжких 
травм голови і шиї у випадку зіткнення. 
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Для нахилу підголівників передніх сидінь: 
1. Встановіть у вертикальне положення, 
переведіть до упору вперед і відпустіть. 
2. Акуратно переведіть підголівник 
вперед до установки в потрібне 
положення.  

СИДІННЯ 
 

Передні сидіння 
 

Регулювання поздовжнього 
положення переднього сидіння 

Для зміщення переднього сидіння 
вперед або назад виконайте наступне: 
1. Потягніть вгору і утримуйте важіль, 
розташований спереду під переднім 
сидінням. 
2. Пересуньте сидіння в зручне 
положення. 
3. Відпустіть важіль. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Забороняється регулювати сидіння 
водія при русі автомобіля. 
Водій може втратити керування 
автомобілем, що призведе до травм 
або матеріальних збитків. 

 

Регулювання нахилу спинки 
переднього сидіння 

 
Для нахилу вперед або назад встановіть 
спинку в зручне положення, повертаючи 
маховичок із внутрішньої сторони спинки. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

● Забороняється регулювати спинку 
сидіння автомобіля при русі автомобіля. 
Водій може втратити керування 
автомобілем, що призведе до травм або 
матеріальних збитків. 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
При зіткненні для людей на передніх 
сидіннях з відкинутими спинками може 
не забезпечуватися належний захист 
спинкою і ременями безпеки через 
прослизання під ременем або незручне 
натискання ременя безпеки.  
● Забороняється відкидати спинки 
передніх сидінь при русі автомобіля. 
Це може призвести до важких травм, 
загибелі або викиданню з автомобіля. 

 
Регулювання висоти сидіння водія * 

 
Для регулювання положення подушки 
сидіння водія встановіть подушку в 
зручне по висоті положення, повертаючи 
маховичок із зовнішнього боку подушки 
сидіння. 

 
Заднє сидіння 

 
Складання спинки заднього 

сидіння 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Не ставте багаж або інший вантаж 
вище рівня передніх сидінь. 
● Не дозволяйте пасажирам сидіти на 
складених спинках при русі автомобіля. 
● В автомобілі передбачені спеціальні 
місця для перевезення багажу і 
пасажирів. 
● Незакріплений багаж або пасажири, 
які сидять на складених спинках, 
можуть бути викинуті зі своїх місць або 
з автомобіля при раптовій зупинці чи 
зіткненні. 

 
 
 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Це може привести до важких травм або 
загибелі. 

 
Для складання спинок заднього сидіння 
виконайте наступне: 
1. Витягніть ремінь безпеки з прорізу 
тримача ременя безпеки. 
2. Витягніть вгору рукоятку відмикання 
вгорі спинки заднього сидіння. 
3. Складіть спинку заднього сидіння 
вперед і вниз. 
 
 
 
 
 
Для повернення спинки заднього сидіння 
у вихідне положення: 
1. Зачепіть ремені безпеки за тримач, 
щоб ремені не чіплялися замком. 
2. Підніміть спинку заднього сидіння і 
встановіть у початкове положення. 
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3. Зніміть ремені безпеки з тримача. 
4. Защипніть спинку на місці натисканням 
на верх спинки. 
5. Потягніть спинку вперед, щоб 
перевірити надійність фіксації. 
6. Вставте ремінь безпеки в проріз 
тримача ременя безпеки. 
 
Тримач  

 
 
7. Встановіть задній центральний ремінь 
безпеки. 
 

УВАГА! 
● Переконайтеся, що ремені безпеки 
зачеплені за тримач. 
Недотримання цієї вимоги може 
призвести до пошкодження ременів 
безпеки. 

 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

● Перед початком поїздки з 
пасажирами на задньому сидінні 
переконайтеся, що спинки заднього 
сидіння повністю відкинуті назад і 
зафіксовані. 
● Забороняється витягати рукоятки 
відмикання вгорі спинки сидіння при 
русі автомобіля. 
Витягування цих рукояток відмикання 
при русі автомобіля може призвести 
до травм. 

 
 

ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ 
Ваш автомобіль обладнаний подушками 
безпеки додаткової системи пасивної 
безпеки (SRS), призначеними для захисту 
водія і переднього пасажира, які займають 
правильне положення і відповідно 
пристебнуті. Сидіння водія і переднього 
пасажира, на додаток до ременів безпеки 
з триточковим кріпленням та інших 
елементів безпеки, обладнані подушками 
безпеки і бічними подушками (якщо це 
передбачено). Кожна подушка безпеки 
упакована в спеціальний модуль, з якого 
вона виходить і розкривається з 
надзвичайно високою швидкістю і силою 
тільки у випадку певних типів зіткнення 
автомобіля, пов'язаних з високим 
ступенем ризику отримання важких травм 
або загибелі водія і пасажирів. 
 

Подушки безпеки 
водія і переднього пасажира 

Подушка безпеки водія Модуль подушки 
безпеки водія розташований у центрі 
керма. 
Подушка безпеки переднього 
пасажира* 
Модуль подушки безпеки переднього 
пасажира розташований у приладовій 
панелі над бардачком. 
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Подушка 
безпеки 

водія 

 
 

Подушка 
безпеки 

переднього пасажира 

 
 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Подушки безпеки представляють 
собою лише додаткову систему 
пасивної безпеки і найбільш ефективні 
в поєднанні з ременями безпеки. 
Для мінімізації ризику отримання 
важких травм або загибелі у випадку 
зіткнення водій і всі пасажири 
зобов’язані пристібати ремені безпеки 
незалежно від того, чи передбачена чи 
ні на цьому місці подушка безпеки. 
● Подушки безпеки не спрацьовують 
при бічних і задніх ударах. Жодні 
системи безпеки не забезпечують 
захист для водія і пасажирів без 
пристебнутих ременів безпеки, тому 
при таких типах зіткнень вони 

 
  

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

можуть отримати важкі травми або 
загинути. 
● Водій і пасажири без правильно 
пристебнутих ременів безпеки можуть 
бути викинуті по ходу руху при 
гальмуванні перед зіткненням і 
опинитися поряд із модулями подушок 
безпеки або на самих модулях. Це 
може призвести до важких травм від 
удару подушкою безпеки. 

 
Подушки безпеки призначені для 
запобігання голови, шиї і грудної клітини 
від удару об приладову панель, кермо 
або вітрове скло при фронтальному 
зіткненні. Вони не спрацьовують при 
ударах ззаду, перекиданні і більшості 
ударів у бік. 
Подушки безпеки розраховані на 
розкриття при зіткненнях із 
перевантаженнями, еквівалентними або 
що перевищують перевантаження при 
зіткненні автомобіля на швидкості понад 
23 км/год із недеформованою нерухомою 
стіною. 
Система подушок безпеки спрацьовує 
або при тяжких фронтальних зіткненнях, 
або коли 

 
кут удару не відхиляється від прямої лінії 
більше, ніж на 30°. 

 
Рівень перевантаження для автомобілів, 
при якому розкривається подушка 
безпеки, забезпечує спрацьовування при 
перевантаженні не вище рівня, для якого 
за статистичними даними встановлений 
ризик загибелі при фронтальному 
зіткненні. 
На практиці автомобілі рідко стикаються з 
нерухомими стінами. 
Подушки безпеки в більшості випадків 
розкриваються при зіткненні автомобілів 
між собою. Реальна швидкість, при якій 
спрацьовують подушки безпеки, на 
практиці може бути вищою, так як реальні 
аварії зазвичай пов'язані з більш 
складними зіткненнями декількох 
автомобілів, під кутами і не повністю 
фронтальними (наприклад, 
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щільно), а об'єкти зіткнень зазвичай не є 
нерухомими. 

ПРИМІТКА 
Подушка безпеки може також 
спрацьовувати при помірних і високих 
перевантаженнях без зіткнень 
(наприклад, при попаданні шасі й інших 
жорстких компонентів автомобіля в яму 
на дорозі), якщо датчики уповільнення 
генерують сигнал, еквівалентний 
сигналу зіткнення з твердою 
нерухомою перепоною на швидкості 
понад 23 км/год. 

Подушки безпеки спрацьовують, якщо 
датчик реєструє фронтальне зіткнення з 
перевантаженням, достатнім для 
розкриття подушок безпеки. 
У цьому випадку датчик уповільнення 
ініціює сигнал розкриття подушки 
безпеки. Відбувається запалювання 
горючого складу, який швидко згорає 
всередині модуля подушки безпеки, 
виділяючи достатній обсяг азоту для 
розкриття подушки безпеки. Цей хімічний 
процес і газоподібний азот нешкідливі 
для людей в автомобілі. 
Протягом 0,045 секунд після виявлення 
зіткнення тиск надування подушки 
безпеки розриває пластмасову панель 
модуля, яка в свою чергу розкриває 
накладку маточини керма 

або приладову панель з боку пасажира. 
Подушка безпеки повністю 
розкривається, формуючи поверхню, 
призупиняє просування вперед голови і 
верхньої частини тулуба людини. 
При контакті людини з подушкою 
безпеки газ виходить з подушки через 
отвори в основі, амортизуючи вплив 
навантаження від переміщення людини. 

ПРИМІТКА 
Подушки безпеки не стискають 
дихання і не обмежують свободу 
переміщення. У подушках безпеки є 
отвори, через які виходить газ відразу 
після амортизації. 

 
Весь процес, починаючи від початкового 
контакту, потім розкриття і випуску газу, 
займає близько 0,2 секунди - Ви не 
встигнете моргнути оком. Зіткнення 
триває долі секунди, а автомобілі, що 
зіткнулися, остаточно зупиняються лише 
через одну-дві секунди після 
початкового контакту. Тому для захисту 
водія і пасажирів додаткова система 
пасивної безпеки повинна реєструвати 
зіткнення і розкривати подушки безпеки 
практично миттєво. 
 

Після розкриття подушки  
безпеки 

Після спрацьовування подушок безпеки 
Ви можете відчути запах горілого, виявити 
дим і білий порошок у салоні автомобіля. 
Це є нормальним. Запах горілого 
утворюється в процесі згорання 
спеціальної речовини для заповнення і 
розкриття подушок безпеки. Білий 
порошок являє собою тальк або склад на 
основі соди, яким покривають надувну 
подушку безпеки для зменшення її тертя 
під час зберігання і надування. Хоча ці 
речовини можуть викликати 
роздратування шкіри, вони не токсичні. 
 

Технічне обслуговування  
системи SRS 

Теоретично, система подушок безпеки 
(SRS) не потребує технічного 
обслуговування. 
Однак при настанні зазначених нижче 
умов необхідно негайно провести технічне 
обслуговування. 
● Розкриття будь-якої подушки безпеки. 
● Сигналізатор подушки безпеки вказує на 
несправність. Див. «СИГНАЛЬНА ЛАМПА 
ПОДУШОК БЕЗПЕКИ» в алфавітному 
покажчику. 
Рекомендуємо проконсультуватися з 
авторизованим дилером. 
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ПРИМІТКА 
Якщо автомобіль обладнаний бічними 
подушками безпеки, то після розкриття 
бічної подушки необхідна 
заміна переднього сидіння в зборі. Для 
отримання більш докладної інформації 
зверніться на станцію технічного 
обслуговування. 
Рекомендуємо проконсультуватися з 
авторизованим дилером. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

● Забороняється експлуатація 
автомобіля після спрацьовування 
однієї або декількох подушок безпеки 
чи переднатягувачів ременів безпеки. 
● Не намагайтеся самостійно 
ремонтувати, втручатися в пристрій 
або видаляти з автомобіля подушки 
безпеки. 
● При некомпетентному втручанні в 
систему подушок безпеки можливе їх 
вибухоподібне спрацьовування, що 
може призвести до важких травм і 
загибелі. 
● У випадку спрацьовування подушок 
безпеки, пошкодження автомобіля в 
зоні одного з модулів подушок безпеки 
або поруч, а також в разі виявлення 
ознак несправності однієї з подушок 
безпеки 

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
необхідно негайно звернутися на 
станцію технічного обслуговування. 
Рекомендуємо проконсультуватися з 
авторизованим дилером. 
● Експлуатація автомобіля після 
спрацьовування подушки безпеки або 
переднатягувачів ременів безпеки без 
виконання технічного обслуговування 
на авторизованій станції може 
призвести до важких травм і загибелі. 

Захист водія і переднього  
пасажира подушками безпеки 

Травмування водіїв і пасажирів при 
зіткненні зазвичай пов'язане з тим, що їх 
кидає на нерухомі об'єкти. Усередині 
автомобіля це може бути кермо, 
приладова панель або вітрове скло, а 
при викиданні з автомобіля - поверхня 
дороги або дерево. Важкі травми також 
можуть бути викликані ударними 
перевантаженнями, що виникають при 
зіткненні, навіть без контакту тіла з 
нерухомим об'єктом або поверхнею. 
  

 
Всі подібні травми, що викликані 
ударними перевантаженнями, які 
виникають при зіткненні через раптову 
зупинку автомобіля. Час і відстань, які 
потрібні автомобілю для уповільнення 
або зупинки, значною мірою визначають 
тяжкість наслідків зіткнення для водія і 
пасажирів. Наприклад, при гальмуванні 
автомобіля перед червоним сигналом 
світлофора тулуби водія і пасажирів по 
інерції зсуваються вперед. 
Це пов'язано з тим, що перед 
гальмуванням автомобіль і люди 
рухалися з одною швидкістю. При 
гальмуванні автомобіль сповільнюється, і 
люди за інерцією якийсь час 
продовжують рухатися вперед. Однак 
пристебнуті водій і пасажири, які 
займають правильне положення в 
кріслах, практично не можуть 
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отримати травми при раптовій зупинці або 
різкому гальмуванні. 
Навіть при різкому гальмуванні залишається 
достатньо часу і відстані для зупинки 
автомобіля. Ремені безпеки зазвичай 
забезпечують надійну протидію 
перезавантаженню, що виникає при 
гальмуванні. 
При зіткненні автомобіля на високій 
швидкості час до повної зупинки складає долі 
секунди, а відстань менше 30 см. 
Надзвичайно малий час і відстань до зупинки 
значно збільшують перевантаження, що 
впливають на людей. Тіло людини не може 
витримати такі навантаження. Навіть у 
людей, які пристебнуті ременями безпеки і 
займають правильне положення на сидіннях, 
швидкість переміщення вперед голови, 
верхньої частини тулуба, рук і стегон 
дорівнює швидкості автомобіля до зіткнення. 
При фронтальних зіткненнях помірної і 
великої сили пристебнуті люди наражаються 
на небезпеку травмування внутрішніх органів 
і тканин, навіть у відсутності удару головою 
або торсом об нерухомі об'єкти чи поверхні. 
Подушки безпеки надають голові і верхній 
частині корпусу водія і переднього пасажира 
додатковий час і відстань до зупинки при 
фронтальних зіткненнях помірною і великою 
силою або зіткненнях, близьких до 

фронтальних. Цей додатковий час і 
відстань може врятувати життя і 
запобігти важким травмам.  
 
Дотримуйтесь правил використання 

подушок безпеки! 
Робота системи подушок безпеки, що 
забезпечує порятунок життя, пов'язана з 
деякими потенційними ризиками. Процес 
розкриття подушки безпеки пов'язаний зі 
значними силами, швидкістю і 
раптовістю, тому функціонування 
подушок безпеки додаткової системи 
пасивної безпеки більш ефективно і 
безпечно, якщо люди в автомобілі 
займають правильне положення на 
сидіннях. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Основні правила використання 
подушок безпеки: 
● Забороняється розміщувати на 
передньому сидінні дитяче безпечне 
крісло, що встановлюється спинкою 
вперед. 
● Діти до 12 років включно у міру 
можливості повинні розміщуватися на 
задньому сидінні. 
● Обов'язково пристібайте ремені 
безпеки, навіть якщо автомобіль 
обладнаний надувними подушками 
безпеки. 

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Пересуньте спинку сидіння якомога 
далі назад в зручне і безпечне 
положення, злегка нахиліть і сядьте, 
відкинувшись на спинку спиною. 
● Забороняється розміщувати будь-які 
предмети на модулях подушок безпеки, 
а також поряд або над ними. Ці 
предмети, відкинуті при розкритті 
подушок, можуть заподіяти важкі 
травми. 
● Забороняється спиратися і 
оболокочуватися на панелі модулів 
подушок безпеки. 
● Не слід керувати автомобілем, якщо 
кермова колонка знаходиться в 
крайньому вертикальному положенні. 
Недотримання цих правил використання 
подушок безпеки може призвести до 
важких травм і загибелі. 

Обов’язково закріпіть дитяче безпечне 
крісло, яке встановлюється спинкою 
вперед. 
Забороняється розміщувати на 
передньому сидінні дитяче безпечне 
крісло, що встановлюється спинкою 
вперед. Надування подушки безпеки може 
призвести до важких травм або загибелі 
дитини в розміщеному на передньому 
сидінні дитячому безпечному кріслі, що 
встановлюється спинкою вперед. 
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Для розміщення дітей призначене 
заднє сидіння. 
Статистика автомобільних аварій 
показує, що для правильно пристебнутих 
ременями безпеки дітей до 12 років 
включно, заднє сидіння безпечніше 
переднього. Тому в міру можливості діти 
повинні розміщуватися на задньому 
сидінні. Це пов'язано не тільки з ризиком 
травмування при надуванні подушок 
безпеки. Дослідження показали, що для 
дітей заднє сидіння безпечніше 
переднього навіть при відсутності 
подушок безпеки. 
Правильне положення дорослих і 
підлітків. 
Дорослі і підлітки на сидінні водія і 
переднього пасажира також можуть 
підвищити свою безпеку і ефективність 
подушок безпеки, займаючи правильне 
положення. Для забезпечення 
найкращого положення дорослих і 
підлітків: 
Ремені безпеки з триточковим 
кріпленням повинні бути пристебнуті 
постійно. 
Для мінімізації ризику отримання важких 
травм або загибелі в разі зіткнення водій і 
всі пасажири зобов'язані пристібати 
ремені безпеки незалежно від того, 
передбачена чи ні 

на даному місці подушка безпеки. 
Подушки безпеки не спрацьовують при 
ударах в бік і ззаду. Жодні системи 
безпеки не забезпечують захист для 
водія і пасажирів без пристебнутих 
ременів безпеки, тому при таких типах 
зіткнень вони можуть отримати важкі 
травми або загинути. Водій і пасажири 
без правильно пристебнутих ременів 
безпеки можуть бути викинуті по ходу 
руху при гальмуванні перед зіткненням і 
опинитися поряд із модулями подушок 
безпеки або на самих модулях. Це може 
призвести до важких травм від удару 
подушкою безпеки, що розкривається. 
● Пересуньте спинку сидіння якомога 
далі назад в зручне і безпечне 
положення. 
Відсунення сидіння від модуля подушки 
безпеки не знижує її ефективності. 
Збільшення відстані від модуля подушки 
безпеки сприяє підвищенню безпеки при 
впливі зусилля від подушки безпеки, що 
розкривається 
Не відсувайте спинку сидіння водія 
занадто далеко, щоб не погіршити 
зручність роботи з кермом, педалями та 
іншими приладами і органами 
управління. 
● Злегка відхиліть спинку сидіння, не 
нахиляйтеся вперед. Злегка нахиліть  

спинку сидіння і сядьте в крісло, 
відкинувшись на спинку спиною. 
Не нахиляйтеся і не наближайтеся до 
модуля подушки безпеки ближче 15 см. 
Забороняється спиратися на пластмасову 
панель модуля подушки безпеки або на 
поверхню поруч із нею (на маточину керма 
або приладову панель з боку пасажира над 
бардачком). Намагайтеся сидіти так, щоб 
голова і тулуб знаходилися не ближче 25-30 
см від подушки безпеки. Чим далі - тим 
безпечніше. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Для забезпечення ефективності захисту 
подушка безпеки повинна розкриватися 
швидко. Максимальне зусилля виникає на 
перших 5-8 см після прориву подушкою 
безпеки кришки і початку розкриття. Ці 5-8 
см відразу після прориву подушкою 
безпеки кришки модуля і початку розкриття 
представляють зону ризику. 
● Якщо під час розкриття подушки безпеки 
в даній небезпечній зоні знаходиться 
людина, це може призвести до важких 
травм або навіть загибелі. 
● У міру збільшення відстані від кришки 
модуля сила подушки, що розкривається, 
знижується. 
● Збільшення відстані від модуля подушки 
безпеки означає 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

підвищення безпеки при впливі сили 
подушки безпеки, що розкривається. 

Між Вами і модулем подушки безпеки 
не повинно бути жодних предметів, 
дітей та тварин. 
Модулі подушки безпеки Вашого 
автомобіля розташовані в кермі і 
приладовій панелі над бардачком. 
Забороняється розміщення будь-яких 
предметів на пластмасових кришках 
модулів подушок безпеки, а також поруч 
або над ними. При розкритті подушок ці 
предмети може кинути Вам в обличчя  
або тулуб, заподіявши тяжкі травми. 
На колінах переднього пасажира не 
повинні перебувати діти і тварини. 
Забороняється розміщення на колінах 
переднього пасажира предметів, які 
можуть заподіяти травму при розкритті 
подушки безпеки. 
Нахиліть кермо донизу (якщо це 
передбачено), щоб подушка безпеки 
при розкритті прямувала в груди, а не 
в голову або шию. 
Забороняється встановлювати кермо в 
крайнє верхнє положення. Це 

положення  слід використовувати 
виключно для полегшення посадки і 
виходу водія з автомобіля. Перед 
початком поїздки опустіть кермо. Це 
забезпечить напрямок розкриття подушки 
безпеки в груди водія, а не в більш 
вразливі місця - голову і шию. 

 ПРИМІТКА 
Ступінь ушкоджень автомобіля при 
зіткненні і факт спрацьовування 
елементів системи подушок безпеки 
(передніх, бокових подушок, 
переднатягувачів ременів безпеки) не 
пов'язані між собою. Критерієм 
спрацьовування системи є пікові 
прискорення при зіткненні, а не 
пошкодження автомобіля або його 
швидкість перед зіткненням. Визначення 
необхідності спрацювання елементів 
системи подушок безпеки шляхом 
візуального огляду пошкодженого 
автомобіля не є коректним. Пам'ятайте, 
що безпека водія і пасажирів у першу 
чергу забезпечує комплекс конструкції 
автомобіля і пристебнутих ременів 
безпеки, а не факт розкриття подушки 
безпеки. 
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ПРИЛАДИ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 
 

1. Бічна вентиляційна решітка 
2. Подушка безпеки водія* 
3. Комбінація приладів 
4. Годинник із цифровою індикацією 
5. Аудіосистема* 
6. Центральна вентиляційна решітка 

7. Подушка безпеки переднього пасажира 
8. Бардачок 
9. Кнопка аварійної світлової сигналізації 
10. Прикурювач  
11. Клімат-контроль * 
12. Попільничка 

13. Підстаканник * 
14. Педаль акселератора 
15. Педаль гальма 
16. Педаль зчеплення 
17. Ручка відмикання капота 
18. Перемикач вирівнювання фар 
19. Дзеркала дистанційного 
управління 
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КОМБІНАЦІЯ ПРИЛАДІВ 

 
 

1. Сигналізатор несправності АБС 
2. Тахометр 
3. Індикатори покажчиків 
повороту/аварійної світлової сигналізації 
4. Покажчик температури 
5. Покажчик рівня палива 
6. Спідометр 
7. Індикатор увімкнення заднього 
протитуманного ліхтаря 

8. Індикатор передніх протитуманних фар 
9. Індикатор дальнього світла фар 
10. Сигналізатор мінімального запасу 
палива 
11. Сигналізатор несправності гальмівної 
системи 
12. Бортовий комп'ютер * 
13. Сигналізатор відкритих дверей 

14. Сигналізатор несправності 
15. Сигналізатор несправності системи 
заряду акумуляторної батареї 
16. Сигналізатор рівня масла в системі 
змащення двигуна 
17. Сигналізатор непристебнутий ремінь 
безпеки 
18. Сигналізатор несправності системи 
подушок безпеки 
19. Лампа тиску в шинах 
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Спідометр 
Спідометр показує швидкість автомобіля в 
кілометрах за годину (км/год). 

 
Одометр 

Одометр показує сумарний пробіг 
автомобіля в кілометрах. 

 

Тахометр 
Тахометр показує частоту обертання 
колінчастого валу двигуна в оборотах за 
хвилину (об./хв.). Для максимальної 
економії палива намагайтеся керувати 
автомобілем так, щоб двигун працював у 
нижньому діапазоні оборотів: від 2000 до 
3000 об./хв. 
Не підвищуйте обороти двигуна так, щоб 
стрілка тахометра заходила в червону зону. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Надмірне підвищення частоти обертання 
колінчастого валу двигуна може призвести 
до пошкодження двигуна. 
● Не допускайте, щоб двигун працював на 
надмірно високих оборотах, при яких 
стрілка тахометра заходить у червону 
зону. 
В іншому випадку може знадобитися 
дорогий ремонт, що не покривається 
гарантійними зобов'язаннями виробника. 

 

 

 
Покажчик рівня палива 

Показує кількість палива час, що 
залишилося в паливному баку. 
Після заправки паливом і запуску 
двигуна, стрілка покажчика рівня 
палива повільно переміщається в 
положення, що відповідає новому 
рівню. 
Стрілка покажчика палива може 
коливатися через зсув палива в баку 
при гальмуванні, розгоні і 
проходженні поворотів. Покажчик 
рівня палива служить для орієнтовної 
оцінки кількості палива в баку і не 
може використовуватися як точний 
прилад. 
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Покажчик температури 
При увімкненому запалюванні показує 
температуру охолоджуючої рідини 
двигуна. 
 

 
 

 

УВАГА! 
● Забороняється продовжувати рух, 
якщо стрілка термометра 
охолоджуючої рідини двигуна зайшла 
за червону зону. Це свідчить про 
перегрів двигуна. 
Рух з перегрітим двигуном може 
призвести до пошкодження Вашого 
автомобіля з подальшим ремонтом, 
який не покривається гарантійними 
зобов'язаннями виробника. Див. 
"ПЕРЕГРІВ". 

 

БОРТОВИЙ КОМП’ЮТЕР  
Бортовий комп’ютер забезпечує водія 
такими даними щодо руху автомобіля, як 
середня витрата палива, поточна 
витрата палива, середня швидкість 
транспортного засобу, пробіг по 
одометру, температура навколишнього 
середовища, запас ходу по паливу. 
При кожному натисканні кнопки 
бортового комп'ютера показання на 
дисплеї змінюються у такій послідовності: 
Середня витрата палива → поточна 
витрата палива → середня швидкість 
транспортного засобу → пробіг по 
одометру → температура навколишнього 
середовища → запас ходу по паливу → 
тиск у шинах → навчання датчика тиску 
шин. 
Кнопка бортового комп'ютера 
розташована в лівому нижньому секторі 
спідометра. 

Середня витрата палива 
Цей дисплей показує приблизну витрату 
палива в літрах на 100 км пробігу (л/100 
км). Ця кількість розраховується на 
підставі значення л/100 км, записаного з 
моменту останнього скидання цих на 
дисплеї меню. Щоб скинути середню 
витрату палива, натисніть і утримуйте 
кнопку в бортовому комп'ютері протягом 
більше однієї секунди. 

F: повний 
Е: порожній 

Н: Гаряча 
С: Холодна 
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Поточна витрата палива 

 
Цей дисплей показує поточну витрату 
палива 9л/100 км). 

 

Середня швидкість транспортного 
засобу 

Цей дисплей показує середню швидкість 
автомобіля. Щоб скинути середню 
швидкість, натисніть і утримуйте кнопку в 
бортовому комп'ютері протягом більше 
однієї секунди. 

 
Пробіг по одометру 

Цей дисплей показує пройдену відстань з 
моменту останнього скидання значень. 
Для скидання лічильника пробігу по 
одометру, натисніть і утримуйте кнопку в 
бортовому комп'ютері протягом більше 
однієї секунди. 

 
Температура навколишнього 

середовища 
У цьому режимі на дисплеї 
відображається зовнішня 
температура. 
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Запас ходу за паливом 
У цьому режимі відображається 
приблизна відстань, яку автомобіль може 
проїхати до повного спустошення 
паливного баку. 

ПРИМІТКА 
● Залежно від умов руху, реальна 
відстань, яку автомобіль проїде на 
кількості палива, що залишилося,  
може відрізнятися від значення, що 
відображається на дисплеї. 
● Відстань, яку автомобіль може 
проїхати на кількості палива, що 
залишилося, змінюється в залежності 
від умов руху, манери їзди і швидкості 
автомобіля. 

 

Тиск у шинах та навчання датчика 
тиску в шинах 

 
Цей дисплей показує рівень тиску повітря 
в шинах і навчання датчиків тиску шин за 
допомогою TPMS (система контролю 
тиску в шинах). Див. розділ "TPMS". 
При русі автомобіля більше 1 км/год, цей 
режим не доступний і відбувається 
повернення до опції середньої витрати 
палива. 

 

 
Сигналізатор мінімального запасу 

палива 
 

  цей сигналізатор загорається при 
низькому рівні палива в баку.  

УВАГА! 
● Не допускайте повного витрачення 
палива. 
Це може призвести до пошкодження 
каталітичного нейтралізатора, ремонт 
якого в цьому випадку не покривається 
гарантійними зобов’язаннями 
виробника. 

Якщо загорівся сигналізатор, заправте 
бак паливом якомога швидше. Див. 
"ПАЛИВО". 
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Сигналізатор несправності АБС * 
сигналізатор АБС загорається на 

короткий час при увімкненні запалювання. 
Таким способом він сигналізує про 
виконання самотестування системи і 
працездатності лампи сигналізатора. 
Сигналізатор повинен згаснути приблизно 
через 3 секунди. 
Зверніться в автосервіс для виконання 
ремонту, якщо сигналізатор несправності 
АБС веде себе таким чином: 
● Не загорається при увімкненні 
запалювання. 
● Не гасне. 
● Загорається під час руху. 
Рекомендуємо проконсультуватися з 
авторизованим дилером. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Якщо горить сигналізатор АБС, 
подальший рух автомобіля заборонено. 
● Сигналізатор АБС, що світиться, може 
служити ознакою несправності в 
гальмівній системі. 
Недотримання вимог із підтримання у 
належному робочому стані гальм 
Вашого автомобіля може призвести до 
аварії, яка буде супроводжуватися 
травмами, пошкодженням автомобіля 
або іншим матеріальним збитком. 

 

Якщо сигналізатор АБС загорається під час 
руху, то можливі неполадки в системі АБС. 
Незважаючи на те, що автомобіль зможе 
працювати нормально і без АБС, у разі 
різкого гальмування колеса можуть 
заблокуватися. В цьому випадку слід 
якомога швидше звернутися до 
авторизованого дилера для перевірки і 
ремонту системи. Рекомендуємо 
проконсультуватися з авторизованим 
дилером. 
Див. "АНТИБЛОКУВАЛЬНА ГАЛЬМІВНА 
СИСТЕМА". 

Сигналізатор несправності подушок 
безпеки 

 сигналізатор несправності системи 
подушок безпеки блимає кілька разів при 
увімкненні запалювання, потім гасне. Таким 
способом він сигналізує про нормальний 
робочий стан сигналізатора і системи 
подушок безпеки. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Якщо сигналізатор несправності подушок 
безпеки блимає або горить безперервно 
під час руху, це означає, що система 
подушок безпеки несправна. Система 
подушок безпеки буде вимкнена і в разі 
аварії може не спрацювати. 

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Терміново перевірте систему в 
автосервісі. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. Рух із 
несправною системою подушок 
безпеки в разі аварії може призвести 
до травм або навіть загибелі 

При несправності в системі подушок 
безпеки сигналізатор: 
● Не блимає при увімкненні 
запалювання. 
● Продовжує горіти після кількох 
спалахів. 
● Блимає під час руху автомобіля. 
● Горить постійним світлом під час руху. 
Опис системи подушок безпеки та інших 
систем пасивної безпеки див. у 
розділі 1. 

Сигналізатор несправності 
гальмівної системи 

 сигналізатор несправності гальмівної 
системи загорається при увімкненні 
запалювання перед запуском двигуна. 
Це означає, що сигналізатор працює 
нормально. Сигналізатор повинен 
згаснути протягом короткого часу після 
запуску двигуна. 
Сигналізатор несправності гальмівної 
системи загорається також при 
увімкненні стоянкового гальма. Після 
відпускання 
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стоянкового гальма сигналізатор гасне. Перш 
ніж рушити з місця, переконайтеся, 
що стоянкове гальмо повністю відпущене. 

УВАГА! 
● Забороняється рух, якщо горить 
сигналізатор несправності гальмівної 
системи. 
● Горіння цього сигналізатора може 
вказувати на несправність гальмівної 
системи. 
● Несправність гальмівної системи може 
призвести до зіткнення і спричинити за 
собою травми, пошкодження Вашого 
автомобіля або інший матеріальний 
збиток. 

Якщо після повного відпускання стоянкового 
гальма сигналізатор несправності гальмівної 
системи продовжує горіти, то це може 
вказувати на низький рівень гальмівної 
рідини в бачку гідроприводу гальм. 
У цьому випадку виконайте наступне: 
1. Обережно з'їдьте з проїжджої частини і 
зупиніться. 
2. Перевірте рівень рідини в бачку 
гідроприводу гальм. 
3. Долийте рекомендовану гальмівну рідину, 
щоб довести її рівень до позначки MAX. Див. 
"ДОЛИВАННЯ РІДИНИ В СИСТЕМУ 
ГАЛЬМ/ЗЧЕПЛЕННЯ". 
4. Необхідно на безпечній швидкості і з 
дотриманням запобіжних заходів 

відправитися в автосервіс для перевірки 
гальм при наступних умовах: 
● Гальма працюють нормально. 
●За зовнішніми ознаками гальмівна 
система забезпечує безпеку автомобіля. 
Рекомендуємо проконсультуватися з 
авторизованим дилером. 
5. Необхідно евакуювати автомобіль в 
автосервіс для перевірки і ремонту при 
таких умовах: 
● Виявлено витоки в гальмівній системі. 
● Горить лампа сигналізатора 
несправності гальмівної системи. 
● Гальма не працюють належним чином. 
Рекомендуємо проконсультуватися з 
авторизованим дилером. 

УВАГА! 
● Забороняється експлуатація 
автомобіля, якщо сигналізатор 
несправності гальмівної системи не 
світиться після увімкнення стоянкового 
гальма і увімкненому запалюванні. 
● Переконайтеся в справності лампи 
сигналізатора. Якщо сигналізатор 
несправності гальмівної системи не 
загорається при увімкненні стоянкового 
гальма і увімкненому запалюванні, то 
необхідно звернутися в автосервіс для 
перевірки гальмівної системи, навіть 
якщо лампа сигналізатора справна. 

 

УВАГА! 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. Ці ознаки 
можуть свідчити про несправності в 
гальмівній системі автомобіля. 
Недотримання вимог з підтримки в 
належному робочому стані гальм 
автомобіля може призвести до аварії, 
яка може супроводжуватися травмами, 
пошкодженням автомобіля або іншими 
матеріальними збитками. 
Сигналізатор несправності системи 

заряду акумуляторної батареї 
сигналізує про відсутність зарядки 

акумуляторної батареї. Сигналізатор 
повинен загоратися при увімкненні 
запалювання. Сигналізатор повинен 
згаснути після запуску двигуна. 

УВАГА! 
Цей сигналізатор свідчить про 
виникнення несправності в системі 
заряду акумуляторної батареї. 
● Забороняється експлуатація 
автомобіля з палаючим сигналізатором 
несправності системи заряду 
акумуляторної батареї. 
Рух із несправною системою заряду 
може призвести до пошкодження 
автомобіля.  
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Якщо сигналізатор несправності системи 
заряду акумуляторної батареї загорається 
під час руху, виконайте наступне: 
1. Обережно з’їдьте з проїжджої частини. 
2. Зупиніть автомобіль. 
3. Переконайтеся, що приводний ремінь не 
ослаблений і не розірваний. Див. 
"ПРИВОДНИЙ РЕМІНЬ". 
4. Якщо приводний ремінь знаходиться в 
нормальному робочому стані, але 
сигналізатор несправності системи заряду 
акумуляторної батареї продовжує горіти, 
то це може вказувати на несправність в 
системі заряду. 
Терміново доставте свій автомобіль в 
автосервіс для ремонту. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 

Сигналізатор падіння тиску в 
системі змащення двигуна 

 короткочасно спалахує при увімкненні  
запалювання перед запуском двигуна. Це 
означає, що лампа даного індикатора 
працює нормально. 
Сигналізатор повинен згаснути після 
запуску двигуна. 
Якщо даний сигналізатор загоряється під 
час руху, це може вказувати на 
небезпечне падіння тиску в системі 
змащення двигуна. Негайно заглушіть 
двигун і перевірте рівень масла в двигуні. 

 УВАГА! 
Падіння тиску в системі змащення двигуна 
може становити небезпеку. 
● Забороняється експлуатація автомобіля 
з палаючим сигналізатором падіння тиску 
в системі змащення двигуна. 
Рух автомобіля з низьким тиском масла 
може призвести до серйозного 
пошкодження автомобіля, і подальшого 
дорогого ремонту, що не покривається 
гарантійними зобов’язаннями виробника. 

При низькому рівні масла долийте моторне 
масло рекомендованої якості і в'язкості до 
належного рівня. Див. "ЗАМІНА 
МОТОРНОГО МАСЛА І МАСЛЯНОГО 
ФІЛЬТРА". 
Якщо рівень масла нормальний, зверніться 
в автосервіс для перевірки системи 
змащення автомобіля. Рекомендуємо 
звернутися до авторизованого дилера. 

Сигналізатор несправності 
 короткочасно спалахує при увімкненні 

запалювання перед запуском двигуна. 
Це означає, що лампа даного індикатора 
працює нормально. 
Сигналізатор повинен згаснути після запуску 
двигуна. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Загоряння даного сигналізатора 
свідчить про проблему, що вимагає 
уваги. Рух із палаючим сигналізатором 
несправності може призвести до 
пошкодження системи зниження 
токсичності вихлопних газів і вплинути 
на паливну економічність і динамічні 
характеристики автомобіля. 
Терміново зверніться в автосервіс для 
усунення даної несправності. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 

Цей сигналізатор несправності (MIL) 
загорається при несправності 
компонентів системи зниження 
токсичності та пов'язаних із нею 
підсистем. 
Сигналізатор MIL продовжує горіти, поки 
електронний блок управління (ECM) 
реєструє несправність. При виявленні 
серйозних пропусків запалювання 
сигналізатор MIL постійно блимає. 
Подальший рух із миготливою лампою 
MIL може призвести до пошкодження 
каталітичного нейтралізатора і 
подальшого дорогого ремонту, що не 
покривається гарантіями виробника. 
Можна продовжити рух без ризику 
пошкодження автомобіля, якщо 
відпустити педаль акселератора до такої 
міри, щоб припинилося миготіння, 
індикатор MIL 
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перейшов у режим постійного горіння. 
Однак при першій можливості зверніться 
в автосервіс для усунення даної 
несправності. Рекомендуємо звернутися 
до авторизованого дилера. 
Якщо сигналізатор MIL загорається на 
короткий час, а потім знову вимикається, 
значить, система працює нормально і 
несправностей немає. Якщо автомобіль 
обладнаний автоматичною коробкою 
передач, див. "АВАРІЙНА ПРОГРАМА 
ПЕРЕМИКАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ". 

Сигналізатор відкритих дверей 
Горить, коли будь-які двері відчинені 

або нещільно зачинені. 
Індикатор тиску повітря в шинах 
 в опцію даного автомобіля може 

входити система контролю тиску в шинах 
(TPMS). 
Індикатор низького тиску в шинах 
сповіщає про значну втрату тиску повітря 
в шині автомобіля. Якщо контрольна 
лампа загориться, потрібно зупинити 
автомобіль якомога швидше і накачати  
шини до рекомендованого тиску, 
вказаного на табличці про тиск шин і 
завантаженості автомобіля. Контрольна 
лампа не згасне, поки тиск у шинах не 
буде нормалізовано. Сигнальна лампа 
низького 

тиску в шинах може увімкнутися в 
холодну погоду, під час першого запуску 
автомобіля і вимкнеться при русі 
автомобіля. Це може бути ознакою того, 
що тиск у шинах стає низьким і шини 
повинні бути накачані до належного 
тиску. 
TPMS не замінює звичайний щомісячний 
догляд за шинами. Слідкуйте за 
рекомендованим тиском у шинах. 

Система регулювання жорсткості 
підвіски 

Електронна система стабілізації 
(ESC) / Антипробуксовочна система 

(TCS) 
Індикатор ESC загорається на 

короткий час при увімкненні 
запалювання, щоб показати, що лампа 
працює. Якщо індикатор блимає під час 
руху, ESC активно допомагає автомобілю 
з дорожнім покриттям і стабільністю. 
Якщо світловий індикатор ESC 
вмикається і горить це означає, що 
система не працює і не допомагає водієві 
в збереженні контролю стабільності. Цим 
автомобілем керувати безпечно, але 
керування автомобілем має бути 
відповідним чином скориговано. 
Якщо світловий індикатор ESC 
вмикається і продовжує горіти, будь 
ласка, зверніться 

до найближчого офіційного дилера з 
метою перевірки системи і виконання всіх 
необхідних ремонтних і діагностичних 
робіт якомога швидше. 

Вимкнення системи 
індикатор ESC off загорається на 

короткий час при увімкненні 
запалювання, щоб показати, що лампа 
працює. Індикатор ESC off горить, коли 
система ESC відключена. 
Натискайте кнопку ESC off протягом 
декількох секунд до тих пір, поки 
індикатор не вимкнеться. 

Індикатор передніх протитуманних 
фар * 

горить при увімкнених передніх 
протитуманних фарах. 
Див. "ПЕРЕДНІ ПРОТИТУМАННІ ФАРИ". 
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Індикатор заднього протитуманного 
ліхтаря 

горить при увімкнених задніх 
протитуманних ліхтарях. 
Див. "ЗАДНІЙ ПРОТИТУМАННИЙ ЛІХТАР". 
Сигналізатор непристебнутого ременя 

безпеки 
сигналізатор непристебнутого ременя 

безпеки горить протягом приблизно 5 
секунд після увімкнення запалювання, а 
потім гасне на 2 секунди. Це означає, що 
система виконує самоперевірку. 
Після цього, якщо ремінь безпеки водія 
надійно не пристебнутий, сигналізатор 
блимає протягом 90 секунд, а потім горить 
постійно до тих пір, поки ремінь безпеки 
водія не буде пристебнутий. 
Далі, якщо швидкість перевищує 22 км/год, 
сигналізатор починає блимати знову, і при 
цьому протягом 90 секунд видається 
застережливий звуковий сигнал. 

ПРИМІТКА 
Якщо після того, як сигналізатор починає 
блимати або постійно горіти по 
завершенні самоперевірки системи, 
водій пристебне ремінь безпеки, 
сигналізатор непристебнутого ременя 
безпеки вимикається. 

 

Індикатори покажчиків повороту / 
аварійної 

світлової сигналізації 
 індикатори покажчиків повороту / 
аварійної світлової сигналізації вказують на 
справність покажчиків повороту або 
аварійної світлової сигналізації. 
Якщо зелена стрілка не блимає при 
натисканні підкермового важеля управління 
покажчиками повороту або кнопки аварійної 
світлової сигналізації, перевірте плавкий 
запобіжник і лампи покажчиків повороту. 
При необхідності замініть запобіжник або 
лампи. 

ПРИМІТКА 
Миготіння індикаторів з підвищеною 
частотою вказує на перегорілу лампу 
показників повороту і необхідність її 
заміни. 

 

 УВАГА! 
Дані індикатори необхідні для 
забезпечення безпеки руху. 
● Негайно замініть перегорілі лампи 
індикаторів покажчиків повороту й 
аварійної світлової сигналізації. 
Несправність даних індикаторів може 
призвести до зіткнення і спричинити 
собою травми, пошкодження автомобіля 
або інший матеріальний збиток. 

  

Індикатор дальнього світла фар 
Індикатор дальнього світла фар 

загорається при увімкненні дальнього 
світла фар. 

Індикатор протиугінної системи 
Блимає, коли увімкнена протиугінна 
система. 
Індикатор протиугінної системи 
вимикається при відмиканні дверей 
ключем чи за допомогою передатчика  
дистанційного управління. 
Індикатор протиугінної системи 
блимає при замиканні дверей за 
допомогою пульта дистанційного 
управління. 
Див. "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК ІЗ 
ДИСТАНЦІЙНИМ УПРАВЛІННЯМ". 
Див. "ІМОБІЛАЙЗЕР". 

 
 

Індикатор протиугінної 
системи 
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ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ  
АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ВІД 

РОЗРЯДУ  
Цей пристрій захищає акумуляторну 
батарею від розряду. 
Якщо залишити перемикач освітлення в 
положенні « » чи « », вийняти ключ 
запалювання і відкрити двері водія, то 
ліхтарі вимикаються автоматично. 
 

ПРИМІТКА 
Якщо увімкнений верхній плафон 
салону, то він не вимикається 
автоматично, якщо вийняти ключ 
запалювання і відкрити двері водія. 
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Центральний вимикач освітлення 
Для увімкнення або вимкнення фар, 
задніх габаритних або стоянкових 
ліхтарів поверніть голівку 
багатофункціонального важеля на 
кермовій колонці. 
Для центрального вимикача освітлення 
передбачено три положення, що 
активують такі функції: 
● OFF: Вимкнення всіх зовнішніх 
світлових приладів. 
●  :Увімкнення стоянкових та задніх 
габаритних ліхтарів, підсвічування 
номерного знака і приладової панелі. 

● Увімкнення ближнього світла фар і 
всіх вищевказаних ліхтарів. 

 
Фари вмикаються автоматично при 
повороті ключа запалювання в 
положення LOCK або ACC. 

  
 

Важіль управління покажчиками 
повороту 

Поворот  
ПРАВОРУЧ: Переведіть вгору важіль 
управління покажчиками повороту. 
Поворот 
НАЛІВО: Переведіть вниз важіль 
управління покажчиками повороту. 
Після завершення повороту відбувається 
автоматичне вимикання покажчика 
повороту і повернення важеля в 
нормальне положення. 
При зміні смуги руху частково відведіть і 
утримуйте важіль управління 
покажчиками повороту. При відпусканні 
важіль повертається в нормальне 
положення. 
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Вимикач дальнього світла фар 
Для увімкнення дальнього світла фар 
виконайте наступне: 
● Переконайтеся, що ввімкнено ближнє 
світло фар. 
● Натисніть багатофункціональний важіль 
управління в сторону приладової панелі. 
При увімкненні дальнього світла фар 
загорається індикатор дальнього світла 
фар. Для перемикання з дальнього світла 
фар на ближнє світло потягніть 
багатофункціональний важіль управління 
на себе до повернення в нормальне 
положення. 

 УВАГА! 
Обов'язково перемикайте дальнє світло 
фар на ближнє світло при зближенні з 
автомобілями, що йдуть попереду.  
Дальнє світло фар може засліпити інших 
водіїв, що може стати причиною 
зіткнення. 

 

Подача сигналу дальнім світлом фар 
Для подачі сигналу дальнім світлом фар 
потягніть багатофункціональний важіль 
управління на себе і відпустіть. При 
відпусканні важіль повертається в 
нормальне положення. 
Дальнє світло фар горить до тих пір, поки 
багатофункціональний важіль управління 
утримується у відтягнутому положенні. 

 
Вимикач передніх 

протитуманних фар * 
Для увімкнення протитуманних фар 
виконайте наступне: 
• Переконайтеся, що центральний вимикач 
освітлення знаходиться в положенні « » 
або « ».  
• Поверніть кільцевий перемикач на 
середині важеля вимикача освітлення в 
положення. При відпусканні кільцевий 
перемикач автоматично  

повертається в нормальне 
положення. При увімкненні  
протитуманних фар на приладовій 
панелі загорається індикатор 
протитуманних фар. 
Для вимкнення протитуманних фар 
знову переведіть важіль в положення. 
Індикатор передніх протитуманних 
ліхтарів згасне. 

 
Вимикач заднього 

протитуманного ліхтаря 
Для увімкнення заднього 
протитуманного ліхтаря поверніть 
кінець важеля очищувача / омивача 
вітрового скла при увімкненому  
ближньому світлі або при увімкнених 
передніх протитуманних ліхтарях. 
При увімкненні заднього 
протитуманного ліхтаря на 
приладовій панелі загорається 
відповідний індикатор. 
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Для вимкнення заднього протитуманного 
ліхтаря знову поверніть кінець важеля 
очищувача / омивача вітрового скла. 

Склоочисники 
 УВАГА! 

 • Відсутність у водія нормального 
огляду може призвести до зіткнення і 
спричинити за собою травми, 
ушкодження Вашого автомобіля чи 
іншу матеріальну шкоду. 
• Не вмикайте очищувач, якщо скло 
сухе або робота щіток на вітровому склі 
ускладнена, наприклад через налиплий 
сніг або лід. Робота склоочисника при 
наявності перешкод на вітровому склі 
може призвести до пошкодження щіток 
та електродвигуна очищувача, а також 
поверхні скла. 

 

УВАГА! 
• У холодну погоду перед увімкненням 
очищувача перевірте, що щітки не 
примерзли до скла. 
• Увімкнення очищувача з примерзлими 
до скла щітками може призвести до 
пошкодження щіток, електродвигуна 
очищувача і поверхні скла. Ці 
пошкодження не покриваються 
гарантійними зобов’язаннями 
виробника. 

Для увімкнення очищувача увімкніть 
запалювання і переведіть вгору важіль 
очищувача / омивача вітрового скла. 
Важіль перемикання очищувача вітрового 
скла має чотири положення: 
• OFF: Система вимкнена. Стандартне 
положення. 
• INT: Уривчастий режим роботи. Важіль 
на одне положення вгору. 
• LO: Безперервний режим, низька 
швидкість. Важіль на два положення 
вгору. 
• HI: Безперервний режим, висока 
швидкість. Важіль на три положення 
вгору. 

 
Щоб вибрати потрібну швидкість, в 
положенні INT обертайте ремінь 
покрокового регулювання вгору і вниз. 
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ПРИМІТКА 
У міру зношування щітки склоочисника 
втрачають здатність очищати скло 
належним чином і передній огляд 
погіршується. 
Замінюйте зношені щітки склоочисника. 

Короткочасне увімкнення 
Для увімкнення очищувачів у випадку 
невеликого дощу або туману злегка 
пересуньте важіль очисника / омивача 
вітрового скла в напрямку положення INT і 
відпустіть. 
При відпусканні важіль автоматично 
повертається в нормальне положення. 
У цьому випадку щітки відпрацюють один 
цикл. 

Омивач вітрового скла 
 УВАГА! 

• Відсутність у водія нормального огляду 
може призвести до зіткнення і 
спричинити за собою травми, 
ушкодження автомобіля або інший 
матеріальний збиток. 
• Не розпилюйте рідину омивача на 
вітрове скло в морозну погоду. 
• Перед увімкненням омивача прогрійте 
вітрове скло. 
Рідина омивача може замерзнути на 
вітровому склі і погіршити передній 
огляд. 

  

 
Для подачі струменя омиваючої рідини на 
вітрове скло виконайте наступне: 
• Увімкніть запалювання. 
• Потягніть на себе важіль 
очисника/омивача вітрового скла. 
Якщо утримувати важіль менш ніж 0,6 
секунди, то відбувається наступне: 
• Рідина омивача розбризкується на вітрове 
скло. (Щітки склоочисника не працюють) 
Якщо утримувати важіль протягом більш ніж 
0,6 секунди, то відбувається наступне: 
• Рідина омивача розбризкується на вітрове 
скло. 
• Очисники вітрового скла виконують два 
цикли, роблять перерву на одну секунду, 
після чого виконують ще один цикл.   

  
УВАГА! 

Не допускайте безперервної 
роботи омивача вітрового скла 
більше 10 секунд, а також роботи 
при порожньому бачку омивача. 
Це може призвести до перегріву 
електродвигуна омивача і дорогого 
ремонту. 

Заправка бачка омивача 
Опис рекомендованої процедури 
заправки бачка омивача наведено 
див. у розділі «РІДИНА ОМИВАЧА 
ВІТРОВОГО СКЛА». 

Кнопка аварійної світлової 
сигналізації 

Аварійна світлова сигналізація 
використовується в таких випадках: 
• Для попередження інших учасників 
руху про екстрену ситуацію. 
• У разі виникнення небезпеки на 
дорозі. 
Аварійну світлову сигналізацію можна 
вмикати як при увімкненому, так і при 
вимкненому запалюванні. 
Для увімкнення натисніть кнопку 
аварійної світлової сигналізації. 
Для вимкнення аварійної сигналізації 
знову натисніть цю кнопку. 
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Регулятор кута нахилу світлового 

пучка ближнього світла фар 
Увімкніть ближнє світло фар і 
відрегулюйте направлення світлових 
пучків відповідно до завантаження 
автомобіля. 
0 = Одна людина на сидінні водія. Дві 
людини на передніх сидіннях. (Водій і 
передній пасажир.) 
1 = Зайняті всі сидіння. (5 людей у 
салоні.) 
2 = 5 людей у салоні і вантаж у 
багажному відсіку. 
3 = Одна людина на сидінні водія і 
вантаж у багажному відсіку. 

 
Денні ходові вогні* 

 
(якщо ця система передбачена) 
вмикаються автоматично при запуску 
двигуна. 
Денні ходові вогні вимикаються у таких  
випадках: 
• Вимкнення двигуна. 
• Увімкнення стоянкових ліхтарів. 
• Увімкнення дальнього світла фар. 
• Увімкнення ближнього світла фар. 

КЛЮЧІ І ЗАМКИ 
У комплект нового автомобіля входять 
два ключа. 
Рекомендується зберігати один ключ як 
запасний. Номер ключа проштампований 
на спеціальній бирці. 
З метою безпеки зберігайте номерну 
бирку ключа в надійному місці поза 
автомобілем. Крім того, слід записати 
номер ключа і також зберігати в 
надійному місці поза автомобілем. 
Це зменшить ймовірність 
несанкціонованого виготовлення 
дубліката ключа. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Не залишайте ключ в автомобілі. 
• Замикайте замки автомобіля. 
• Носіть ключ із собою. 

 

 

  

Номерна бирка ключа 



2-18 ПРИЛАДИ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

ПРИМІТКА 
У разі втрати ключа можна замовити 
запасні ключі в авторизованих дилерів 
за номером даного ключа. 
Для захисту від угону на Вашому 
автомобілі встановлена електронна 
система імобілайзера. Для запуску 
двигуна можуть використовуватися 
тільки ключі з правильним електронним 
кодом. При неправильному 
електронному коді запуск двигуна 
неможливий, навіть якщо ключ підходить 
за профілем. Запасні та додаткові ключі 
замовляйте тільки в авторизованого 
дилера. 
Див. "ІМОБІЛАЙЗЕР".  

Центральний замок із дистанційним 
управлінням 

Центральний замок із дистанційним 
управлінням дозволяє за допомогою 
пульта відмикати і замикати двері на 
відстані до 6 м від автомобіля. 
Блимаючий світлодіод на пульті 
дистанційного управління сигналізує про 
працездатність пульта.  

 
● Кнопка "LOCK / UNLOCK": 
Призначена для замикання або відмикання 
всіх дверей. Для замикання дверей 
натисніть на цю кнопку. Ліхтарі аварійної 
світлової сигналізації блимають один раз, і 
протиугінна система активується. 
Для відмикання дверей знову натисніть на 
цю кнопку. Ліхтарі аварійної світлової 
сигналізації блимають два рази і протиугінна 
система відключається. 
• Кнопка BOOT. Відмикання багажника при 
натисканні протягом 1 секунди. 

ПРИМІТКА 
Дальність дії пульта дистанційного 
управління залежить від умов 
навколишнього середовища. 

 
 
 
 
 

  
ПРИМІТКА 

Якщо ключ у замку запалювання, то 
кнопки "LOCK/UNLOCK" і "BOOT" не 
працюють. 

Активація блокування замків дверей і 
режиму протиугінного захисту 

1. Зачиніть всі вікна. 
2. Поверніть ключ у замку запалювання в 
положення LOCK та вийміть ключ. 
3. Дайте всім пасажирам вийти з 
автомобіля. 
4. Закрийте всі двері, капот і кришку 
багажника або задні двері. 
5. Натисніть і відпустіть кнопку LOCK 
/UNLOCK на передавачі. 
Світлодіод на передавачі блимає один 
раз. 
• Замикаються замки всіх дверей. 
• Ліхтарі аварійної світлової сигналізації 
блимають один раз. 
• Активується режим протиугінного 
захисту. 

ПРИМІТКА 
Ця система активується навіть при 
відкритих вікнах. Перед виходом з 
автомобіля зачиніть всі вікна і двері. 

Якщо ключ знаходиться в замку 
запалювання, то пульт не активує 
протиугінну систему. 
6. Переконайтеся, що індикатор 
протиугінної системи починає блимати. 
Індикатор  

Закритий/Відкритий 

Світлодіод 
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протиугінної системи розташований у 
лівому нижньому секторі годинника. 
Див. "ІНДИКАТОР ПРОТИУГІННОЇ 
СИСТЕМИ". 

ПРИМІТКА 
Для активації протиугінної системи 
необхідно використовувати пульт 
дистанційного управління. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Не замикайте двері за допомогою 
пульта, якщо в автомобілі залишилися 
люди. 
• Ніколи не залишайте в автомобілі 
дітей і тварин без нагляду. В салоні 
автомобіля температура підвищується 
дуже швидко і може значно 
перевищити температуру зовні. 
Це може завдати серйозної шкоди 
здоров'ю або призвести до загибелі. 

Звуковий сигнал 
При спробі відкрити будь-які з дверей, 
задні двері, кришку багажника або капот 
без використання ключа або кнопки 
відмикання на дистанційному пульті 
управління система приблизно на 28 
секунд вмикає візуальну (миготіння 
зовнішніх фар) і звукову сигналізацію. 

Вимкнення звукової сигналізації 
• Натисніть кнопку LOCK / UNLOCK або 
кнопку BOOT на передавачі. 
• Відімкніть ключем двері водія або 
переднього пасажира. 
При збереженні загрози несанкціонованого 
проникнення періодично вмикається 
звуковий сигнал. 
Якщо робота системи центрального замка 
відрізняється від описаної вище, необхідно 
перевірити систему в автосервісі. 
Рекомендуємо звернутися до авторизованого 
дилера. 

Зняття блокування замків дверей і 
вимикання протиугінної системи 

1. Відімкніть ключем двері водія або 
переднього пасажира. або 
2. Натисніть і відпустіть кнопку LOCK / 
UNLOCK на передавачі. 
• Світлодіод на передавачі блимає один раз. 
• Всі двері відмикаються. 
• Ліхтарі аварійної світлової сигналізації 
блимають два рази. 
• Знімається режим протиугінного захисту. 
Автоматичне блокування замків дверей 
Якщо протягом 30 секунд після відключення 
системи не відкриваються жодні з дверей, 
кришка багажника або задні двері, або ключ 
не буде вставлений у замок запалювання, то 
всі двері автоматично блокуються і 

знову активується режим протиугінного 
захисту. 

Пульт дистанційного управління 
Для запобігання відмикання автомобіля 
іншим пультом для кожного пульта 
дистанційного управління передбачений 
індивідуальний електронний код. 
У разі втрати або викрадення пульта 
дистанційного управління можна 
придбати новий пульт у авторизованого 
дилера. 
Для придбання нового чи додаткового 
пульта пред'явіть авторизованому 
дилеру свій пульт дистанційного 
управління. Після того як авторизований 
дилер закодує новий пульт для Вашого 
автомобіля, пульт дистанційного 
управління, що залишився, також 
необхідно перекодувати відповідно до  
змін. 
Після електронного кодування нового 
пульта Ваш автомобіль буде неможливо 
відкрити загубленим пультом. 
Для одного автомобіля одночасно можна 
закодувати до 5 пультів. 
Заміна батарейки 
Якщо даний світлодіод на пульті 
дистанційного управління не загорається 
при натисканні кнопки, то пульт ще 
можна використовувати якийсь час. 
Однак це 
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вказує на необхідність заміни батарейки.  
ПРИМІТКА 

Для заміни використовуйте батарейку 
CR 1620 (чи аналогічну). 

1. Відкрутіть гвинт на задній кришці пульта. 
2. Відкрийте кришку пульта. 

 
3. Вийміть із кришки передавальний 
пристрій, акуратно зніміть з нього наклейку 
і покладіть її в чистому місці. 
4. Витягніть використану батарейку. Не 
допускайте контакту друкованої плати з 
іншими компонентами. 
5.Установіть нову батарейку. При 
установці негативна сторона (-) батарейки 
повинна бути звернена вниз до плати. 

6. Приклеївши наклейку, вставте пристрій, 
що передає, в кришку. 
7. Закрийте кришку пульта і загорніть гвинт. 
8. Перевірте роботу пульта дистанційного 
управління на автомобілі. 

УВАГА! 
Не чіпайте голими руками плоскі поверхні 
батарейки. Це може скоротити термін 
служби батарейки. 

 
ПРИМІТКА 

Використані літієві батарейки можуть 
завдати шкоди навколишньому 
середовищу. 
● Дотримуйтеся місцевих правил 
утилізації відходів. 
● Не викидайте використані батарейки 
разом із побутовими відходами. 

  
ПРИМІТКА 

Для збереження працездатності пульта 
дистанційного управління дотримуйтесь 
таких правил: 
● Не кидайте пульт дистанційного 
управління. 
● Не кладіть на пульт важкі предмети. 
● Бережіть пульт від впливу води та 
прямих сонячних променів. Якщо на пульт 
дистанційного управління потрапила 
волога, протріть його м'якою тканиною. 

 

Дверні замки 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

У салоні автомобіля температура 
підвищується дуже швидко і може 
значно перевищити температуру зовні. 
● Забороняється залишати в 
автомобілі дітей і тварин без нагляду. 
Це може привести до серйозної шкоди 
для здоров'я. 
Діти можуть вмикати електричні 
склопідйомники й інші органи 
управління або зрушити з МІСЦЯ 
УСТАНОВКИ автомобіль. 
● Не залишайте ключ в автомобілі 
разом із дітьми. 
Це може призвести до важких травм 
або загибелі. 

  
 УВАГА! 

● Залишаючи автомобіль без нагляду, 
замикайте всі двері і беріть ключ із 
собою. 
При незачинених дверях можливо 
проникнення в автомобіль сторонніх 
людей.  

Для замикання ключем дверей зовні 
вставте ключ у замок і поверніть за 
годинниковою стрілкою. 
Для відмикання поверніть ключ проти 
годинникової стрілки. 
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Для замикання дверей зсередини 
натисніть кнопку блокування замка 
дверей. 
Для відмикання дверей зсередини 
витягніть кнопку блокування замка 
дверей. 
 

ПРИМІТКА 
Якщо двері водія відкриті, то кнопка 
блокування замка дверей не буде 
натискатися. Це запобігає замиканню 
дверей водія, коли ключ залишається в 
салоні автомобіля. 

  

 
Для відмикання дверей зсередини 
потягніть дверну ручку. 
Для відмикання дверей ззовні підійміть 
дверну ручку. Для моделі типу седан 
потягніть за дверну ручку. 
 

ПРИМІТКА 
При наявності шуму при зачиненні 
/відчиненні дверей або під час руху 
автомобіля змастіть двері, защіпку і 
петлі. 
Система центрального блокування 

дверей 
Система централізованого блокування 
дверей активується з панелі дверей 
водія. Ця система дозволяє замикати і 
відмикати всі двері з панелі двері водія, 
використовуючи ключ, пульт 
дистанційного управління (зовні) або 
кнопку блокування замка дверей 
(зсередини). 

Блокування замків дверей від дітей 
На Ваш автомобіль для кожних задніх 
дверей передбачено блокування замка 
від дітей. Вона служить для того, щоб 
пасажири, особливо діти, не змогли 
випадково відкрити задні бічні двері, 
потягнувши за ручку. 

УВАГА! 
● Не тягніть за внутрішню дверну 
ручку, коли блокування замків дверей 
від дітей переключене в положення 
блокування. 
Це може призвести до пошкодження 
внутрішньої дверної ручки. 

 
Для активації блокування замків дверей 
від дітей виконайте наступне: 
1. Відчиніть задні двері, які потрібно 
заблокувати. 
2. Важіль блокування замків дверей від 
дітей знаходиться посередині краю 
дверей. 

Замикання 

Відмикання 

Відмикання 

Замикання 

Не тягнути! 
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3. Пересуньте важіль у положення 
блокування. 

ПРИМІТКА 
Для кожних задніх дверей передбачене 
своє блокування. 
Активація блокування замків задніх 
дверей від дітей проводиться вручну для 
кожних дверей окремо. 

 
Для відчинення задніх дверей з 
увімкненим блокуванням замка від дітей 
відчиніть двері зсередини і відкрийте зовні. 
Для зняття блокування пересуньте важіль 
у положення відмикання. 

СКЛОПІДЙОМНИКИ  
Електричні склопідйомники 

Увімкнення електричних склопідйомників 
проводиться при переміщенні ключа в замку 
запалювання в положення "ACC" або "ON" 
за допомогою вимикачів, розташованих на 
панелі кожних дверей. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Дитина може випадково увімкнути 
електричний склопідйомник і опинитися  
притиснутою склом. 
● Забороняється залишати в автомобілі 
ключі або дітей без нагляду. 
Увімкнення дитиною електричних 
склопідйомників може призвести до 
важких травм або загибелі. 

Для підняття скла підніміть вимикач вгору. 
Для опущення скла натисніть на вимикач. 
Для фіксації скла в необхідному положенні 
відпустіть вимикач. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
При висовуванні з вікна голови, рук і т.д. 
можна отримати травму. 
● Не висувайтеся з автомобіля. 

  
ПРИМІТКА 

Скло задніх дверей опускається не до 
кінця. 

 

 
Увімкнення електричних 
склопідйомників може проводитися 
протягом 30 секунд після вимкнення 
запалювання або вилучення ключа із 
замка запалювання. Робота 
склопідйомників припиняється після 
закінчення 30 секунд або при 
відкриванні будь-яких дверей. 
Автоматичне підняття скла вгору / 

вниз 
Якщо вікно водія має функцію 
автоматичного підйому вгору / вниз, 
для того, щоб повністю автоматично 
відкрити вікно, натисніть перемикач 
до упору вниз. Щоб повністю 
автоматично зачинити вікно, 
потягніть перемикач до упору вгору. 
В автоматичному режимі, вікно буде 
повністю відчинятися або зачинятися, 
навіть якщо ви відпускаєте 
перемикач. 

Замикання 

Відмикання 
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Щоб зупинити скло в необхідному 
положенні, поки вікно знаходиться в русі, 
потягніть вгору або натисніть і відпустіть 
вимикач у напрямку, протилежному 
напрямку руху вікна. 

Травмозахисна функція 
У разі, якщо з'явилася перешкода під час 
автоматичного зачинення вікна водія, 
вікно відчиниться автоматично в цілях 
безпеки. 

Кнопка блокування електричних 
склопідйомників 

Кнопка блокування електричних 
склопідйомників дозволяє блокувати 
кнопки увімкнення склопідйомників для 
дверей переднього і задніх пасажирів. 
При увімкненні блокування управління 
склопідйомниками для дверей 
переднього і задніх пасажирів може 
здійснюватися тільки з панелі дверей 
водія. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Дитина може випадково увімкнути 
електричний склопідйомник і опинитися  
притиснутою склом. Це може призвести 
до важких травм або загибелі. 
• Вмикайте блокування електричних 
склопідйомників, якщо на задньому 
сидінні знаходяться діти. 

  

  
Механічні склопідйомники 

Підняття і опускання скла проводиться 
обертанням ручки склопідйомника, 
розташованої на панелі дверей. 
В отворі вікна можуть бути перешкоди 
для підняття скла. Перед підняттям скла 
переконайтеся у відсутності перешкод в 
отворі вікна. 

 

  
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

При висовуванні з вікна голови, рук і 
т.д.можна отримати травму. 
● Не висувайтеся з автомобіля. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Залишаючи автомобіль без нагляду з 
відчиненими вікнами, Ви полегшуєте 
скоєння крадіжок. 
● Зачиняйте всі вікна, коли залишаєте 
автомобіль. 

  
ПРИМІТКА 

Скло задніх дверей опускається не до 
кінця. 
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Для відмикання кришки багажника вставте 
ключ у замок і поверніть його за 
годинниковою стрілкою. Відкрийте кришку 
багажника. 
Для закривання опустіть і зачиніть кришку 
багажника. Кришка зачиняється 
автоматично. 
Прослідкуйте, щоб на шляху кришки 
багажника, що зачиняється, не опинилися 
чиїсь руки або інші частини тіла. 

 
 

УВАГА! 
Будьте обережні при відчиненні або 
зачиненні кришки багажника – можна 
вдарити людину або зачепити будь-який 
об'єкт, наприклад стіну. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
При русі з відкритою кришкою багажника 
можливе попадання в салон 
відпрацьованих газів. 
● Забороняється рухатися з відкритою 
кришкою багажника. У разі необхідності 
руху з відкритим багажником зачиніть 
вікна, перемкніть вентиляцію в "РЕЖИМ 
СВІЖОГО ПОВІТРЯ" і увімкніть 
вентилятор на максимальну швидкість. 
Відпрацьовані гази токсичні і можуть стати 
причиною отруєння і загибелі людей. 

Важіль відмикання кришки багажника 
Кришку багажника також можна відкрити, 
потягнувши вгору важіль відмикання кришки 
багажника, розташований спереду зліва під 
сидінням водія. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Під час руху забороняється чіпати 
важіль відмикання кришки багажника. 
● Забороняється рух із відчиненою 
кришкою багажника. 

   

 
 

Кнопка відмикання кришки 
багажника 

Кришку багажника також можна 
відкрити натисканням кнопки 
відмикання кришки багажника, 
розташованої на облицюванні дверей 
водія. 

 
 

  

Відмикання 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Під час руху забороняється чіпати 
кнопку відмикання кришки багажника. 
● Забороняється рух із відчиненою 
кришкою багажника. 
Відчинена кришка багажника закриває 
задній огляд. Рух з обмеженим заднім 
оглядом може призвести до зіткнення і 
потягнути за собою пошкодження 
Вашого автомобіля чи іншу 
матеріальну шкоду, а також стати 
причиною травми або навіть загибелі 
людей. 

  

КАПОТ 
Для відчинення капота виконайте 
наступне: 
1. Потягніть рукоятку відмикання капота, 
розташовану з лівого нижнього боку 
приладової панелі. 

 
2. Потягніть вгору ручку під переднім 
краєм капота і підійміть капот. 

 

 
3. Звільніть стійку капота із затискача, що 
його утримує.  
Поверніть стійку вниз і надійно вставте 
вільним кінцем у гніздо на крилі 
автомобіля. 

  
Для зачинення капота виконайте 
наступне: 
1. Притримуючи капот, витягніть стійку з 
паза і щільно вставте на місце в затискач, 
що його. 
2. Зачиняючи капот, дотримуйтеся 
обережності, щоб у Вас або інших людей 
під кришкою капота не опинилися руки та 
інші частини тіла. 
3. Зачиніть капот, відпустивши його на 
висоті близько 30 см. 
4. Переконайтеся в щільному зачиненні 
капота. 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Обов'язково дотримуйтесь таких 
запобіжних заходів: 
● Перед початком руху перевірте, чи 
надійно закритий капот, потягнувши за 
передній край капота. 
● Забороняється тягнути за рукоятку 
відмикання капота при русі автомобіля. 
● Забороняється рух автомобіля з 
відчиненим капотом. Відчинений капот 
закриває передній огляд. 
Рух з обмеженим переднім оглядом 
може призвести до зіткнення і 
спричинити за собою пошкодження 
Вашого автомобіля або інший 
матеріальний збиток, а також стати 
причиною травми або навіть загибелі 
людей. 

 

 
ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ  

ТА ОСВІТЛЕННЯ 
Плафони освітлення салону 

Верхній плафон 
Для верхнього плафона передбачено три 
робочих режими: 
● Положення ON: Плафон вмикається і 
горить до моменту ручного вимикання. 
● Центральне положення: Плафон 
вмикається при відчиненні дверей і 
вимикається після зачинення. 
● Положення OFF: Плафон не вмикається 
навіть при відчиненні дверей. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• При русі в темний час намагайтеся не 
вмикати верхній плафон. 
Освітлення салону в темний час погіршує 
видимість і може призвести до зіткнення.  

    

Годинник із цифровою індикацією 
Годинник із цифровою індикацією 
показує час, коли ключ запалювання 
знаходиться в положенні ACC або 
ON. На годиннику знаходяться три 
кнопки установки. 
H: Кнопка коригування часу в 
годинах. 
● Для переведення годинника на 1 
годину вперед натисніть кнопку H. 
● Для переведення годинника більш 
ніж на 1 годину вперед натисніть і 
утримуйте кнопку H до установки 
необхідного значення. 
Х: Кнопка коригування часу в 
хвилинах. 
● Для переведення годинника на 1 
хвилину вперед натисніть кнопку Х. 
● Для переведення годинника більш 
ніж на 1 хвилину вперед натисніть і 
утримуйте кнопку Х до установки 
необхідного значення. 
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S: Кнопка установки часу. 
Для установки часу на найближчий час 
натисніть кнопку S. 
● Якщо натиснути кнопку, наприклад, 
коли час в діапазоні від 8:00 до 8:29, то 
час встановиться на 8:00. 
● Якщо натиснути кнопку, наприклад, 
коли час в діапазоні від 08:30 до 8:59, то 
час встановиться на 9:00. 

ПРИМІТКА 
Не забувайте встановлювати час на 
годиннику при від'єднанні і подальшому 
приєднанні акумуляторної батареї і 
заміну плавких запобіжників. 

 
УВАГА! 

Циліндрична частина корпусу 
увімкненого включеного прикурювача 
дуже нагрівається. 
● Не торкайтеся циліндричної частини 
корпусу увімкненого прикурювача і не 
дозволяйте дітям вмикати прикурювач. 
Гарячий метал може стати причиною 
опіків, пошкодження Вашого 
автомобіля або іншого матеріального 
збитку. 

  

 
Для увімкнення прикурювача виконайте 
наступне: 
● Поверніть ключ запалювання в 
положення ACC або ON. 
● Натисніть на прикурювач до упору. 
При досягненні необхідної температури 
прикурювач автоматично повертається у 
вихідне положення. 

УВАГА! 
Перегрівання прикурювача може 
призвести до пошкодження 
нагрівального елементу і самого 
прикурювача. 
• Не утримуйте прикурювач натиснутим 
під час нагрівання. 
Це може призвести до перегрівання 
прикурювача.  

 
   

УВАГА! 
Увімкнення несправного прикурювача 
становить небезпеку. 
● Якщо прикурювач не вискакує з гнізда 
протягом 30 секунд, його слід вийняти і 
звернутися в автосервіс для ремонту. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 
Несправний прикурювач може стати 
причиною травм і пошкодження 
автомобіля. 

 
УВАГА! 

Розетка сигаретного прикурювача 
повинна використовуватися тільки з 
сигаретним прикурювачем. 
При установці потужних аксесуарів у 
розетку сигаретного прикурювача може 
перегоріти запобіжник, а також 
відбутися пошкодження обладнання чи 
травмування внаслідок перегрівання.  

Електричні зовнішні дзеркала 
заднього виду * 

Зовнішнє дзеркало заднього виду можна 
переміщати вправо або вліво і вгору або 
вниз за допомогою вимикача дзеркала, 
який знаходиться на приладовій панелі 
зліва від керма. Регулювання дзеркал 
здійснюється при увімкненому 
запалюванні. 
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 1. Вибір дзеркала для регулювання 
відбувається переведенням кнопки 
вимикача в положення "L" для лівого 
дзеркала і "R" - для правого. 
2. Відрегулюйте положення обраного 
дзеркала вгору-вниз і вправо-вліво, 
натискаючи на відповідні сторони 
регулювальної панелі. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Обов'язково стежте за належним 
регулюванням дзеркал і користуйтеся 
ними при водінні для огляду 
навколишніх об'єктів і автомобілів. 
Неправильна оцінка відстані між Вашим 
автомобілем та іншими об'єктами може 
призвести до зіткнення і спричинити за 
собою пошкодження автомобіля або 
заподіяти інший матеріальний збиток, а 
також стати причиною травм. 

 

УВАГА! 
Неправильний догляд може призвести до 
пошкодження дзеркал. 
● Не намагайтеся зскрібати лід із поверхні 
дзеркала. 
● Якщо лід чи інший матеріал ускладнює 
переміщення дзеркала, не прикладайте 
зусиль при регулюванні. 
● Для видалення льоду обробіть поверхню 
розморожуючим складом або струменем 
гарячого повітря. 
Пошкоджені дзеркала, погіршуючи огляд, 
підвищують ризик зіткнення.  

Електричні складні дзеркала * 
Натисніть кнопку електричних складних дзеркал, 
щоб скласти дзеркала заднього виду площиною 
до поверхні автомобіля. Щоб скласти дзеркала, 
ключ запалювання повинен бути увімкнений. 
Для повернення дзеркал у початкове 
положення, знову натисніть кнопку. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Не натискайте кнопку складання електричних 
дзеркал, поки автомобіль знаходиться в русі. 
● Не сідайте за кермо, поки електричні 
дзеркала заднього виду не повернуться у 
вихідне положення. 
Це може призвести до обмеження видимості і 
до зіткнення  

    

 
USB-порт 

Аудіосистема може відтворювати 
музичні файли, що містяться в USB-
накопичувачі. 
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АКСЕСУАРИ І 
ДОПОМІЖНІ ПРИЛАДИ 

 
Попільниці  

УВАГА! 
Сигарети та інші тліючі матеріали 
можуть стати причиною загорання. 
● Забороняється класти в попільниці 
папір та інші легкозаймисті матеріали. 
Загорання в попільничці може стати 
причиною травми, пошкодження 
Вашого автомобіля чи іншого 
матеріального збитку. 

Передня попільничка 
Для відчинення потягніть передню 
попільничку на себе. 
Для зачинення засуньте передню 
попільничку до кінця. 
Для вилучення передньої попільнички 
виконайте наступне: 
1. Витягніть передню попільничку до 
кінця на себе. 
2. Відіжміть пластмасовий фіксатор у 
задньої частини попільнички. 
3. Витягніть передню попільничку до 
кінця. 

 
Звуковий сигнал 

Для подачі звукового сигналу натискайте 
на знак сигналу з однієї із сторін 
центральної накладки керма. 
Звуковий сигнал вмикається незалежно 
від положення ключа запалювання. 

 
 
   

Підстаканники 
Підстаканники розташовані посередині 
приладової панелі і в задній частині 
центральній консолі. 
Для використання переднього 
підстаканника натисніть на кришку. 
Підстаканник виштовхується 
автоматично. Після використання 
закрийте і щільно замкніть кришку. 

 
Бардачок 

УВАГА! 
У випадку зіткнення або раптової 
зупинки відкритий бардачок становить 
небезпеку. 
● Забороняється рух автомобіля з 
відкритим бардачком. 
Відкритий бардачок у разі зіткнення 
може стати причиною травми або 
пошкодження автомобіля. 
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Для відчинення бардачка потягніть вгору 
ручку кришки бардачка. 
Для зачинення щільно захлопніть кришку 
бардачка. 

 
Допоміжний гачок на спинці 

сидіння 
Обидва передніх сидіння оснащені 
допоміжними гачками, розташованими на 
їхніх спинках. 
На ці гачки зручно вішати пакети з 
покупками або інші предмети. 
  

 
Сонцезахисні козирки 

Для захисту водія і пасажирів від 
засліплення прямими променями світла в 
автомобілі є м’які сонцезахисні козирки. 
Сонцезахисні козирки можна повертати 
вгору, вниз і в бік. 
На зворотному боці сонцезахисних козирків 
є маленьке дзеркальце. 
● Водій: без дзеркальця 
● Пасажир: із дзеркальцем 

 
Поручень із гачком для одягу 

Над переднім і задніми 
пасажирськими дверима знаходяться 
поручні. На поручнях задніх дверей 
передбачені для одягу гачки. 
Пасажири можуть скористатися 
поручнями при виході і посадці в 
автомобіль або триматися за них при 
динамічному русі. 

 УВАГА! 
Предмети, що висять на поручнях, 
можуть погіршити огляд для водія. 
● Забороняється вішати до будь-які 
предмети на поручні, не обладнані  
гачком для одягу. 
Обмеження огляду водія може 
призвести до зіткнення і 
спричинити собою травми, 
пошкодження Вашого автомобіля 
або інший матеріальний збиток. 
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Антена  

У моделях типу седан антена 
виготовлена заодно з обігрівачем 
заднього скла і розташовується на 
задньому склі з боку салону. Слідкуйте за 
тим, щоб не подряпати або не пошкодити 
будь-яким іншим способом провідні 
смужки на склі. Пошкодження провідних 
смужок може призвести до погіршення 
радіоприйому і відмови підігріву заднього 
скла. 
Наявність вбудованої антени дозволяє 
зменшити ризик її пошкодження при 
впливах на автомобіль зовні. 

УВАГА! 
Використання леза або гострих 
предметів для очищення внутрішньої 
поверхні заднього скла може призвести 
до пошкодження антени і / або 
обігрівача заднього скла. 

 

УВАГА! 
У цьому випадку гарантією не 
передбачено виконання ремонту. 
Забороняється чищення гострими 
предметами внутрішньої поверхні 
заднього скла. 

 
УВАГА! 

Забороняється використання 
металізованої плівки для тонування 
скла. 
Металізована плівка в ряді матеріалів 
для тонування скла створює 
перешкоди радіоприйому. На будь-які 
пошкодження антени на задньому склі 
внаслідок додаткового тонування 
гарантія не поширюється. 

 
УВАГА! 

В'їзд автомобіля з антеною на даху в 
автоматичну мийку може призвести до 
пошкодження антени або панелі даху. 
● Перед в'їздом в автоматичну мийку 
обов'язково знімайте антену. 
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ОБКАТКА 
Для збереження високих експлуатаційних 
характеристик, а також продовження 
терміну служби автомобіля, першу 1000 
кілометрів дотримуйтесь таких 
рекомендацій: 
● Рушаючи з місця, не натискайте до кінця 
педаль акселератора. 
● Починайте рух тільки після прогріву 
двигуна. 
● Не допускайте роботи двигуна на 
надмірно високих оборотах. 
● Намагайтеся уникати різких гальмувань, 
за винятком екстрених ситуацій. 
● Це дозволить забезпечити нормальне 
припрацювання деталей гальмівної 
системи. 
● Для запобігання пошкодженню двигуна і 
з метою економії палива уникайте різкого 
рушання з місця і розгонів, а також 
тривалої експлуатації автомобіля з 
високою швидкістю. 

• При розгоні на знижених передачах не 
натискайте до кінця педаль акселератора. 
● Не допускається буксирування інших 
автомобілів або експлуатація з причепом. 

Запобіжні заходи при водінні 
автомобіля 

Перед посадкою в автомобіль 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

● Переконайтеся в справності і чистоті 
ламп зовнішніх світлових приладів, 
ліхтарів, систем штатної та аварійної 
сигналізації. 
Ці запобіжні заходи сприяють 
запобіганню аварій, які можуть 
призвести до травм або пошкодження 
автомобіля. 

● Перевірте справність і чистоту всіх вікон, 
внутрішніх і зовнішніх дзеркал заднього 
виду, фар і ліхтарів. 
● Перевірте наявність слідів протікання під 
автомобілем. 
● Перевірте рівень масла в двигуні, а також 
рівні інших рідин / масел у моторному 
відсіку. 
● Огляньте шини на наявність пошкоджень і 
відповідність тиску повітря, а також 
сторонніх предметів у протекторах. 
● При необхідності усуньте виявлені 
недоліки. 

Перед початком руху 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Сторонні предмети на приладовій 
панелі і задній полиці можуть 
ускладнювати огляд. 
● Приберіть всі сторонні предмети з 
приладової панелі і задньої полиці. 
При різкому гальмуванні або зіткненні 
ці предмети можуть завдати травми 
або пошкодити автомобіль, рухаючись 
за інерцією. 

● Перш ніж приступити до водіння, 
необхідно освоїти основні принципи 
пристрою і роботи автомобіля і його 
обладнання, а також правила безпечної 
експлуатації. 
● Встановіть сидіння в зручне 
положення. 
● Налаштуйте положення внутрішніх і 
зовнішніх дзеркал. 
● Переконайтеся, що всі пасажири 
пристебнули ремені безпеки. 
● При увімкненні запалювання перевірте 
роботу сигналізаторів. 
● Перевірте показання всіх покажчиків. 
● Відпустіть стоянкове гальмо і 
переконайтеся, що погас сигналізатор 
несправності гальмівної системи. 

Перед запуском двигуна 
• Перевірте поверхню під автомобілем на 
відсутність витоків. 
• Переконайтеся в чистоті всіх вікон і 
ліхтарів. 
• Огляньте шини на предмет пошкоджень 
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і відповідності тиску повітря, а також 
сторонніх предметів у протекторах. 
● Відрегулюйте положення сидінь і 
підголівників. 
● Налаштуйте положення внутрішніх і 
зовнішніх дзеркал. 
● Пристебніть ремінь безпеки і простежте за 
пристібанням ременів усіма пасажирами. 
● При увімкненні запалювання перевірте 
роботу сигналізаторів та індикаторів на 
приладовій панелі. 
● Періодично, наприклад при заправці 
паливом, виконуйте перевірки відповідно до 
пунктів технічного обслуговування, 
зазначеними в даному керівництві. 

УВАГА! 
● Не допускайте безперервної роботи 
стартера більше 15 секунд. 
● Якщо двигун не запустився, почекайте 10 
секунд перед повторною спробою. 
Це допоможе запобігти пошкодженню 
стартера. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Якщо під час пуску двигун "залило" 
паливом, повільно видавіть до упору 
педаль акселератора і, утримуючи педаль 
в цьому положенні, покрутіть стартером 
двигун не більше 10 секунд. При цьому 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
відбувається видалення зайвого палива з 
циліндрів двигуна. Якщо двигун при цьому 
запустився, негайно відпустіть педаль 
акселератора і дозвольте двигуну 
попрацювати деякий час на холостих 
обертах перед початком руху. Якщо запуск 
двигуна при повністю натиснутій педалі не 
відбувся, зніміть ногу з педалі 
акселератора і заведіть двигун звичайним 
порядком. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Перед початком руху переконайтеся, що 
всі пасажири пристебнули ремені безпеки. 
● Переконайтеся в справності і чистоті всіх 
вікон, дзеркал заднього виду, ламп 
освітлення і ліхтарів. 

Під час керування автомобілем 
Як водій автомобіля Ви несете 
відповідальність за власну безпеку, а також 
за безпеку своїх пасажирів та інших учасників 
дорожнього руху. Щоб уникнути небажаних 
наслідків, Ви повинні повністю зосередити 
свою увагу на керуванні транспортним 
засобом. Більшість автомобільних аварій 
відбувається через неуважність чи 
відволікання уваги водія. Під час руху вся 
 
   

увага водія повинна бути зосереджена на 
дорозі, інших учасниках дорожнього руху 
та інших відповідних об'єктах. 
На сьогоднішній день однією з найбільш 
поширених причин відволікання уваги 
водіїв під час руху визнано використання 
мобільних телефонів. Дослідження 
показали, що використання мобільних 
телефонів під час руху підвищує ризик 
дорожніх пригод. Принаймні одне 
науково обґрунтоване дослідження 
показало, що використання мобільних 
систем зв'язку - як звичайних, так і 
оснащених пристроями гучного зв'язку 
(hands-free), - підвищує ризик зіткнення 
на 400%. 
Використання інших типів телефонів, 
радіопередавачів та інших електронних 
пристроїв, таких як комп’ютери, 
органайзери, електронні ігри, 
відеопристроїв, система GPS та інших 
подібних навігаційних засобів підвищує 
ризик зіткнення. Ми не рекомендуємо 
використовувати будь-які пристрої під час 
керування автомобілем. 
У багатьох країнах прийняті або 
перебувають на стадії розгляду 
законодавчі норми, що забороняють 
використання під час водіння автомобіля 
мобільних телефонів, не обладнаних 
пристроями гучного зв'язку. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Для забезпечення безпеки водіння від 
Вас потрібна повна концентрація уваги, 
правильна оцінка дорожньої ситуації і 
загальний здоровий глузд. Під час 
водіння автомобіля уникайте або 
зводьте до мінімуму відволікання уваги. 
Відволікають увагу такі дії:  
● відповіді на виклики по стільниковому 
або автомобільному телефону; 
● Ваші виклики по сотовому чи 
автомобільному телефону; 
● регулювання сидіння, керма і 
дзеркал; 
● використання будь-яких електронних 
пристроїв; 
● звернення до карти або інших 
інформаційних матеріалів; 
● відстібання і пристібання ременя 
безпеки; 
● пошук дрібних монет при наближенні 
до пункту оплати за проїзд; 
● інші дії, що відволікають увагу від 
виконання завдання із забезпечення 
безпеки водіння автомобіля. 
Схожі дії значно підвищують ризик 
дорожньої пригоди, яка може призвести 
до травм або загибелі. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
У міру можливості уникайте подібних 
дій і виконуйте їх до початку руху або 
при зупинці автомобіля в безпечному 
місці. 

 
УВАГА! 

● Забороняються короткі часті запуски 
двигуна без подальшого повного 
прогрівання двигуна, особливо в 
умовах низьких температур. 
Це може призвести до замерзання 
конденсату, що утворився в системі 
вентиляції картерних газів і до 
подальшого пошкодження двигуна, що 
не буде покриватися гарантією. 

 

ПАЛИВО 
Рекомендоване паливо 

Обов’язково використовуйте 
неетилований бензин з октановим 
числом не нижче 91 і який відповідає 
ГОСТу. 
Якість палива і присадки, що містяться в 
ньому, істотно впливають на потужність 
двигуна, динаміку автомобіля і ресурс 
двигуна. 
Паливо з низьким октановим числом 
може викликати детонацію в двигуні. 

УВАГА! 
● Використання палива з октановим 
числом нижче 91 може призвести до 
пошкодження двигуна. 
● Використання етилованого палива 
призводить до пошкодження системи 
випуску відпрацьованих газів і до 
втрати права на гарантію. 
Використання палива з якістю, що не 
відповідає рекомендованому 
виробником, може призвести до 
пошкодження двигуна і до втрати 
права на гарантію. 

 
ПРИМІТКА 

Для запобігання випадкового 
використання етилованого бензину на 
Вашому автомобілі передбачена 
заливна горловина паливного баку 
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ПРИМІТКА 
меншого діаметра, ніж діаметр 
наконечника заправного пістолета для 
етилованого бензину. 

 
Не можна використовувати метанол 

(метиловий спирт) 
Для заправки автомобіля забороняється 
використовувати паливо, що містить 
метанол. 
Використання такого палива призводить 
до погіршення експлуатаційних 
характеристик автомобіля і пошкодження 
компонентів системи живлення паливом. 

УВАГА! 
Використання метанолу може 
пошкодити систему живлення паливом. 
Схоже порушення правил експлуатації 
автомобіля може призвести до будь-
якої гарантії. 

  

Експлуатація в зарубіжних країнах 
При поїздці на автомобілі в іншу країну: 
● Дотримуйтесь всіх правових норм щодо 
реєстрації та страхування. 
● Переконайтеся в наявності відповідного 
палива. 

Заправка паливного бака 
1. Заглушіть двигун. 
2. Потягніть вгору важіль відмикання 
відкидної кришки паливного бака, що 
розташований із лівого переднього боку 
сидіння водія. 

ПРИМІТКА 
Якщо в холодну погоду відкидна 
кришка паливного баку не 
відчиняється, злегка постукайте по 
кришці. Потім спробуйте відкрити ще 
раз. 

 
  
 

3. Повільно поверніть кришку заправної 
горловини проти годинникової стрілки. В 
разі появи шиплячого звуку, дочекайтеся 
його припинення, перш ніж повністю 
відгвинчувати кришку. Відкидна кришка 
паливного бака розташована на задній 
правій панелі боковини. 
4. Зніміть кришку. Кришка прикріплена до 
автомобіля. Помістіть кришку в 
передбачений тримач із внутрішнього 
боку відкидної кришки. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Пари палива легко спалахують. 
● Тримайте бензин подалі від джерел 
полум'я, іскор і тліючих матеріалів. 
● Заглушіть двигун. 
Займання парів бензину може 
призвести до важких опіків і 
пошкодженню автомобіля. 

 

  

Відчинення Зачинення 
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5. Після заправки зачиніть кришку. 
Поверніть кришку за годинниковою 
стрілкою до клацань. 
6. Щільно заклацніть кришку панелі 
паливного бака. 

УВАГА! 
Не допускайте попадання бензину на 
лакофарбове покриття автомобіля. 
● При попаданні бензину на поверхню 
автомобіля якомога швидше промийте 
дану зону чистою холодною водою. 
Бензин може пошкодити лакофарбове 
покриття. 

Заправка паливом із бочок і каністр 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

З метою безпеки каністри, насоси і 
шланги повинні бути належним чином 
заземлені. Розряд статичної електрики 
може викликати займання парів 
бензину. 
Це може призвести до опіків і 
пошкодження автомобіля. 
Обов'язково дотримуйтесь таких 
запобіжних заходів: 
● При заправці паливного бака 
використовуйте заземлені насоси і 
шланги з вбудованим заземленням. 
● Забороняється заправляти каністру в 
автомобілі - каністра повинна стояти 
поза автомобілем на твердій поверхні. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Перед подачею палива 
переконайтеся в наявності контакту між 
заправним наконечником і внутрішньою  
поверхнею каністри. Забезпечте 
підтримання даного контакту до 
закінчення заправки каністри. 
● Тримайте бензин подалі від джерел 
полум'я, іскор і тліючих матеріалів. 

 
 

ДЗЕРКАЛА 
Регулювання дзеркал 

Зовнішні дзеркала заднього виду 
Налаштуйте зовнішні дзеркала 
заднього виду так, щоб було видно 
обидві сторони автомобіля і обидві 
сторони дороги позаду автомобіля. 
За допомогою регулювальних 
важелів на облицюванні кожних 
дверей можна регулювати зовнішні 
дзеркала заднього виду вгору-вниз і 
вправо-вліво. 

 
Зовнішні дзеркала з боку водія і 
пасажира мають опуклу поверхню і 
оснащені наклейками з написом 
такого змісту: 
OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER 
THAN THEY APPEAR 
(ОБ'ЄКТИ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ В 
ДЗЕРКАЛІ, НАСПРАВДІ БЛИЖЧЕ, 
НІЖ ЗДАЮТЬСЯ). 
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Використовуйте зовнішні дзеркала з боку 
водія* і пасажира для розширення заднього 
огляду. 
Внутрішнє дзеркало використовуйте для 
визначення розміру і відстані до об'єктів, що 
відбиваються в бічному дзеркалі заднього 
виду. 
При використанні тільки обох (опуклих) 
дзеркал можлива неправильна оцінка 
розміру об'єктів позаду автомобіля і відстані 
до них. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Обов'язково стежте за належним 
регулюванням дзеркал і користуйтеся ними 
при водінні для огляду оточуючих об'єктів і 
автомобілів. 
Неправильна оцінка відстані між Вашим 
автомобілем та іншими об'єктами може 
призвести до зіткнення і спричинити за 
собою пошкодження Вашого автомобіля 
або заподіяти інший матеріальний збиток, 
а також стати причиною травм.  

  

УВАГА! 
Неправильний догляд може призвести до 
пошкодження дзеркал. 
● Не намагайтеся зскрібати лід із поверхні 
дзеркала. 
Якщо лід чи інший матеріал ускладнює 
переміщення дзеркала, не прикладайте 
зусиль при регулюванні. 

  

УВАГА! 
● Для видалення льоду обробіть 
поверхню розморожувальним складом 
або струменем гарячого повітря. 
Пошкоджені дзеркала, погіршуючи 
огляд, підвищують ризик зіткнення.  

Натискаючи на зовнішні дзеркала 
заднього виду, їх можна скласти назад до 
боковин кузова. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Забороняється експлуатація 
автомобіля зі складеними зовнішніми 
дзеркалами заднього виду. 
Це може погіршити огляд і призвести 
до зіткнення. 

  

 
 
   

Внутрішнє дзеркало заднього виду 
Регулювання внутрішнього дзеркала 
заднього виду вверх-вниз і вправо-вліво 
здійснюється вручну. 
Зміна положення внутрішнього дзеркала 
заднього виду для водіння в світлий і 
темний час доби здійснюється 
регулювальним важелем. 
Це знижує ступінь засліплення водія 
фарами автомобілів, що знаходяться 
ззаду. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

При установці дзеркала в нічне 
положення може погіршитися чіткість 
огляду. 
● Будьте особливо уважні при 
використанні внутрішнього дзеркала 
заднього виду в нічному положенні. 

 

 

Ніч 

Регулювальний важіль 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Недостатньо чіткий задній огляд при 
водінні може призвести до зіткнення і 
спричинити за собою пошкодження 
Вашого автомобіля або інший 
матеріальний збиток, а також стати 
причиною травм. 

 

РЕГУЛЮВАННЯ КЕРМА 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

При русі автомобіля водій повинен 
зберігати повний контроль над кермом. 
● Забороняється регулювати 
положення керма при русі автомобіля. 
Регулювання положення керма при русі 
автомобіля може призвести до втрати 
управління автомобілем. 

Для регулювання положення керма 
виконайте наступне: 
1. Відведіть важіль під кермовою 
колонкою в сторону приладової панелі, 
відрегулюйте положення кермової 
колонки. 
2. Для фіксації керма в необхідному 
положенні потягніть важіль. 
3. Переконайтеся в надійної фіксації 
керма. 

УВАГА! 
● Забороняється експлуатація 
автомобіля з кермом у крайньому 
верхньому положенні. 
Використовуйте це положення 
виключно для полегшення виходу і 
посадки в автомобіль. 
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ВИМИКАЧ ЗАПАЛЮВАННЯ 
Вимикач запалювання розташований із 
правого боку кермової колонки і має такі 
положення: LOCK, ACC, ON і START. 
● Положення LOCK 
Для блокування керма витягніть ключ 
запалювання і поверніть кермо до 
блокування. 
Для полегшення повертання ключа при 
розблокуванні злегка порухайте кермо 
вправо-вліво і поверніть ключ у 
положення ACC. 

 
● Положення ACC 
Двигун можна заглушити без блокування 
керма, повернувши ключ запалювання в 
положення ACC. Для повороту ключа з 
положення ACC в положення LOCK 
злегка натисніть на ключ і поверніть в 
положення LOCK. 
 

При положенні ACC ключа запалювання 
можуть працювати деякі електричні 
пристрої, такі як радіоприймач і 
прикурювач. 

УВАГА! 
● Не залишайте ключ у положенні ACC 
більш ніж на 20 хвилин. 
Це призведе до розряду акумуляторної 
батареї. 

 ● Положення ON 
Призначено для увімкнення живлення 
системи запалювання і електричних 
пристроїв. 

УВАГА! 
● Не залишайте ключ у положенні ON 
при непрацюючому двигуні більш як на 
20 хвилин. 
Це призведе до розряду акумуляторної 
батареї. 

Положення START 
Призначено для запуску двигуна. 
Після запуску двигуна відпустіть ключ - 
він автоматично повертається в 
положення ON. 
Перед поворотом ключа в положення 
START переконайтеся, що двигун 
заглушений. 
 
   

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● При русі забороняється повертати 
ключ запалювання в положення OFF. 
Це може призвести до втрати водієм 
управління автомобілем та 
відключення підсилювача гальм і стати 
причиною пошкодження автомобіля, 
травм або навіть загибелі. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

● Не засовуйте руку до замка 
запалювання через кермо. 
Кермо може раптово повернутися, що 
призведе до втрати водієм керування 
автомобілем і заподіяти травми пальців 
або рук.  
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СИСТЕМА ІМОБІЛАЙЗЕРА 
Система імобілайзера являє собою 
додатковий засіб протиугінного захисту 
автомобіля і служить для запобігання 
несанкціонованого запуску двигуна. 
До автомобілів, оснащених системою 
імобілайзера, підходить лише механічний ключ 
запалювання з електронно закодованим 
транспондером. 
Транспондер знаходиться всередині ключа і 
невидимий зовні. 
Запуск двигуна можливий тільки при наявності 
в ключі транспондера з правильним 
електронним кодом. 
Електронне кодування кожної машини 
індивідуально, і код від іншого автомобіля 
буде для Вашої машини неправильним. 
Відсутність в голівці ключа транспондера або 
неправильний код не дозволить запустити 
двигун шляхом блокування модуля управління 
двигуна. Ключ, що механічно підходить, може 
тільки відімкнути двері або ввімкнути 
запалювання, але не дозволить завести 
двигун. 
Після повороту ключа запалювання в 
положення LOCK і вилучення із замка 
запалювання двигун автоматично блокується. 
Див. "КЛЮЧІ". 
Якщо при повороті ключа запалювання в 
положення START система імобілайзера не 
впізнає електронний код, двигун не 
запускається, а індикатор протиугінного 
захисту й надалі буде залишатися ввімкненим 
або блимати. 

МЕХАНІЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
1. Пристебніть ремінь безпеки і прослідкуйте 
за пристібанням ременів усіма пасажирами. 
2. Задійте стоянкове гальмо, якщо воно не 
було задіяно. 
3. Переконайтеся в правильному положенні 
сидінь, підголівників і дзеркал, при 
необхідності відрегулюйте їх. 
4. Переконайтеся, що важіль перемикання 
передач знаходиться в нейтральному 
положенні (NEUTRAL) і видавіть до упору 
педаль зчеплення. 
5. Не натискаючи на педаль акселератора, 
поверніть ключ запалювання в положення 
START і після запуску двигуна відпустіть 
ключ. Якщо двигун запускається, але знову 
глухне, то перед наступною спробою 
запуску почекайте 10 секунд. 
6. Після запуску дайте двигуну попрацювати 
на холостих обертах не менше 30 секунд. 
7. Відпустіть стоянкове гальмо. 
8. На початку руху на короткому відрізку 
шляху підтримуйте середні обороти, поки 
двигун не прогріється до нормальної 
робочої температури, особливо в холодну 
погоду. 
 
 
 
 
 

  
ПРИМІТКА 

Система запуску двигуна 
забезпечує пуск при температурі 
зовнішнього повітря від -36 °С до 
+40 °С при висоті над рівнем моря 
до 2500 м і вологості не вище 95% 
при наявності на автомобілі 
справної і повністю зарядженої 
акумуляторної батареї. 
● Система запуску забезпечує 
запуск без додаткових підігрівачів 
при температурі не нижче -25 °С.  

 

 

Нейтральне 
положення 
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Водіння автомобіля з механічною 
коробкою передач 

Для перемикання передачі видавіть 
педаль зчеплення до упору, переведіть 
важіль перемикання передач у 
положення потрібної передачі і повільно 
відпустіть зчеплення. 
Для перемикання на передачу заднього 
ходу необхідно спочатку зупинити 
автомобіль, потім потягнути вгору кільце 
блокування передачі заднього ходу і 
одночасно перевести важіль 
перемикання передач у положення 
передачі заднього ходу. 

УВАГА! 
● Під час руху без необхідності не 
тримайте ногу на педалі зчеплення. 
Це може призвести до прискореного 
зносу компонентів зчеплення. 

 
УВАГА! 

● Перед перемиканням між 
передачами переднього і заднього ходу 
обов'язково повністю зупиняйте 
автомобіль. 
Перемикання між передачами 
переднього і заднього ходу на 
рухомому автомобілі може призвести 
до пошкодження коробки передач.  

 

АВТОМАТИЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ * 
1. Пристебніть ремінь безпеки і 
простежте за пристібанням ременів усіма 
пасажирами. 
2. Задійте стоянкове гальмо, якщо воно 
не було задіяне. 
3. Переконайтеся в правильному 
положенні сидінь, підголівників і дзеркал, 
при необхідності відрегулюйте їх. 
4. Переконайтеся, що важіль 
перемикання передач у положенні "P" 
(стоянка). 

ПРИМІТКА! 
Двигун запускається, тільки якщо 
важіль перемикання передач 
знаходиться в положенні "P" або "N". 

 
5. Не натискаючи на педаль 
акселератора, поверніть ключ 
запалювання в положення START і після 
запуску двигуна відпустіть 
   

ключ. Якщо двигун запускається, але знову 
глохне, то перед наступною спробою запуску 
почекайте 10 секунд. 
6. Після запуску дайте двигуну попрацювати 
на холостих обертах не менше 30 секунд. 
7. Відпустіть стоянкове гальмо. 
8. На початку руху на короткому відрізку 
шляхи підтримуйте середні обороти, поки 
двигун не прогріється до нормальної робочої 
температури, особливо в холодну погоду. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Хоча запуск двигуна можливий, коли 
важіль перемикання передач знаходиться 
в положенні "N", використовуйте дане 
положення лише у випадку неможливості 
нормального запуску. 
Див. «ПРОГРАМА АВАРІЙНОГО 
ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ 
АВТОМАТИЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ». 

Автоматична коробка передач на Вашому 
автомобілі є шестиступінчастою коробкою 
передач із електронним керуванням. 
Перемикання передачі з положення "P" 
(стоянка) 
Ваш автомобіль обладнаний системою 
блокування важеля перемикача передач, 
пов'язаної з педаллю гальма (BTSI). Перед  
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перекладом перемикача передач із 
положення "P" (стоянка) увімкніть 
запалювання і видавіть до упору педаль 
гальма. У разі неможливості 
переведення перемикача передач із 
положення "P" при увімкненому 
запалюванні і натиснутій педалі гальма 
виконайте наступне: 
1. Вимкніть запалювання і витягніть 
ключ. 
2. Натисніть і утримуйте педаль гальма. 
3. За допомогою шліцьової викрутки 
зніміть кришку з прорізу розблокування 
перемикача передач. 
4. Вставте ключ запалювання в проріз 
пристрою блокування важіля 
перемикача передач. 
5. Встановіть важіль перемикача 
передач у нейтральне положення "N". 
6. Вийміть ключ запалювання з прорізу 
пристрою блокування важіля 
перемикача передач. 
7. Запустіть двигун і переведіть важіль 
перемикача передач у потрібне 
положення. 
8. При першій можливості зробіть 
ремонт автомобіля. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Щоб уникнути пошкодження коробки 
передач дотримуйтеся таких правил:  
● Не натискайте на педаль акселератора 
при перемиканні з положення P або N в 
положення R і D. Це може призвести не 
тільки до пошкодження коробки передач, 
а й до втрати управління автомобілем. 
● У міру можливості намагайтеся 
використовувати положення D. 
● Забороняється перемикатися із 
положення P у положення R під час руху 
автомобіля. 
● При зупинці на підйомі не утримуйте 
автомобіль на місці шляхом натискання 
на педаль акселератора. Використовуйте 
робоче гальмо.  

 
 

  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

● При перемиканні з положення P або 
N у положення R або на передачу 
переднього ходу натисніть на педаль 
гальма. 
У протилежному випадку можливе 
пошкодження коробки передач або 
несподівана реакція автомобіля, яка 
може призвести до втрати водієм 
керування автомобілем і спричинити 
за собою травми чи пошкодження 
Вашого автомобіля або інший 
матеріальний збиток. 

Перемикання діапазонів передач 
Для перемикання передач необхідно 
натискати на кнопку звільнення 
блокувача, розташовану на важелі 
перемикача спереду. 
При увімкненому запалюванні натисніть 
на педаль гальма і на кнопку звільнення 
блокувача, розташовану на важелі 
перемикача спереду, як показано 
чорною і/або білою стрілками. 

 
Для перемикання видавіть педаль 
гальма і натисніть кнопку 
розблокування. 
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Діапазони, для яких потрібно натискання 
кнопки розблокування, позначені 
чорними стрілками. 
Для перемикання натисніть кнопку 
розблокування. 
Білими стрілками позначені діапазони, 
для яких не потрібно натискання кнопки 
розблокування. 

 
Вільне перемикання 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Положення важеля перемикача P, R та 
N 
● P (СТОЯНКА): Блокування передніх 
коліс. 
Перемикайтеся в положення Р тільки на 
автомобілі, що стоїть, і при задіяному 
стоянковому гальмі. 
● R (ЗАДНІЙ ХІД): Перемикайтеся в 
положення R тільки на автомобілі, що 
стоїть. 
● N (нейтрально): Нейтральне положення  
коробки передач. 

УВАГА! 
● Не використовуйте положення Р 
(стоянка) замість стоянкового гальма. 
● Заглушіть двигун, задійте стоянкове 
гальмо і витягніть ключ запалювання 
при виході з автомобіля. 
● Ні в якому разі не залишайте без 
нагляду автомобіль з працюючим 
двигуном.  

Ручний режим 
Для використання цієї функції: 
1. Переставте важіль перемикача з 
положення D (Водіння) в положення M 
(Ручний режим). 
Під час руху в ручному режимі трансмісія 
буде підтримувати передачу, обрану 
водієм. Коли автомобіль зупиняється в 
ручному режимі, відбувається 
автоматичне перемикання на 1 передачу. 

 2. Натисніть кнопку (+) для перемикання 
на одну передачу вверх чи ( - ) для 
перемикання на одну передачу вниз. 
Індикатор перемикання передач на 
панелі приладів змінить своє значення 
від поточного значення передач до 
обраного водієм передачі. 
Трансмісія дозволить вам перемикатися 
на передачі, що відповідають швидкості 
руху автомобіля і оборотам двигуна за 
хвилину (об/хв) 
Трансмісія не переключиться 
автоматично на наступну підвищену 
передачу, якщо швидкість руху 
автомобіля або обороти двигуна занадто 
малі. 
Трансмісія не дозволить перейти на 
наступну знижувальну передачу, якщо 
швидкість руху автомобіля або обороти 
двигуна занадто високі. 

 ПРИМІТКА! 
Не допускайте руху автомобіля з 
вимкненою передачею ("накатом"). 
Такий режим не є штатним, і може 
призвести до підвищеної витрати 
палива або до створення аварійної 
ситуації на дорозі.  

Рушання з місця 
1. Після прогріву двигуна, продовжуючи 
натискати на педаль гальма, переведіть 
важіль у положення R або D. 
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УВАГА! 
● Не перемикайтеся між положеннями 
D (водіння) і R (задній хід) або P 
(стоянка) під час руху автомобіля. 
Це призведе до пошкодження коробки 
передач і може стати причиною 
травми.  

  
2. Відпустіть стоянкове гальмо і педаль 
гальма. 
3. Щоб рушити з місця, повільно 
натисніть на педаль акселератора. 

Аварійна програма перемикання 
автоматичної коробки передач 

У разі несправності автоматичної 
коробки передач загорається 
сигналізатор несправності (MIL). Див. 
"СИГНАЛІЗАТОР НЕСПРАВНОСТІ". 

У цьому випадку автоматичне перемикання 
передач відключається або перемикання 
відбувається більш жорстко, чим звичайно. 
При першій можливості зверніться на станцію 
технічного обслуговування для усунення цієї 
несправності. 
Рекомендуємо звернутися до авторизованого 
дилера. 
Серйозна несправність в автоматичній коробці 
передач не дозволить виконувати 
перемикання передач. 
Якщо після запуску двигуна індикатор 
несправності MIL продовжує горіти, а передачі 
не перемикаються, виконайте наступне: 
1. Вимкніть запалювання. 
2. Вийміть ключ із замка запалювання. 
3. Акуратно вставте ключ у проріз 
розблокування перемикача передач на 
центральній консолі перед індикатором 
увімкненої передачі. 
4. Встановіть важіль перемикача передач у 
нейтральне положення. 
5. Вставте ключ у замок запалювання і 
запустіть двигун. 
6. Переведіть важіль перемикача передач у 
потрібне положення і доставте автомобіль на 
станцію технічного обслуговування для 
перевірки та ремонту автомобіля. 
Рекомендуємо звернутися до авторизованого 
дилера. 

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА 
Гальмівна система призначена для 
забезпечення гальмування автомобіля при 
найрізноманітніших умовах руху. 
Ваш автомобіль обладнаний передніми 
дисковими і задніми барабанними 
гальмівними механізмами і гальмівною 
системою з двоконтурним приводом. 
При несправності одного гальмівного контуру 
можлива зупинка автомобіля з допомогою 
справного контуру. Але в цьому випадку 
збільшується гальмівний шлях і потрібно 
більше зусилля натискання на педаль 
гальма. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
При несправності одного гальмівного 
контуру потрібно більше зусилля 
натискання на педаль гальма, більший хід 
педалі гальма і збільшується гальмівний 
шлях. 
● Негайно зверніться до дилера для 
перевірки і ремонту гальмівної системи. 
Рекомендуємо проконсультуватися з 
авторизованим дилером. 

  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Якщо при натисканні на педаль гальма хід 
педалі збільшився в порівнянні з 
нормальним ходом, то можливо, що 
необхідний ремонт гальмівної системи. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Негайно зверніться на станцію 
технічного обслуговування. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 

 
УВАГА! 

● Під час руху без необхідності не 
тримайте ногу на педалі гальма. 
Це призведе до прискореного 
зношування компонентів гальмівних 
механізмів. Крім того, це призводить до 
перегріву гальм, викликаючи 
збільшення гальмівного шляху і 
зниження безпеки руху. 

Волога на гальмівних механізмах 
Під час руху по калюжах або на 
автомийці в компоненти гальмівних 
механізмів може потрапляти волога. 
Для відновлення нормального 
гальмування виконайте наступне: 
1. Оцініть дорожню обстановку щодо  
автомобілів ззаду. 
2. Продовжуйте рух із безпечною 
швидкістю і достатньою дистанцією до 
автомобілів, що їдуть позаду і 
паралельно. 
3. Плавно натисніть на педаль гальма до 
відновлення нормального гальмування. 

Перегрів гальмівних механізмів 
При інтенсивному гальмуванні на крутих 
затяжних спусках може відбуватися 
тимчасовий перегрів гальмівних 
механізмів. При спуску перейдіть на 
знижену передачу. Не допускайте 
тривалих гальмувань. 
Див. далі розділ "ГАЛЬМУВАННЯ 
ДВИГУНОМ". 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Після проїзду по глибоких калюжах, 
мийки автомобіля чи інтенсивного 
гальмування на крутих спусках може 
відбуватися тимчасове зниження 
ефективності гальмування. Це 
пояснюється наявністю вологи в 
компонентах гальмівних механізмів або 
перегрівом. 
У випадку тимчасового зниження 
ефективності гальмування через 
перегрів виконайте наступне: 
● При спуску переключіться на знижену 
передачу. Не допускайте тривалих 
гальмувань. Див. "ГАЛЬМУВАННЯ 
ДВИГУНОМ". 
У випадку тимчасового зниження 
ефективності гальмування через 
наявність вологи на компонентах 
гальмівних механізмів для відновлення 
нормального гальмування виконайте 
наступне: 

 

  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

1. Оцініть дорожню обстановку щодо  
автомобілів, що рухаються за Вами. 
2. Продовжуйте їхати з безпечною 
швидкістю і достатнім запасом відстані 
до автомобілів, що їдуть ззаду і 
паралельно. 
3. Плавно натисніть на педаль гальма 
до відновлення нормального 
гальмування. 

Стоянкове гальмо 
Стоянкове гальмо впливає на задні 
колеса. 
Важіль стоянкового гальма розташований 
між передніми сидіннями. 
Для задіяння стоянкового гальма зупиніть 
автомобіль, натисніть на педаль гальма і 
з зусиллям витягніть важіль вгору. 
Для відпускання стоянкового гальма 
натисніть на педаль гальма і: 
1. Злегка потягніть важіль вгору. 
2. Натисніть кнопку на кінці важеля. 
3. Опустіть важіль, утримуючи кнопку в 
натиснутому положенні. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

При неправильному увімкненні 
стоянкового гальма автомобіль може 
несподівано покотитися. Зверніться 
на станцію технічного обслуговування, 
якщо необхідне регулювання. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 

 
УВАГА! 

● Забороняється рух автомобіля з 
увімкненим стоянковим гальмом. 
Це може призвести до перегріву 
задніх гальмівних механізмів чи 
передчасного зношування їхніх 
компонентів. У цьому випадку може 
знадобитися заміна гальмівних 
механізмів, а також можливе 
пошкодження інших частин 
автомобіля. 

 

УВАГА! 
● Не ставте і не переміщуйте 
автомобіль над горючими 
матеріалами. При контакті таких 
матеріалів із гарячими частинами 
системи випуску відпрацьованих газів 
знизу автомобіля можливе загорання. 

Рекомендації зі стоянки автомобіля 
взимку 

У холодну погоду механізм стоянкового 
гальма може замерзнути в задіяному стані. 
Найбільш часто це відбувається через 
вологу в гальмівних механізмах. 
У разі можливого примерзання стоянкового 
гальма після проїзду по порівняно глибоких 
калюжах через наявність вологи в 
гальмівних механізмах або після мийки 
автомобіля виконайте наступне: 
1. Тимчасово задіявши стоянкове гальмо, 
встановіть важіль перемикача передач у 
положення "P" (для автоматичної коробки 
передач), у положення першої передачі 
або заднього ходу (для механічної коробки 
передач). 
2. Встановіть упори під задні колеса. 
3. Відпустіть стоянкове гальмо. 

  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

● Забороняється задіяти стоянкове 
гальмо при русі автомобіля або 
використовувати його замість педалі 
гальма. 
Це може призвести до втрати 
керування автомобілем і стати 
причиною зіткнення та заподіяння 
матеріального збитку чи травм.  
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АНТИБЛОКУВАЛЬНА ГАЛЬМІВНА 
СИСТЕМА (АБС)* 

Антиблокувальна гальмівна система - це 
вдосконалена гальмівна система з 
електронним управлінням. 
Ця система зберігає керованість 
автомобілем у разі виникнення перешкод 
руху при різкому або аварійному гальмуванні 
і максимально скорочує гальмівний шлях на 
слизькій дорозі. 
При увімкненні запалювання сигналізатор 
несправності АБС спалахує на 3 секунди. 
Якщо потім цей сигналізатор не вимикається 
або загорається під час руху, то це свідчить 
про несправності АБС. 
Негайно зверніться на станцію технічного 
обслуговування. Рекомендуємо звернутися 
до авторизованого дилера. Див. 
"СИГНАЛІЗАТОР НЕСПРАВНОСТІ АБС" в 
алфавітному покажчику. 
При запуску двигуна або при рушанні з місця 
АБС перевіряє сама себе. Під час цієї 
перевірки можуть бути чутні клацання, а 
педаль гальма може злегка ворушитися чи 
пульсувати. Це є нормальним.  
Принцип дії системи АБС заснований на 
вимірюванні швидкості кожного колеса в 
процесі гальмування. При виявленні 
тенденції до блокування одного з коліс 
комп'ютер здійснює роздільне управління 
гальмівними механізмами кожного з коліс, як 
передніх, так і задніх. 

 
Зазвичай при роботі АБС на педаль 
гальма передається незначна вібрація, 
яка супроводжується невеликим шумом. 

ПРИМІТКА! 
Наявність АБС не сприяє зміні 
необхідного часу реакції для задіяння 
гальм і не завжди скорочує гальмівний 
шлях. 
• Навіть при наявності АБС обов'язково 
підтримуйте необхідну дистанцію, що 
забезпечує безпечне гальмування. 

Гальмування з АБС 
Незалежно від дорожніх умов не 
натискайте на педаль гальма кілька разів 
підряд. З силою натисніть і утримуйте 
педаль гальма, а інше зробить система 
АБС. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Одночасне горіння сигналізатора 
несправності гальмівної системи і 
сигналізатора несправності АБС 
свідчить про несправність у гальмівній 
системі. 
● Негайно зверніться до технічного 
обслуговування для перевірки системи. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 

 

Електронна система стабілізації 
(ESC) / Антипробуксувальна система 

TCS 
Функціонування системи 

Цей автомобіль оздоблений 
антипробуксувальною системою (TCS) і 
StabiliTrak, електронною системою 
стабілізації. 
Ці системи запобігають пробуксування 
коліс і допомагають водієві в підтримці 
контролю автомобіля, особливо на 
слизьких дорожніх умовах. TCS 
активується, якщо він отримує сигнал, що 
якесь із ведучих коліс буксує або починає 
втрачати зчеплення з дорогою. Коли це 
відбувається, система TCS застосовує 
гальмівне зусилля до буксуючих коліс і 
зменшує потужність двигуна, щоб 
обмежити обертання колеса. StabiliTrak 
активується, коли транспортний засіб 
виявляє різницю між заданою 
траєкторією і фактичним напрямком руху 
автомобіля. Ця система вмикається 
автоматично, коли автомобіль запускає 
двигун і починає рух. Можна почути чи 
відчути систему під час її роботи або при 
виконанні діагностичних перевірок. Це 
нормально і не означає, що існує 
проблема з транспортним засобом. 
Рекомендується залишити обидві 
системи функціонуючими на 
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нормальних умовах руху, але може бути 
необхідно увімкнути TCS, якщо автомобіль 
застряг у піску, бруду, в льоду або снігу. 
Індикатор світить за обидві системи в 
комбінації приладів. Цей індикатор означає: 
● Миготіння, коли TCS обмежує обертання 
колеса. 
● Миготіння, коли StabiliTrak активується. 
● Вмикається і горить, коли якась із систем 
не працює. 
Якщо будь-яка з систем не вмикається або 
не активується, відображається 
повідомлення на інформаційному табло 
водія (DIC), індикатор  загорається і 
продовжує горіти, показуючи, що система 
не працює і не допомагає водієві в 
збереженні контролю над автомобілем. 
Їздити на цьому автомобілі безпечно, але 
керування автомобілем має бути належним 
чином скориговано. 
Якщо індикатор  загорається і продовжує 
горіти: 
1. Зупиніть автомобіль. 
2. Вимкніть двигун і почекайте 15 секунд. 
3. Запустіть двигун. 
4. Ведіть автомобіль. 
Якщо індикатор  вмикається і продовжує 
горіти, можливо, буде потрібно більше часу, 
щоб діагностувати проблему.  

Якщо проблема залишається, зверніться 
до офіційного дилера. 

Вмикання і вимкнення системи 
Кнопка TCS і StabiliTrak знаходиться на 
центральній консолі. 
 

УВАГА! 
Не натискайте сильно на гальмо або 
педаль акселератора, якщо система 
TCS відключена. Трансмісія автомобіля 
може бути пошкоджена. 

Щоб відключити систему TCS і StabiliTrak, 
натисніть і утримуйте кнопку  до тих пір, 
поки не включиться індикатор 
відключення системи StabiliTrak і не 
включиться на панелі приладів.  

 

Щоб знову увімкнути систему TCS і 
StabiliTrak, натисніть і відпустіть кнопку 
. Індикатор  відключення системи 
StabiliTrak у комбінації приладів 
вимкнеться. 
Система допомоги при рушанні в гору 

(HSA) 
Цей автомобіль має функцію HSA, яка 
може бути корисна, якщо автомобіль 
зупинений на схилі, достатньому для 
активації HSA. Ця функція призначена 
для запобігання транспортного засобу від 
скочування вперед або назад, коли 
автомобіль знаходиться без руху. Якщо 
водій повністю зупиняє автомобіль на 
схилі, система HSA автоматично 
активується. У період, коли водій 
відпускає педаль гальма і починає 
натискати педаль акселератора, щоб 
від'їхати на ухилі, система HSA утримує 
гальмівний тиск протягом максимум двох 
секунд, щоб переконатися, що немає 
скочування автомобіля. 
При натисканні на педаль акселератора 
протягом проміжку 1-2 секунди гальма 
автоматично відпустять. Система не 
буде активована, якщо транспортний 
засіб знаходиться в русі, на спуску, йде 
на підйом або заднім ходом (R). 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВОДІННЯ  
Режим "кік даун" – максимальне 

прискорення з увімкненням зниженої 
передачі (автоматична коробка 

передач) 
Для максимального прискорення видавіть 
педаль акселератора до упору і 
утримуйте в такому положенні. При 
цьому автоматична коробка передач 
перемикається на знижену передачу, 
забезпечуючи підвищення потужності. 
При розгоні до потрібної швидкості 
відпустіть педаль акселератора – 
автоматична коробка перемкнеться на 
підвищену передачу. 

Гальмування двигуном 
Для використання на затяжних спусках 
ефекту гальмування двигуном виберіть 
ручний режим і послідовно переключіться 
на знижену передачу. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

● Не знижуйте передачу в механічній 
коробці передач відразу на два або 
більше ступенів. 
Це дозволить запобігти пошкодженню 
коробки передач або втрату 
управління, а також можливі травми. 

  
ПРИМІТКА! 

На тривалих спусках використання 
ефекту гальмування двигуном 
дозволяє уникнути можливого 
перегріву гальмівних механізмів. 

Зупинка автомобіля 
Для автоматичної коробки передач 
важіль перемикача можна залишити в 
обраному діапазоні при працюючому 
двигуні. При зупинці на дорозі з ухилом 
задійте стоянкове гальмо або натисніть 
на педаль гальма. Не утримуйте 
автомобіль на місці шляхом натискання 
на педаль акселератора. 
При тривалій зупинці, наприклад у 
дорожніх пробках або на залізничних 
переїздах, заглушіть двигун. 
При стоянці автомобіля переведіть 
важіль перемикача передач у положення 
Р (АКП) або в нейтральне положення 
(МКП), увімкніть стоянкове гальмо і 
витягніть ключ із замка запалювання. 

Постановка автомобіля на стоянку 
Натискаючи на педаль гальма, надійно 
зафіксуйте стоянкове гальмо. 
Для автомобіля з механічною коробкою 
передач: 
1. Зупиніть автомобіль на рівному 
горизонтальному майданчику і 
переведіть важіль перемикання передач 
у нейтральне положення. 
2. При зупинці автомобіля на спуску 
встановіть важіль перемикання в 
положення передачі заднього ходу. 
3. При зупинці автомобіля на підйомі 
встановіть важіль перемикання в 
положення першої передачі. 
Для автомобіля з автоматичною 
коробкою передач: 
1. Переведіть важіль перемикача 
передач у положення Р. 
2. Поверніть ключ запалювання в 
положення LOCK і витягніть ключ. 
Див. "СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО". 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Для запобігання непередбаченого 
відкочування автомобіля на стоянці з 
ухилом не залишайте передні колеса в 
положенні для руху прямо. 
• Якщо автомобіль спрямований у бік 
ухилу, виверніть колеса у напрямку від 
дороги. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Якщо автомобіль спрямований у бік 
підйому, виверніть колеса у напрямку 
дороги і увімкніть стоянкове гальмо. 

Рекомендації щодо економічного 
водіння 

Паливна економічність, в основному, 
залежить від стилю водіння. 
Відстань, яку можна подолати на одному 
літрі палива, залежить від манери їзди, 
маршруту і часу поїздки. 
Для забезпечення максимальної паливної 
економічності: 
● Розганяйтеся повільно. 
● Уникайте зайвої роботи двигуна на 
холостих обертах. 
● Слідкуйте за належним регулюванням 
двигуна. 
● Не допускайте роботи двигуна на 
надмірно високих оборотах. 
● Використовуйте кондиціонер повітря 
тільки за необхідності. 
● Знижуйте швидкість, рухаючись по 
нерівних дорогах. 
● Підтримуйте рекомендований тиск у 
шинах. 
● Для запобігання зіткнення при різкому 
гальмуванні підтримуйте безпечну 
дистанцію до інших автомобілів. Це також 
дозволить продовжити термін служби 
гальмівних колодок і накладок. 

● Не возіть непотрібний вантаж. 
● При русі не тримайте ногу на педалі 
гальма без необхідності. 
● Дотримуйтесь регламенту технічного 
обслуговування автомобіля, наведеного в 
керівництві з технічного обслуговування, і 
зазначених у цьому керівництві технічних 
умов. 

Небезпечні умови руху 
У небезпечних умовах руху, пов'язаних із 
наявністю води, снігу, льоду, бруду, піску 
тощо, дотримуйтесь таких правил: 
● Зменшіть швидкість автомобіля і будьте 
максимально уважні, збільшивши 
дистанцію для гальмування. 
● Уникайте різкої зміни траєкторії руху при 
гальмуванні, маневруванні і розгоні. 
● Для автомобіля без АБС: натискайте на 
педаль гальма з легким змінним зусиллям 
(натискаючи-відпускаючи), поки автомобіль 
не зупиниться. Для автомобіля з АБС: при 
виникненні перешкод руху з силою 
натисніть на педаль гальма. 
● Якщо автомобіль застряг у снігу, бруду 
або піску, перейдіть на другу передачу для 
запобігання пробуксовування передніх 
коліс. 
● При пробуксовуванні коліс на дорозі, 
вкритій кригою, снігом або брудом, 
використовуйте пісок, ланцюги 

протиковзання чи інші неслизькі 
матеріали для поліпшення зчеплення 
передніх коліс із дорожнім покриттям. 
Див. "ЗВІЛЬНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ, ЩО 
ЗАСТРЯГ, ВРОЗКАЧКУ".  

Аквапланування  
При акваплануванні (ковзанні по водній 
поверхні) на мокрій дорозі відбувається 
втрата керування автомобілем через 
відсутність зчеплення між поверхнею 
дороги і шинами. 
Виникнення аквапланування залежить 
від дорожніх умов, стану протекторів і 
тиску в шинах, а також від швидкості 
автомобіля. Аквапланування дуже 
небезпечно. 
Найкращий спосіб запобігання 
аквапланування - це зниження швидкості 
автомобіля і підвищення уваги при їзді по 
мокрій дорозі. 
Керування автомобілем на ділянках з 

глибокою водою 
Перед проїздом по воді слід 
переконатися, що калюжа або стояча 
вода не занадто глибока. При занадто 
швидкому проїзді по калюжі через 
повітрозабірник у двигун може потрапити 
вода і стати причиною серйозного 
пошкодження. 
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УВАГА! 
Перед проїздом по воді суворо 
дотримуйтеся таких заходів 
обережності: 
● Забороняється проїзд по воді, 
глибина якого вище днища кузова 
автомобіля. 
● Рухайтеся якомога повільніше, 
переключившись на нижчу передачу і 
підтримуючи підвищені обороти 
двигуна. 

 

ВІДПРАЦЬОВАНІ ГАЗИ ДВИГУНА 
(ОКИС ВУГЛЕЦЮ) 

Відпрацьовані гази двигуна містять окис 
вуглецю (СО), що не має кольору і запаху. 
Вдихання СО протягом тривалого часу 
призводить до втрати свідомості і 
смертельного результату. 
У разі підозри на проникнення 
відпрацьованих газів у салон, негайно 
зверніться на станцію технічного 
обслуговування для перевірки автомобіля. 
Рекомендуємо звернутися до авторизованого 
дилера. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Для запобігання проникнення СО в салон 
перевіряйте систему випуску 
відпрацьованих газів і кузов автомобіля 
відповідно до таких рекомендацій: 
● При кожній заміні масла. 
● При появі сторонніх шумів у системі 
випуску відпрацьованих газів. 
● При пошкодженні або виникненні корозії 
системи випуску, днища або задньої 
частини кузова автомобіля. 
● Забороняється запускати двигун у місцях 
з обмеженим простором і закритих 
приміщеннях, таких як гаражі. Виїжджайте 
на відкрите повітря. 
● Не залишайтеся надовго в стоячому 
автомобілі з працюючим двигуном. 
● При стоянці автомобіля на відкритому 
місці перемикайте вентиляцію в режим 
свіжого повітря для подачі в 

  

  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

салон повітря ззовні. (Див. 
"РЕЦИРКУЛЯЦІЯ".) 
● Забороняється їздити з відкритою 
кришкою багажника. У разу 
необхідності такої експлуатації 
автомобіля зачиніть вікна, перемкніть 
систему вентиляції в режим свіжого 
повітря і увімкніть вентилятор на 
максимальних обертах. (Див. 
"РЕЦИРКУЛЯЦІЯ".) 
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ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

 
Екологічна технологія 

 
При розробці і виробництві Вашого 
автомобіля ми використовували 
екологічні і переважно матеріали, що 
переробляються. Процеси виробництва 
автомобіля також екологічні. 
Переробка виробничих відходів 
забезпечує постійний замкнутий цикл 
переробки матеріалів. Скорочення 
споживання енергії та води також 
сприяє заощадженню природних 
ресурсів. 
Найсучасніша конструкція означає 
також, що Ваш автомобіль після 
закінчення терміну експлуатації можна 
розібрати і розділити на окремі 
матеріали для подальшої переробки. 
У конструкції не використовуються такі 
матеріали, як азбест і кадмій. 
Холодоагент у системі кондиціонування 
не містить хлорфторвуглероди. 
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ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ 
Бічні вентиляційні решітки 
Бічні вентиляційні решітки можна 
відрегулювати так, щоб потік повітря, 
що надходить через них, був 
спрямований прямо на передні сидіння 
або в сторону бічних вікон. 

Сопла обдування вітрового скла 
Сопла обдування вітрового скла служать 
для напрямку потоку повітря на вітрове 
скло. 
Центральні вентиляційні решітки 
Напрямок потоку повітря, що надходить 
через центральні регульовані вентиляційні 
решітки, можна змінювати. 

Нижні вентиляційні отвори 
Крізь нижні вентиляційні отвори потік 
повітря надходить в область ніг передніх 
пасажирів. 
Сопла обдування вікон передніх 
дверей 
Потік повітря, що надходить через сопло 
обдування вікна передніх дверей, 
спрямований на бічні вікна, головним 
чином, на зовнішні дзеркала. 
Задні вентиляційні решітки 
Охолоджене або нагріте повітря 
проходить під передніми сидіннями і 
надходить до задніх сидінь в область ніг. 
 

 
1. Бічна вентиляційна решітка 
2. Сопла обдування вітрового скла 
3. Центральна вентиляційна решітка 

4. Нижній вентиляційний отвір 
5. Сопла обдування вікон передніх дверей 
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Для регулювання центральних / бічних 
вентиляційних решіток натисніть кришку 
кожної центральної чи бічної 
вентиляційної решітки, щоб відкрити цю 
решітку, і поверніть її в потрібному 
напрямку. 
 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 
1. Рукоятка регулювання температури. 
2. Кнопка увімкнення кондиціонера (A/C). 
Див. "КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ" далі 
в цьому розділі. 
3. Рукоятка регулювання подачі повітря. 
4. Кнопка (важіль) режиму рециркуляції 
повітря. 

5. Вимикач електричних обігрівачів 
заднього скла і зовнішніх дзеркал. * Див. 
розділ "ВИМИКАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ОБІГРІВАЧІВ ЗАДНЬОГО СКЛА І 
ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ" далі в цьому 
розділі. 
6. Рукоятка перемикання режимів 
розподілу повітря. 
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Рукоятка регулювання 
температури 

За допомогою рукоятки регулювання 
температури можна відрегулювати 
температуру повітря, що надходить 
через вентиляційні решітки. 
Для подачі теплого повітря рукоятку 
слід перевести в синю зону, для подачі 
теплого повітря - в червону зону. 

Рукоятка регулювання подачі 
повітря 

Рукоятка регулювання подачі повітря 
використовується для регулювання 
інтенсивності потоку повітря, що 
надходить у салон. При повороті 
рукоятки за годинниковою стрілкою 
інтенсивність потоку повітря 
підвищується, при повороті проти 
годинникової стрілки - зменшується. 

При необхідності відрегулюйте рукоятку 
регулювання подачі повітря, яка має 
чотири положення: від "OFF" до 4. 

Рукоятка перемикання режимів 
розподілу повітря 

Рукоятка розподілу повітря 
використовується для зміни напрямку 
повітряного потоку. 
З її допомогою можна встановити один із 
п'яти режимів подачі повітря: 

Подача повітря по центру ( ) 
При установці цього режиму повітря 
подається через центральні та бічні 
вентиляційні решітки. 
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Дворівневе обдування ( ) 
Повітря надходить через нижні 
вентиляційні отвори і через центральні та 
бічні вентиляційні решітки. 

Подача повітря в область ніг ( ) 
Привертає основну частину повітря через 
нижні вентиляційні отвори і невелику 
частину повітря через сопла обдування 
вітрового скла і вікон передніх дверей. У 
деяких моделях цей режим передбачає 
подачу повітря і через задні вентиляційні 
решітки. Для нормального надходження 
повітря в задню частину салону простір 
під передніми сидіннями повинен бути 
вільним. 

Подача повітря в область ніг / 
обдування скла ( ) 

При цьому режимі повітря надходить 
через сопла обдування вітрового скла і 
вікон передніх дверей, а також через 
нижні вентиляційні отвори. 

 

Обдування скла ( ) 
Повітря надходить через сопла 
обдування вітрового скла і вікон передніх 
дверей. 

 
Кнопка режиму рециркуляції 

повітря 
Ця кнопка дозволяє блокувати 
надходження повітря ззовні і 
використовується для запобігання 
попаданню в салон пилу, вихлопних газів 
чи несприятливих запахів, а також при 
необхідності швидкого охолодження або 
обігрівання салону. При натисканні на цю 
кнопку загориться відповідний індикатор і 
почнеться рециркуляція повітря в салоні. 
Повторне натискання кнопки режиму 
рециркуляції повітря призводить до 
відновлення надходження повітря з 
вулиці; індикатор рециркуляції згасне. 
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В автомобілях, у яких для регулювання 
потоку повітря передбачені важелі, для 
установки режиму рециркуляції повітря 
важіль перекладається в праве 
положення, а для скасування цього 
режиму - в ліве.  

 
Використання режиму рециркуляції 
повітря протягом тривалого часу може 
призвести до запотівання скла 
автомобіля. У цьому випадку повторно 
натисніть вимикач режиму рециркуляції 
повітря для відновлення надходження 
повітря з вулиці. 

УВАГА! 
Водіння з увімкненим режимом 
рециркуляції повітря протягом 
тривалого часу може викликати 
сонливість. 
● Необхідно періодично вимикати цей 
режим для надходження свіжого 
повітря з вулиці. 

 

Кондиціонування повітря * 
Система кондиціювання повітря (A/C) 
знижує температуру і вологість повітря в 
салоні, а також видаляє пил та інші летючі 
частинки. 
Однак якщо рукоятка регулювання 
температури встановлена на обігрів, 
подача теплого повітря до салону 
здійснюється навіть при увімкненому 
кондиціонері. 

ПРИМІТКА! 
Під час водіння з увімкненим 
кондиціонером можлива поява крапель 
під моторним відсіком. Це нормально, 
так як система охолодження 
автомобіля виводить вологе повітря з 
салону. 

 
ПРИМІТКА! 

Оскільки компресор системи 
кондиціонування приводиться від 
двигуна автомобіля, то при 
увімкненому компресорі можливі 
невеликі зміни потужності і динаміки. 

 

Кнопка А/С 

 
УВАГА! 

Увімкнення системи кондиціонування 
повітря при експлуатації автомобіля в 
горбистій місцевості або у важких 
дорожніх умовах може призвести до 
перегріву двигуна. (Див. "ПЕРЕГРІВ".) 
● Перевірте термометр. 
● Якщо покажчик температури свідчить 
про перегрів двигуна, вимкніть 
кондиціонер. 
В іншому випадку можлива поломка 
двигуна.  

Для увімкнення кондиціонера: 
1. Увімкніть запалювання. 
2. Натисніть кнопку A/C (при цьому 
загориться відповідний індикатор). 
3. Відрегулюйте швидкість обертання 
вентилятора. 
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ПРИМІТКА! 
Якщо рукоятка регулювання подачі 
повітря знаходиться в положенні OFF, 
кондиціонування повітря не 
здійснюється. 

Для вимкнення кондиціонера знову 
натисніть кнопку A/C. (При цьому 
відповідний індикатор згасне). 

Охолодження  
Максимальне охолодження 
Використовуйте для максимального 
охолодження повітря в салоні в жарку 
погоду або при тривалому знаходженні 
автомобіля на сонці. 
1. Відкрийте вікна для виходу теплого 
повітря з салону. 
2. Увімкніть кондиціонер (загориться 
відповідний індикатор). 
3. Увімкніть вимикач режиму рециркуляції 
повітря (загориться відповідний 
індикатор). 
4. Переведіть рукоятку розподілу повітря 
в положення подачі повітря по центру (
). 
5. Переведіть рукоятку регулювання 
температури в кінець синьої зони. 
6. Встановіть рукоятку регулювання 
подачі повітря на максимальну 
швидкість. 

Нормальне охолодження 
1. Натисніть кнопку ввімкнення 
кондиціонера (A/C) (загориться 
відповідний індикатор). 
2. Увімкніть вимикач режиму рециркуляції 
повітря (загориться відповідний 
індикатор). 
3. Переведіть рукоятку розподілу повітря 
в положення подачі повітря по центру ( ) 
або дворівневого обдування ( ). 
4. Переведіть рукоятку регулювання 
температури в синю зону. 

Опалення  
Максимальний обігрів 
Режим максимального обігріву дозволяє 
максимально збільшити температуру 
повітря в салоні. Не рекомендується 
залишати цей режим увімкненим  
протягом довгого часу, так як за цей час 
повітря всередині салону може стати 
несвіжим, а вікна можуть запотіти. Для 
видалення конденсату з вікон вимкніть 
режим рециркуляції повітря, після чого до 
салону почне надходити свіже повітря. 
Для увімкнення режиму максимального 
обігріву: 
1. Вимкніть кондиціонер (індикатор 
згасне). 
2. Увімкніть вимикач режиму рециркуляції 
повітря (загориться відповідний 
індикатор). 

3. Переведіть рукоятку розподілу повітря 
в положення дворівневого обдування (
) або подачі повітря в область ніг ( ). 
4. Переведіть рукоятку регулювання 
температури в кінець червоної зони. 
5. Встановіть рукоятку регулювання 
подачі повітря на максимальну 
швидкість. 

Нормальний режим опалення 
1. Вимкніть кондиціонер (індикатор 
згасне). 
2. Вимкніть режим рециркуляції повітря 
(індикатор згасне). 
3. Переведіть рукоятку розподілу повітря 
в положення подачі повітря в область ніг 
( ) або дворівневого обдування ( ). 
4. Переведіть рукоятку регулювання 
температури в червону зону. 
5. Встановіть рукоятку регулювання 
подачі повітря на необхідну швидкість. 

Вентиляція  
Дворівневе обдування 
Цей режим рекомендується 
використовувати в прохолодні, але 
сонячні дні. Більш тепле повітря буде 
надходити в область ніг, а прохолодне 
повітря з вулиці – у верхню частину 
салону. 
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Для увімкнення цього режиму: 
1. Вимкніть вимикач режиму 
рециркуляції повітря (індикатор згасне). 
2. Переведіть рукоятку розподілу 
повітря в положення дворівневого 
обдування ( ). 
3. Встановіть рукоятку регулювання 
температури на необхідну температуру. 
4. Встановіть рукоятку регулювання 
подачі повітря на необхідну швидкість. 

Вентиляція  
Для подачі повітря через центральні й 
бічні вентиляційні решітки: 
1. Вимкніть кондиціонер (індикатор 
згасне). 
2. Вимкніть режим рециркуляції повітря 
(індикатор згасне). 
3. Переведіть рукоятку розподілу 
повітря в положення подачі повітря по 
центру ( ) або дворівневого обдування (

). 
4. Переведіть рукоятку регулювання 
температури в синю зону. 
5. Встановіть рукоятку регулювання 
подачі повітря на необхідну швидкість. 

Кнопка обігрівачів заднього 
скла і зовнішніх дзеркал 

 
 

УВАГА! 
Не вмикайте обігрівач заднього скла в 
таких випадках: 
● Двигун не працює. 
● Відразу після запуску двигуна. 
● Якщо на задньому склі є сніг чи лід. 
Використання обігрівача заднього скла 
в зазначених умовах може призвести 
до розряду акумуляторної батареї. 
У свою чергу це може призвести до 
пошкодження автомобіля та 
необхідності заміни деяких частин. 

 

Для увімкнення обігрівача увімкніть 
запалювання і натисніть кнопку 
обігрівачів заднього скла і зовнішніх 
дзеркал *. На кнопці загориться світловий 
індикатор. 
Обігрівач вимикається через 15 хвилин 
після натискання кнопки. 
Для вимкнення обігрівача знову натисніть 
цю кнопку. 
Простежте, щоб обігрівач був вимкнений, 
коли поверхні стануть чистими. 

УВАГА! 
Невиконання правил належного 
догляду може призвести до 
пошкодження провідників обігрівача 
або до появи подряпин на склі. 
● Не використовуйте для чищення 
заднього скла гострі інструменти або 
абразивні очищувальні засоби для 
скла. 
● При чищенні скла або проведенні 
робіт поруч із заднім склом 
дотримуйтесь обережності, щоб не 
подряпати і не пошкодити провідники 
обігрівача. 
Відсутність у водія нормального огляду 
може призвести до зіткнення і 
спричинити за собою травми, 
ушкодження автомобіля або інший 
матеріальний збиток. 
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Видалення інію та конденсату 
Режим видалення інію працює як при 
увімкненому, так і при вимкненому 
кондиціонері. Для видалення інію з 
вітрового скла: 
1. Вимкніть режим рециркуляції повітря 
(індикатор згасне), після чого переведіть 
рукоятку розподілу повітря в положення 
ОБДУВАННЯ СКЛА ( ). 
2. Переведіть рукоятку регулювання 
температури в червону зону. 
3. Для швидкого видалення інію 
встановіть рукоятку регулювання подачі 
повітря на максимальну швидкість. 

ПРИМІТКА! 
При увімкненому кондиціонері функція 
видалення інію працює більш 
ефективно.  

  
ПРИМІТКА! 

У деяких моделях для підвищення 
ефективності обдування кондиціонер 
вмикається автоматично при виборі 
режиму ОБДУВАННЯ СКЛА ( ) або 
ПОДАЧА ПОВІТРЯ В ОБЛАСТЬ 
НІГ/ОБДУВАННЯ СКЛА ( ).  
Для запобігання запотівання вітрового 
скла, а також для того, щоб потік 
теплого повітря надходив до салону 
знизу, переведіть рукоятку розподілу 
 

 

повітря в положення ПОДАЧА ПОВІТРЯ В 
ОБЛАСТЬ НІГ/ОБДУВАННЯ СКЛА ( ). 

УВАГА! 
Різниця температур навколишнього 
середовища і вітрового скла може 
викликати запотівання скла, обмежуючи, 
таким чином, можливість огляду. 
● Не використовуйте кнопку подачі повітря 
в область ніг/обдування скла ( ) або 
обдування скла ( ) при дуже вологій 
погоді, коли регулятор температури 
встановлюється в синю зону. 
Це може призвести до ДТП із можливим 
пошкодженням автомобіля і травмуванням 
пасажирів. 

Рекомендації з експлуатації системи 
вентиляції 

Після тривалого перебування автомобіля на 
сонці перед увімкненням кондиціонера 
спочатку відчиніть вікна. 
Кондиціонер може використовуватися для 
видалення конденсату зі скла при дощі або в 
умовах підвищеної вологості. 
Рекомендується вмикати систему 
кондиціонування повітря як мінімум один раз 
на тиждень (у тому числі взимку або при 
нерегулярному користуванні кондиціонером). 
Це необхідно для змащення компресора і 
сальників і подовження терміну служби 
системи. 

Водіння в умовах пробок може призвести 
до зниження ефективності 
кондиціонування. 
Компресор кондиціонера не працює, 
якщо рукоятка регулювання подачі 
повітря знаходиться в положенні OFF / 
Якщо в автомобілі встановлено фільтр 
кондиціонера повітря, за ним потрібно 
відповідний догляд. Див. "ФІЛЬТР 
КОНДИЦІОНЕРА ПОВІТРЯ". За 
допомогою цього фільтра видаляється 
пил та інші летючі частинки, які 
проникають у салон автомобіля ззовні. 

ПРИМІТКА! 
Використовуйте тільки дозволений до 
використання холодоагент.  

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

До обслуговування системи управління 
мікрокліматом допускається тільки 
навчений персонал. Неправильні 
методи обслуговування можуть 
призводити до травм. 
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ВСТУП 
Загальна інформація 

Інформаційно-розважальна система 
Вашого автомобіля надає інформаційні та 
розважальні можливості з використанням 
найсучасніших технологій. 
Інформаційно-розважальна система 
дозволяє легко налаштовувати до 48 FM- 
або AM-станцій, використовуючи шість 
функціональних кнопок на кожній із 
чотирьох сторінок. 
Вбудований CD-програвач дозволяє 
відтворювати звукові CD і MP3 (WMA) 
диски, а плеєр USB - записи з USB-носіїв та 
iPod. 
До входу для зовнішніх пристроїв можна 
підключити портативний плеєр і 
прослуховувати записи через високоякісні 
динаміки інформаційно-розважальної 
системи. 
Функція підключення телефону через 
Bluetooth дозволяє виконувати телефонні 
дзвінки в режимі гучного зв'язку, а також 
прослуховувати музику з плеєра телефону. 
Цифровий процесор пропонує 
користувачам ряд попередньо 
встановлених режимів еквалайзера для 
оптимізації якості звуку. 
Ретельно розроблена система 
налаштування, інтелектуальний дисплей і 
багатофункціональна ручка-регулятор 
дозволяють легко виконувати 
налаштування і регулювання. 

● У розділі "Огляд" наводяться короткий 
огляд функцій інформаційно-розважальної 
системи та опис органів управління. 
● У розділі "Управління" пояснюються 
основні органи управління інформаційно-
розважальної системи.  
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Огляд  
Радіо + CD/MP3 + Bluetooth + USB/iPod + ERA-GLONASS (опція) 
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1.Кнопка КАТАЛОГ [DIR] 
Виберіть відтворення каталогу або всіх треків. 
2.Щілина для завантаження диска 
Служить для завантаження і витягання 
компакт-дисків. 
3. Функціональні кнопки 
Вибір функцій, які відображаються на дисплеї. 
У режимі радіо: 
● При короткочасному натисканні, виклику 
збереженої радіостанції. 
● При натисканні та утриманні, зберегти 
поточну радіостанцію на сторінку Вибране. 
У режимі меню: 
● натисніть будь-яку кнопку для вибору 
функції до даної кнопки. 
4. Кнопка EJECT 
Натискання на цю кнопку вивантажує диск. 
5. Кнопка  TUNE  
У режимі радіоприйому: 
● вибір радіостанції (зменшення / збільшення 
частоти) 
в режимі CD / MP3, iPod, Bluetooth: 
● при натисканні відтворення попередньої / 
наступної доріжки 
● натиснути і тримати - швидкий пошук назад 
по доріжках, що відтворюються. 
6. Кнопка ДЖЕРЕЛО/ПАУЗА [SRC/PAUSE] 
Натисніть, щоб вибрати джерело 
аудіосигналу: CD/MP3/, USB/iPod, Bluetooth 
аудіо або AUX. 
7. Роз'єм AUX 
● Призначений для підключення зовнішнього 
джерела аудіозвуку. 

8.Кнопка ДОРОЖНІ ПОВІДОМЛЕННЯ / 
ІНФОРМАЦІЯ [TP / INFO] 
● Натискання: Налаштування системи прийому 
повідомлень про стан і завантаженість доріг. 
● Тримати натиснутою: відображення 
необхідної інформації щодо виконуваних 
операцій у кожному режимі, для різних функцій 
і програм, що передаються, а також відомостей 
про диск / зовнішній пристрій. 
9. Кнопка BLUETOOTH [ ] 
● Вибір функцій BLUETOOTH, що 
відображаються на дисплеї. 
10. Кнопка POWER  [(живлення)] з ручкою 
VOLUME (Гучність) 
Якщо живлення аудіосистеми увімкнено: 
● Натискання: Вмикає / вимикає функцію 
приглушення звуку MUTE. 
● Утримувати натиснутою: відбувається 
вимкнення живлення аудіосистеми. 
● Поверніть ручку, щоб відрегулювати гучність 
або тембр - у режимі регулювання тембру. 
Якщо живлення аудіосистеми вимкнено: 
● Натискання кнопки живлення вмикає 
живлення аудіосистеми. 
11. Кнопка МЕНЮ / ЗВУК 
● Натиснути в режимі FM радіо, щоб увійти в 
меню RDS 
● Натиснути в режимі iPod, щоб увійти в 
медіатеку iPod 
● Утримувати натиснутою: Натисканням цієї 
кнопки здійснюється перемикання між 
режимами регулювання тембру і  

балансу (передніх / задніх і лівих / правих 
динаміків). 
12. Кнопка ВИБРАНЕ [FAV] 
Перемикання між сторінками фіксованих 
налаштувань. 
13. Кнопка ДІАПАЗОН 
Натисніть кнопку для вибору FM або AM 
діапазонів 
14.Кнопкі  SEEK  (Пошук) 
Режим прийому радіопередач 
● Натискання: Пошук наступної / 
попередньої доступної для прийому 
станції вгору / вниз за частотою. 
● Утримувати натиснутою: 
Автозбереження. 
Режим CD, USB, iPod, Bluetooth 
● Пошук наступної / попередньої 
бібліотеки медіафайлів. 

Органи дистанційного управління на 
кермі * 

Кнопка живлення (Power) 
● Натисніть кнопку в режимі очікування, 
щоб увімкнути інформаційно-
розважальну систему. 
● Натисніть кнопку в будь-якому режимі 
відтворення музики, щоб 
включити/відключити беззвучну функцію. 
● Натисніть і утримуйте кнопку більше 1 
секунди, щоб вимкнути розважальну 
систему. 
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Кнопка MODE 
● Натисніть цю кнопку, щоб вибрати 
режим роботи аудіосистеми: радіо, AUX 
або CD / MP3 / USB / iPod / Bluetooth. 
● Натисніть на цю кнопку, щоб прийняти 
виклик у режимі вхідного дзвінка. ·  
● Натисніть на цю кнопку для 
завершення розмови в режимі активного 
дзвінка. 
● Утримуйте цю кнопку натиснутою 
довше 1 секунди, щоб набрати останній 
номер. 
Кнопка SEEK 
● Натисніть на цю кнопку, щоб змінити 
активну радіостанцію на іншу (з числа 
збережених) або перейти до іншої 
музичної композиції. 
● Натисніть на цю кнопку, щоб скасувати 
вхідний дзвінок. 
● Утримуйте кнопку натиснутою довше 1 
секунди для швидкого пошуку вгору по 

частотного діапазону або вперед по 
активному каталогу записів. 
Кнопки Гучність [+/-] 
● Натисканням цих кнопок ступінчасто 
підвищується / знижується гучність. 
● Утримуйте кнопку довше 1 секунди, 
щоб швидко збільшити / зменшити рівень 
гучності. 

ПРИМІТКА! 
Якщо не буде присутність штекера в 
додатковому роз'ємі AUX (зовнішнє 
джерело сигналу), режим AUX 
увімкнений не буде. 

Управління  
Увімкнення / вимкнення системи 

Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ [ ], щоб  
увімкнути живлення. 
● Після увімкнення живлення 
автомагнітола відновлює мовлення 
раніше обраної станції чи відтворення 
музичного запису. 
Утримуйте кнопку ЖИВЛЕННЯ [ ], щоб 
вимкнути живлення. 
Поверніть ручку [ ], щоб відрегулювати 
гучність. 
● Поточний рівень гучності 
відображається на екрані. 
При увімкненому живленні кнопкою [ ] 
можна відключити звук. 
● Натисніть кнопку [ ] або на ручку [ ], 
щоб відновити звук. 

Налаштування звуку (Bass/Mid/Treble) 
Натисніть і утримуйте кнопку МЕНЮ / 
ЗВУК, щоб відобразити меню налаштування 
звуку. 
Натисніть функціональну кнопку в Меню 
налаштування звуку, щоб вибрати потрібний 
режим управління. 
Поверніть ручку [ ], щоб вибрати потрібне 
значення параметра налаштування звуку. 
Регулювання низької частоти Bass 
1.Натисніть і утримуйте кнопку МЕНЮ / 
ЗВУК 
2.Натисніть функціональну кнопку при 
відображенні Bass в аудіодисплеї. 
3.Поверніть ручку [ ], щоб регулювати 
частоту в межах від -7 до +7. 
Регулювання середньої частоти Midrange 
1.Натисніть і утримуйте кнопку МЕНЮ / 
ЗВУК 
2.Натисніть функціональну кнопку при 
відображенні Mid в аудіодисплеї. 
3.Поверніть ручку [ ], щоб регулювати 
частоту в межах від -7 до +7. 
Регулювання високої частоти Treble 
1.Натисніть і утримуйте кнопку МЕНЮ / 
ЗВУК 
2.Натисніть функціональну кнопку при 
відображенні Treb в аудіодисплеї. 
3.Поверніть ручку [ ], щоб регулювати 
частоту в межах від -7 до +7. 
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Налаштування балансу між динаміками 
(Balance/Fade) 

Натисніть і утримуйте кнопку МЕНЮ / ЗВУК, 
щоб відобразити меню налаштування звуку. 
Натисніть функціональну кнопку в Меню 
налаштування звуку, щоб вибрати потрібний 
режим управління. 
Поверніть ручку [ ], щоб вибрати потрібний 
баланс між динаміками. 

Регулювання стереобалансу (Balance) 
1. Натисніть і утримуйте кнопку МЕНЮ / 
ЗВУК 
2. Натисніть функціональну кнопку при 
відображенні Bal в аудіодисплеї. 
3. Поверніть ручку [ ], щоб регулювати 
частоту в межах від -15 до +15. 

Регулювання фейдер Fad 
1. Натисніть і утримуйте кнопку МЕНЮ / 
ЗВУК  
2. Натисніть функціональну кнопку при 
відображенні Fad в аудіодисплеї. 
3. Поверніть ручку [ ], щоб регулювати 
частоту в межах від -15 до +15. 

Налаштування еквалайзера EQ 
Виберіть налаштування режиму еквалайзера. 
Для вибору стилю звучання (Поп / Рок / 
Кантрі / Вокал / Джаз / Класика) 
1. Натисніть і утримуйте кнопку МЕНЮ / 
ЗВУК 
2. Натисніть функціональну кнопку при 
відображенні "P-EQ" в аудіодисплеї. 

3. На дисплеї відобразиться Поп / Рок / 
Кантрі / Вокал / Джаз / Класика 
4. Натисніть функціональну кнопку для 
вибору стилю звучання 
5. Для скасування вибраного попередньо 
встановленого режиму еквалайзера 
натисніть функціональну кнопку під "P-
EQ" ще раз і повторіть ту ж саму 
процедуру. 

РАДІОПРИЙМАЧ 
Радіо AM-FM 

Вибір режиму роботи радіо 
Натисніть кнопку ДІАПАЗОН (Band), щоб 
переключитися на прослуховування радіо FM 
/ AM. 

Ручне налаштування вгору / вниз за 
діапазоном (Tune) 

Кнопки  НАЛАШТУВАННЯ  дозволяють 
підвищити / знизити частоту налаштування. 
Частота підвищується або знижується на 
один крок при кожному натисканні кнопки  
НАЛАШТУВАННЯ . 

Пошук вгору / вниз за діапазоном (Seek) 
Кнопки  ПОШУК  служать для 
автоматичного пошуку наступної / 
попередньої станції. 

Пам'ять для зберігання обраного (Seek) 
Натисніть і утримуйте кнопку  ПОШУК  
для початку автоматичного збереження 12 
станцій. 
1. Натисніть кнопку BAND 
2. Натисніть і утримуйте кнопку ПОШУК  
для використання режиму автоматичного 
налаштування 
3. На дисплеї відображається "Сканування" 
4. Автоматично буде збережено 12 станцій, 
шість у кожній папці А1 і А2 
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Налаштування радіостанцій 
Ви можете зберегти 6 улюблених 
радіостанцій на сторінці і до 36 станцій 
АМ і FM. 
1. Знайдіть потрібну станцію або 
налаштуйтеся на її частоту вручну. 
2. Для вибору сторінки обраного 
натисніть кнопку ВИБРАНЕ [FAV] від 1 до 
6. 
3. Утримуйте натиснутою довше 1 
секунди функціональну кнопку під тим 
номером, під яким хочете запам'ятати цю 
радіостанцію. 
Для того, щоб змінити кількість 
улюблених сторінок, що відображаються. 
1. Натисніть кнопку МЕНЮ / ЗВУК 
2. Натисніть кнопку FAV від 1 до 6 при 
відображенні на аудіодисплеї. 
3. Натисніть функціональну кнопку під 
номером комірки обраного, в якій 
збережена потрібна Вам радіостанція. 
4. Натисніть кнопку FAV, щоб зберегти 
радіостанцію. 
Прослуховування збереженої в пам'яті 
радіостанції 
1. Натисніть кнопку FAV від 1 до 6 при 
відображенні на аудіодисплеї. 
2. Натисніть функціональну кнопку при 
відображенні на аудіодисплеї 

Система радіоданих (RDS) 
AF (автопідлаштування) ввімк / вимк 

Функція AF постійно налаштовує приймач 
на станцію з найчіткішим сигналом. 
Натисніть кнопку МЕНЮ / ЗВУК у режимі 
"Радіо", і радіоприймач відобразить меню 
радіо. 
Натисніть кнопку функції під RDS, й 
інформаційно-розважальна система 
відобразить меню RDS. 
Натисніть функціональну кнопку під 
написом AF. 
Функція AF вмикається і вимикається, 
коли Ви натискаєте цю функціональну 
кнопку. 

Регіональне мовлення ввім / вимк 
Функція регіональної станції переключає 
інформаційно-розважальну систему на 
місцеву станцію («Регіональна станція 
відключена»).  
Натисніть кнопку МЕНЮ / ЗВУК у режимі 
"радіо" й інформаційно-розважальна 
система відобразить меню радіо. 
Натисніть функціональну кнопку під RDS, 
й інформаційно-розважальна система 
відобразить меню RDS. 

Натисніть функціональну кнопку під REG. 
Функції регіонального мовлення 
вмикаються / вимикаються при кожному 
натисканні кнопки Функції. 

Прийом повідомлень про дорожню 
обстановку. 

Натисніть клавішу TP / INFO, щоб 
прослухати повідомлення каналу 
дорожніх новин, й інформаційно-
розважальна система увімкне 
повідомлення про дорожню обстановку. 
Натисніть клавішу TP / INFO, щоб 
відключити канал дорожніх повідомлень, 
якщо інформаційно-розважальна система 
знаходиться в режимі повідомлень про 
дорожню обстановку. 

Пошук станції, що повідомляє про 
дорожню обстановку. 

Натисніть клавішу TP / INFO під час 
прослуховування радіостанції, яка не має 
каналу дорожніх повідомлень, й 
інформаційно-розважальна система 
виконає пошук наступної станції, яка 
передає дорожні повідомлення. 
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АУДІОПЛЕЄРИ 
CD-плеєр 

Перед використанням CD-плеєра 
При увімкненому запалюванні частково 
вставте компакт-диск у слот етикеткою 
догори. Диск втягнеться автоматично, після 
чого почнеться його завантаження і 
перевірка файлів, потім на дисплеї 
відобразиться MP3 чи WMA. Повинно 
розпочатися відтворення компакт-диска. При 
відключеному акумуляторі вставити диск у 
програвач неможливо. 
При кожній установці компакт-диска в слот на 
дисплеї інформаційно-розважальної системи 
відобразиться завантаження CD і перевірка 
файлів. 
З початком відтворення нового треку на 
дисплеї з'являється номер треку і назва пісні. 
Якщо вимкнути запалювання чи 
інформаційно-розважальну систему, коли в 
ній знаходиться компакт-диск, цей компакт-
диск залишається в програвачі. Якщо 
запалювання вмикається, коли в програвачі є 
компакт-диск, для відтворення цього диска 
потрібно ввімкнути інформаційно-
розважальну систему. Коли вмикається 
запалювання й інформаційно-розважальна 
система, відтворення компакт-диска 
відновлюється з місця зупинки відтворення, 
якщо він був останнім обраним джерелом 
аудіосигналу. 

Маленькі компакт-диски діаметром 3 
дюйма (8 см) можна відтворювати на 
програвачі за допомогою кільця-
адаптера. 
Повнорозмірні компакт-диски й маленькі 
компакт-диски завантажуються однаково. 
При відтворенні диска CD-R якість 
звучання залежить від якості диска, 
способу запису, якості записуваної 
музики, від стану використаного диска. 
Можливі пропуск треків, труднощі в 
пошуку треків і (або) труднощі при 
завантаженні й вивантаженні. Якщо 
з'являються такі проблеми, перевірте 
робочу поверхню компакт-диска. Якщо 
поверхня компакт-диска пошкоджена, 
наприклад, тріснула, зламана або 
подряпана, диск не буде відтворюватися 
правильно. Якщо поверхня компакт-диска 
забруднена, зверніться до інструкції з 
догляду за компакт-дисками. 
Якщо видимих пошкоджень немає, 
спробуйте інший диск хорошої якості. 
Не наклеюйте етикетки на компакт-диск, 
вони можуть застрягти в програвачі. При 
запису диска на персональному 
комп'ютері й необхідності в маркуванні 
слід надписати неробочу сторону диска 
маркером.  

ПРИМІТКА! 
Наклеювання етикеток на компакт-диск, 
одночасне введення в програвач більше 
одного диска, спроба відтворення 
пошкодженого диска може призвести до 
пошкодження програвача компакт-дисків. 
Користуючись програвачем компакт-дисків, 
відвторюйте тільки диски в хорошому стані 
без етикеток, завантажуйте один диск за 
раз, не складайте на програвач або у 
завантажувальну щілину сторонні 
предмети, рідини і сміття. 
Якщо на дисплеї з'являється повідомлення 
про помилку, див. нижче "CD Messages" 
(повідомлення програвача). 

Якщо на дисплеї з'являється повідомлення 
про помилку, дивіться в розділі 
"Повідомлення" CD далі в цьому розділі. 
Всі функції CD працюють так само, як при 
відтворенні M P 3 W M A, за винятком тих, які 
перераховані нижче. 
Коли CD в плеєрі, він може: 
● Залишитися в плеєрі, коли запалювання 
або аудіосистема вимкнена. 
● Не почати відтворення, коли запалювання 
ввімкнено, поки звукова система не 
ввімкнена. 
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● Розпочати відтворення там, де воно 
зупинилося, якщо це було останнє 
обране джерело звуку. 

Введення компакт-диска 
Вставте компакт-диск у слот етикеткою 
догори. Диск втягнеться автоматично, 
після чого почнеться його завантаження. 
З початком відтворення нового треку на 
дисплеї з'являється номер треку і назва 
пісні. 

Вибір режиму відтворення 
компакт-диска 

Натисніть кнопку CD, щоб переключитися 
на відтворення диска з іншого режиму. 

Пауза 
Утримуйте натиснутою кнопку 
SOURCE/PAUSE, щоб призупинити 
відтворення компакт-диска, що 
програється. 
На дисплеї починає блимати 
повідомлення "PAUSE". 
Повторно натисніть й утримуйте 
SOURCE/PAUSE, щоб продовжити 
відтворення компакт-диска. 
Якщо до інформаційно-розважальної 
системи підключено зовнішній пристрій 
до входу AUX або пристрій USB/iPod, 
функція паузи не працює. 

Виберіть режим відтворення 
(RPT/RDM/INT) 

Під час відтворення компакт-диска змініть 
режим відтворення. 
Натисніть функціональну кнопку під 
надписом RPT (ПОВТОР), й інформаційно-
розважальна система буде постійно 
повторювати відтворення поточного треку. 
Щоб скасувати цю функцію, натисніть 
функціональну кнопку під символом RPT 
ще раз. 
Натисніть функціональну кнопку під 
написом RDM (ВИПАДКОВИЙ ПОРЯДОК), й 
інформаційно-розважальна система буде 
відтворювати треки у випадковому порядку. 
Щоб скасувати цю функцію, ще раз натисніть 
кнопку Функції під символом RDM. 
Натисніть функціональну кнопку під 
написом INT, й інформаційно-розважальна 
система буде послідовно відтворювати перші 
кілька секунд кожного треку. 
Щоб скасувати цю функцію, ще раз натисніть 
функціональну кнопку під символом INT. 

Наступний / попередній трек 
Натисніть кнопку  НАЛАШТУВАННЯ , й 
інформаційно-розважальна система 
почне відтворення наступного / попереднього 
запису. 

Наступна / попередня папка 
Натисніть кнопку  ПОШУК , й 
інформаційно-розважальна система 
почне відтворення наступної/попередньої 
папки. 

Перехід вперед / перехід назад 
Натисніть і утримуйте кнопки  
НАЛАШТУВАННЯ , й інформаційно-
розважальна система почне швидке 
відтворення вперед / назад. 

Вилучення компакт-диска 
Натисніть кнопку ВИЛУЧЕННЯ, і диск 
буде виштовхнутий із лотка в 
інформаційно-розважальній системі. 
Вийміть диск із піддону. 
Компакт-диск не буде вилучено при 
увімкненні запалювання чи якщо 
інформаційно-розважальна система 
вимкнена. 

Програвання CD формату MP3/WMA 
Формат MP3/WMA 

При запису на персональному комп'ютері 
диска в форматі MP3 / WMA: 
● Записуйте файли в форматі MP3/WMA 
на диск CD-R. 
● Не записуйте на одному диску файли в 
стандартному форматі аудіо і в форматі 
MP3/WMA. 
●Файли в форматі MP3/WMA повинні 

 
  



5-10 ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА 
 

мати розширення .mp3 або .wma, з іншими 
розширеннями програвач не працює. 
● Файли можна записувати фіксованою і зі 
змінною бітовою швидкістю. 
Інформаційно-розважальна система може 
відображати назву композиції, ім'я виконавця 
та назву альбому, записаних у вигляді тегів 
формату ID3 версій 1 і 2. 
● Створіть систему файлів, що полегшує 
пошук пісень у русі. Розсортуйте пісні за 
альбомами, використовуючи одну папку для 
кожного альбому. В одній папці або альбомі 
повинно бути не більше 18 пісень. 
● Під час пропалювання диска MP3/WMA в 
кілька етапів необхідно переконатися, що 
диск закритий. Як правило краще записувати 
диск цілком. 
Плеєр може зчитувати і програвати 
максимум 50 папок, п'ять сесій, 999 файлів. 
Довгі назви файлів і папок можуть займати в 
пам'яті диска більше місця, ніж необхідно. 
Для економії місця на диску мінімізуйте 
довжину назв файлів і папок. Можна 
програвати і компакт-диски MP3/WMA, 
записані без використання файлових папок. 
Система підтримує до 8 рівнів папок, проте 
рекомендується мінімальну кількість рівнів 
для папок, щоб не ускладнювати надмірно 
пошук конкретної папки при відтворенні. 
Якщо компакт- 

диск містить більше допустимих 50 папок, 
5 сесій і 999 файлів, програвач дозволяє 
доступ до диска і переміщення по ньому 
до крайнього допустимого файлу, а всі 
позиції понад максимуму ігноруються. 

Кореневий каталог 
Кореневий каталог буде інтерпретуватися 
як папка. Якщо в кореневому каталозі 
знаходяться стислі аудіофайли, каталог 
отримає позначення ROOT. 
Доступ до всіх файлів, розташованих у 
кореневому каталозі, буде здійснюватися 
в першу чергу. 

Порожній каталог або порожня папка 
Якщо кореневий каталог або папка 
знаходяться десь у файловій структурі, 
що містить тільки папки і вкладені паки 
без стислих файлів безпосередньо у них, 
програвач переходить до наступної 
папки, яка містить стислі аудіофайли, а 
порожня папка не відображається і їй не 
присвоюється номер. 

Відсутність папки 
Якщо на компакт-диску містяться тільки 
стислі файли, файли поміщаються в 
кореневу папку. 
Якщо компакт-диск записаний без папок, 
функція переходу до наступної і до 
попередньої папки не працює. 

Назва папки в цьому випадку відображається 
на дисплеї інформаційно-розважальної 
системи як "ROOT". 
Якщо компакт-диск містить тільки стислі 
аудіофайли, але не містить папок, то всі 
файли поміщаються в кореневому каталозі. 
Назва папки в цьому випадку відображається 
на дисплеї інформаційно-розважальної 
системи як "ROOT". 

Порядок відтворення 
Треки відтворюються в такому порядку: 
● Відтворення починається з першого треку в 
кореневому каталозі. 
● Після відтворення всіх треків у кореневому 
каталозі відтворюються файли в порядку їх 
номерів. 
● Після відтворення останнього треку з 
останньої папки програвач знову відтворює 
перший трек у першій папці кореневого 
каталогу. 

Файлова система і назви 
Назву пісні буде представлено в тезі ID3. 
Якщо назва пісні в форматі ID3 tag відсутня, 
інформаційно-розважальна система 
відображає ім'я файлу без розширення 
(MP3/WMA). 
Назви доріжок довше 32 символів або 4 
сторінок будуть скорочуватися. На дисплеї 
відображаються частини слів на останній 
сторінці тексту і розширення імені файлу. 
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Режим "Каталог" (Dir) 
У цій папці функції повтору, прослуховування 
початку треків, відтворення у випадковому 
порядку працюють при увімкненому режимі 
ALL. 
Натисніть функціональну кнопку під 
символом "Всі" (ALL), і режим "Всі" (All) 
зміниться на "Каталог" (DIR). 
Щоб скасувати режим каталогу, натисніть 
функціональну кнопку під символом DIR 
ще раз. 

Відображення інформації тегів Id3 
Натисніть і утримуйте кнопку ІНФОРМАЦІЯ 
[TP/INFO], інформаційно-розважальна 
система відобразить інформацію тегів ID3 
поточних файлів. 
Вибір додаткової інформації, такої як: Назва 
пісні, назва альбому і виконавця. 
Швидкість передачі даних може також 
з'явитися на дисплеї. 
Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 
більше двох секунд, щоб змінити режим 
відображення. 

Повідомлення про компакт-диск 
Перевірка компакт-дисків (CHECK CD): 
Якщо це повідомлення з'являється на 
дисплеї і компакт-диск висувається назовні, 
це може пояснюватися однією з таких 
причин: 
● Перегрів. При охолодженні до нормальної 
температури диск повинен відтворюватися. 

● Ви їдете по дуже нерівній дорозі. При виїзді 
на рівну дорогу диск повинен 
відтворюватися.  
● Диск забруднений, подряпаний, вологий 
або вставлений не тією стороною. 
● Надмірна вологість повітря. Почекайте з 
годинку і повторіть спробу. 
● Формат компакт-диска, можливо, не 
сумісний. Див. вище в даному розділі 
"Формат МР3". 
● Виникла помилка під час запису диска. 
● У програвачі, можливо, застрягла етикетка. 
Якщо диск не відтворюється з якоїсь іншої 
причини, спробуйте інший диск хорошої 
якості. 
Якщо будь-які відмови відбуваються 
періодично або виправити відмову 
неможливо, зв'яжіться з Вашим дилером. 
Якщо інформаційно-розважальна система 
відображає повідомлення про помилку, 
запишіть його і передайте своєму дилеру при 
зверненні. 

Допоміжні пристрої 
Відтворення з USB-накопичувачів 

Запобіжні заходи при роботі з 
USB-накопичувачами 

● Працездатність USB-накопичувачів із 
вбудованим жорстким диском, а також карт 
пам'яті CF або SD, підключених через USB-
адаптер, що не гарантується. 

●Використовуйте USB-накопичувач з флеш-
пам'яттю. 
● Уникайте розрядів статичної електрики при 
підключенні та відключенні USB-
накопичувачів. При багаторазовому 
підключенні і відключенні пристрою протягом 
короткого часу можуть виникнути проблеми 
зв'язку з пристроєм. 
● Не гарантується підключення USB-
пристроїв із роз'ємом, виконаним не з 
металу. 
● Підключення USB-пристроїв типу i-Stick 
може бути ненадійним через вібрації 
автомобіля; робота таких пристроїв не 
гарантується. 
● Не чіпайте USB-роз'єм і не торкайтеся його 
сторонніми предметами. 
● Розпізнаються тільки USB-пристрої з 
файловою системою FAT16/32. 
Підтримуються тільки пристрої з розміром 
сектора 512 або 2048 байт. NTFS та інші 
файлові системи не розпізнаються. 
● Час розпізнавання залежить від типу та 
ємності USB-пристрої і типу записаних 
файлів. Це не пов'язано з несправністю 
системи; дочекайтеся закінчення 
розпізнавання. 
● Файли на деяких USB-пристроях можуть не 
розпізнаватися через проблеми з сумісністю. 
Пристрої для зчитування даних із карт 
пам'яті і USB-концентратори не 
підтримуються. Перш  
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ніж використовувати пристрій, перевірте 
його роботу в автомобілі. 
● MP3-плеєри, мобільні телефони, 
цифрові фотоапарати та інші пристрої, 
підключені в режимі зовнішнього диска, 
можуть не працювати належним чином. 
● Не від'єднуйте USB-пристрій під час 
програвання. Це може призвести до 
пошкодження системи або несправності 
USB-пристрою. 
● Відключіть підключений USB-пристрій, 
коли запалювання вимкнене. При 
увімкненні запалювання з підключеним 
USB-пристроєм пристрій може зазнати 
пошкоджень або його робота може 
порушитися. 

УВАГА! 
USB-накопичувачі можна підключати до 
системи тільки для відтворення 
музичних файлів. 
Роз'єм USB системи не слід 
використовувати для зарядження USB-
пристроїв, оскільки нагрівання USB-
роз'єму може призвести до погіршення 
роботи або пошкодження системи. 

● Якщо USB-накопичувач розбитий на 
логічні диски, відтворюються тільки 
музичні файли з першого логічного диска. 
Тому музичні файли необхідно зберігати 
на першому логічному 

диску пристрою. Можливі труднощі з 
відтворенням звукових файлів з USB-
накопичувача, якщо в ньому виділено 
окремий розділ для програмного 
забезпечення. 
● Відтворення музичних файлів із 
захистом DRM неможливо. 

Вибрати USB/iPod режим 
Натисніть кнопку SRC/PAUSE для того, 
щоб переключитися на USB або iPod з 
іншого режиму. 

Підключення пристрою USB/iPOD 
Підключіть пристрій USB або iPOD в USB-
роз'єм для відтворення файлів USB або 
iPOD автоматично. 

Вилучення пристрою USB/iPOD 
Вийміть пристрій USB або iPOD з USB-
роз'єму. 
* Інші функції однакові з CD-режимом. 

Пауза 
Натисніть і утримуйте кнопку 
SRC/PAUSE, щоб поставити на паузу під 
час відтворення з USB або iPOD 
пристроїв. 
"PAUSE" буде відображатися на дисплеї. 
Натисніть і утримуйте кнопку 
SRC/PAUSE, щоб знову відтворити з USB 
або iPOD пристроїв. 

● Якщо інформаційно-розважальна 
система під’єднана до AUX обладнання 
або CD, у цьому випадку функція пауза 
недоступна. 

Змінити доріжку, що програється 
Натисніть кнопку  TUNE або  TUNE 
для відтворення наступного чи 
попереднього запису. 

Змінювати позицію відтворення 
Натисніть і утримуйте кнопку  TUNE 
або  TUNE для того, щоб 
перемотувати вперед-назад, а потім 
відпустіть. 
Коли Ви відпустите кнопку, файл почне 
відтворюватися в нормальному режимі. 
Змінювати папку відтворення на USB-

пристрої 
Натисніть кнопку  SEEK або SEEK 
для переходу на наступну або 
попередню папку. 

Режим відтворення (RPT/RDM/INT) 
Натисніть клавішу Функції під написом 
RPT (ПОВТОР), й інформаційно-
розважальна система буде постійно 
повторювати відтворення поточного 
треку. 
Щоб скасувати цю функцію, натисніть 
функціональну кнопку під символом 
RPT ще раз. 
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Натисніть функціональну кнопку під 
написом RDM (ВИПАДКОВИЙ 
ПОРЯДОК), й інформаційно-розважальна  
система буде відтворювати треки у 
випадковому порядку. 
Щоб скасувати цю функцію, ще раз 
натисніть кнопку Функції під символом 
RDM. 
Натисніть функціональну кнопку під 
написом INT, й інформаційно-
розважальна система буде послідовно 
відтворювати перші кілька секунд 
кожного треку. 
Щоб скасувати цю функцію, ще раз 
натисніть функціональну кнопку під 
символом INT. 

Використання меню iPOD 
Під час відтворення файлу, натисніть 
кнопку MENU/SOUND, щоб зайти в меню 
iPOD 

Перемотування назад / вперед 
Натисніть функціональну кнопку під 
написом  ПОШУК , щоб перейти на 
бажаний пункту меню, та натисніть 
кнопку під написом ENT. 

Скасування або попередня операція 
Натисніть кнопку під написом , щоб 
повернутися до попереднього кроку. 

Зовнішнє джерело аудіосигналу (AUX) 
Внизу справа на лицевій панелі 
інформаційно-розважальної системи є 
один роз'єм додаткового входу діаметром 
3,5 мм. 
Це не аудіовихід, не підключайте 
аудіонавушники в передній додатковий 
роз'єм. 
Підключення інших пристроїв може 
викликати несправність і пошкодження 
аудіосистеми. 
Не використовуйте будь-які пристрої, що 
впливають на безпеку їзди. 

Вибір режиму AUX IN 
Натисніть кнопку SRC/PAUSE в іншому 
режимі відтворення. 
Якщо не буде виявлено присутність 
штекера в додатковому роз'ємі, режим 
увімкнений не буде. 
Вибрати режим AUX: 
1. Під’єднайте пристрій до AUX-роз'єму. 
2. Натисніть кнопку SRC/PAUSE button. 
3. Увімкніть пристрій. 
4. Налаштуйте регулятор, щоб зменшити 
або збільшити звук. 

ПРИМІТКА! 
Пристрій не можна контролювати за 
допомогою кнопок аудіосистеми. 

 

ERA Glonass * 
У нормальному працюючому режимі 
(наприклад, стан готовності, Радіо, CD, 
USB, режим налаштування, і так далі), 
якщо ERA Glonass увімкнена, система 
увійде в режим ERA Glonass. 
● Коли ERA Glonass увімкнений, на 
дисплеї з'явиться "ERA Glonass 
увімкнений". 
● Коли ERA Glonass увімкнений, всі 
кнопки і налаштування не можуть бути 
використані. 
● Коли ERA Glonass увімкнений, пісня, 
що відтворюється, перейде на режим без 
звуку до вимикання ERA Glonass. 
● Якщо Ви на лінії, режим BT Hands – 
Free переключиться на режим BT Hands - 
Set. 
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ТЕЛЕФОН 
Підключення телефону до Bluetooth 

Порядок зв'язування пристроїв 
Натисніть клавішу BLUETOOTH [ ]. 
Запуститься процедура зв’язування 
пристроїв. 
1. Натисніть функціональну кнопку під 
написом "PAIRING" (ЗВ'ЯЗУВАННЯ) на 
дисплеї. 
2. На телефоні виконайте пошук пристроїв і 
виберіть пристрій під ім'ям "CAR AUDIO 
"(АУДІОСИСТЕМА АВТОМОБІЛЯ). 
На дисплеї аудіосистеми протягом 3 секунд 
повинна відображатися назва підключеного 
пристрою. 
Після завершення зв’язування аудіосистема 
переключиться в режим Mode Selection (вибір 
режиму) і на дисплеї відобразиться напис BT. 
З'єднання Bluetooth може перериватися 
періодично в залежності від моделі 
телефону. 
Дотримуйтесь цієї інструкції, щоб під'єднати 
знову. 
● Увімкніть і вимкніть функцію Bluetooth 
через телефон і спробуйте знову. 
● Увімкніть і вимкніть телефон і спробуйте 
знову. 
● Вийміть батарейку з телефону, 
перезапустіть і спробуйте знову. 
● Перезапустіть дану частину і спробуйте 
знову. 
● Видаліть всі з'єднані пристрої, пари і 
спробуйте знову. 

Автоматичне з'єднання 
1. При увімкненні живлення  
інформаційно-розважальна система 
спробує автоматично підключитися до 
раніше пов'язаного з Bluetooth пристрою. 
2. Якщо пов'язаний пристрій було 
виведено за межі зони дії Bluetooth (10 м), 
а потім знову повернувся в цю зону, 
інформаційно-розважальна система 
спробує автоматично відновити з ним 
зв'язок. 

Порядок роз'єднання 
Коли інформаційно-розважальна система 
під'єдналась із пристроєм Bluetooth, 
натисніть кнопку [ ] (Bluetooth). 
Потім з'явиться меню Bluetooth. 
1. Натисніть кнопку під написом 
"UNPAIRING". 
2. Натисніть кнопку під написом "YES" 
для від'єднання пристрою Bluetooth. 
Коли вибрано "NO", інформаційно-
розважальна система продовжує тримати 
з'єднання з пристроєм Bluetooth. 

Аудіо bluetooth 
Режим A2DP 

Натисніть функціональну кнопку під 
написом AUDIO PLAY 

PLAY 
Натисніть функціональну кнопку  під 
значком на дисплеї, щоб почати 

відтворення файлів з підключеного 
пристрою Bluetooth. 

Пауза 
Натисніть функціональну кнопку під 
значком на дисплеї, щоб призупинити 
відтворення MP3-файлу, що програється. 

Наступний / попередній трек 
Натисніть функціональну кнопку  
під значками на дисплеї, і почнеться 
відтворення наступної / попередньої 
доріжки. 
Телефон з пристроєм гучного зв'язку 

Прийом викликів 
Дзвінок  

1. Натисніть функціональну кнопку під 
написом Call (Виклик) на дисплеї. 
2.Натисніть функціональну кнопку під 
написом Last Call (Останній виклик) на 
дисплеї. 
На дисплеї аудіосистеми відобразиться 
повідомлення "Dialing..." (йде набір 
номера) і Connected (з'єднання 
встановлено). 

Вхідний виклик 
На аудіосистеми на 3 секунди 
відобразиться "Incoming Call" (Вхідний 
дзвінок), потім буде відображений 
"Номер вхідного виклика" 
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до тих пір, поки не буде натиснута 
функціональна кнопка під написом 
ВІДПОВІСТИ або ВІДХИЛИТИ на 
дисплеї. 
1. Натисніть функціональну кнопку під 
написом ВІДПОВІСТИ на дисплеї, і 
аудіосистема виконає з'єднання 
абонентів. 
2. Натисніть функціональну кнопку під 
написом ВІДХИЛИТИ на дисплеї, й 
аудіосистема повернеться в початковий 
режим. 

Під час розмови 
Натисніть функціональну кнопку під 
написом MIC MUTE (Відключити 
мікрофон) на дисплеї під час розмови по 
телефону, і мікрофон відключиться. 
Натисніть функціональну кнопку під 
написом PRIVATE (Конфіденційний 
режим) під час розмови по телефону, і 
аудіосистема переключиться в 
конфіденційний режим. 
Натисніть функціональну кнопку під 
написом HANG UP (ЗАВЕРШИТИ 
РОЗМОВУ) на дисплеї під час розмови 
по телефону. Аудіосистема повернеться 
у вихідний режим. 

Органи дистанційного управління на 
кермі * 

Основні операції аудіосистеми можуть 
бути відтворені за допомогою 
перемикачів на кермі. 

ПРИМІТКА! 
Якщо не буде присутність штекера в 
додатковому роз'ємі AUX (зовнішнє 
джерело сигналу), режим AUX 
увімкнений не буде. 

 

 

 
  



5-16 ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА 
 

Кнопки Функції 

PWR Коли живлення увімкнено в цій частині: 

Коротке натискання: Вмикає режим без звуку 

Тривале натискання: Вимикає подачу живлення 

Коли живлення вимкнено в цій частині: 

Натискання цієї кнопки включає живлення до цієї частини. 

MODE Використовується для вибору аудіорежиму. 

AM ® FM ® CD ® (AUX) ® назад до AM 

SEEK ● У режимі радіо 

Коротке натискання: Переключається на наступну вибрану 

станцію 

Тривале натискання: Починає автоматичне налаштування 

● У режимі CD: 

Коротке натискання: Змінює доріжку 

Тривале натискання: Змінює диск 

VOLUME  (+) 

  (-) 

+ сторона:  Збільшує звук 

- сторона:  Зменшує звук 
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АВТОМОБІЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ  
Запасне колесо, домкрат та інші 
інструменти зберігаються в багажному 
відділенні. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
При зберіганні домкрат, запасне 
колесо, інструменти та обладнання 
повинні бути зафіксовані на своїх 
місцях. 
● Не залишайте запасне колесо, 
домкрат або інші інструменти в салоні 
автомобіля. 
Незакріплені належним чином 
інструменти можуть представляти 
небезпеку для пасажирів у разі 
екстреного гальмування автомобіля 
або дорожньо-транспортної пригоди. 

Домкрат та інші інструменти повинні 
зберігатися в багажному відділенні. 
Інструменти слід розташувати таким 
чином, щоб їх можна було легко знайти. 
Для отримання додаткової інформації 
див. "КОЛЕСА І ШИНИ" 
Характеристики домкрата 
Гранична робоча навантаження: 650 кг 

ПРИМІТКА! 
Щоб уникнути появи стороннього шуму 
під час руху автомобіля домкрат, 
рукоятку домкрата та інші інструменти 
слід класти під підлогу багажного 
відділення. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Цей домкрат був розроблений 
спеціально для даної моделі 
автомобіля. 
● Використовувати його для інших 
моделей автомобілів не 
рекомендується. 
● При роботі з домкратом не можна 
допускати перевищення його 
максимально допустимого 
навантаження. 
Використання цього домкрата для 
інших автомобілів може призвести до 
його псування або поломки автомобіля, 
а також стати причиною тілесних 
ушкоджень. 

 

ЗАМІНА ПОШКОДЖЕНОГО КОЛЕСА 
Перед заміною пошкодженого колеса 
необхідно ознайомитися з наведеною нижче 
інструкцією з безпеки. 
Заходи безпеки при заміні колеса 
1. Увімкніть аварійну світлову сигналізацію. 
2. Припаркуйте автомобіль на достатньому 
віддаленні від основного руху. 
3. Паркування слід проводити на рівному і 
твердому ґрунті. Див. "ПАРКУВАННЯ 
АВТОМОБІЛЯ". 
4. Вимкніть двигун і вийміть ключ 
запалювання. 
5. Встановіть стоянкове гальмо. 
6. Всі пасажири повинні покинути салон 
автомобіля і відійти від нього на безпечну 
відстань. 
7. Під колесо, розташоване по діагоналі 
відносно колеса, яке замінюють, з двох 
сторін підкладіть клини, дерев'яні бруски або 
велике каміння. 
Недотримання цих правил безпеки може 
призвести до того, що автомобіль зісковзне з 
домкрата, а це в свою чергу може викликати 
серйозні тілесні ушкодження. 
Заміна пошкодженого колеса 
1. Дістаньте запасне колесо, домкрат й інші 
інструменти з багажного відділення. 
2. За допомогою колісного ключа або плоскої 
викрутки зніміть ковпак із колеса (при його 
наявності). 
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Якщо автомобіль обладнаний ковпаками 
коліс, що прикручуються, звільніть за 
допомогою колісного ключа чотири 
пластикових ковпачки і зніміть ковпак 
колеса. 

 
 

УВАГА! 
До підняття колеса не виймайте гайки і 
болти з колеса. 

3. Колісним ключем ослабте кожен болт 
колеса на один оборот. 
4. Встановіть рукоятку домкрата і 
колісний ключ у домкрат. 
5. Для підняття колеса обертайте 
рукоятку домкрата за годинниковою 
стрілкою. 
6. Встановіть домкрат, як показано на 
рисунку внизу. Під дверима в передній і 
задній частині автомобіля є гніздо. 

 

 
УВАГА! 

Не намагайтеся підняти автомобіль до 
тих пір, поки домкрат не буде 
встановлений і надійно зафіксований у 
правильному положенні. 

7. Встановіть домкрат вертикально під 
посиленим місцем з правого або лівого 
боку від колеса, яке необхідно замінити. 
8. Обертаючи рукоятку домкрата за 
годинниковою стрілкою, обережно 
піднімайте автомобіль, поки домкрат 
міцно не закріпиться в потрібному місці 
кузова, а колесо не буде підняте над 
землею не менше, ніж на 3 см. 
 
 
 
 

 

 
УВАГА! 

● Під час підйому автомобіля необхідно 
переконатися в надійності 
розташування домкрата, в іншому 
випадку він може вислизнути з-під 
автомобіля.  

 
ПРИМІТКА! 

Автомобіль потрібно піднімати на 
висоту, необхідну для заміни колеса, 
але не вище. 

 

 
 

Послабити 

Балонний ключ 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Не знаходьтесь під встановленим на 
домкрат автомобілем і не заводьте двигун. 
Домкрат може вислизнути, внаслідок чого 
можливі серйозні травми або смертельні 
випадки.  

9. Обертаючи колісний ключ проти 
годинникової стрілки, до кінця звільніть всі 
гайки і болти, а потім вийміть їх з колеса. 
10. Зніміть колесо. 
11. Встановіть запасне колесо на маточину. 

УВАГА! 
● Ніколи не змащуйте гайки або болти 
колеса маслом або мастилом. 
● Завжди користуйтесь тільки придатними 
для колеса гайками і болтами. 
● За допомогою колісного ключа, що 
поставляється в комплекті інструментів, 
надійно затягніть гайки і болти на колесі. 
● При першій можливості слід звернутися в 
автосервіс для затягування гайок або 
болтів відповідно до специфікацій. 
Якщо гайки або болти будуть затягнуті 
неправильно, вони можуть з часом 
ослабнути. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 

 

12. Встановіть гайки і болти колеса та 
злегка закріпіть, обертаючи колісний ключ 
за годинниковою стрілкою. 
13. Для того, щоб поставити автомобіль 
на землю, повертайте рукоятку домкрата 
проти годинникової стрілки. 
14. Надійно затягніть гайки або болти 
колеса моментом 140 Нм у діагональному 
порядку; 1 → 2 → 3 → 4 → 5 (див. рис. 
нижче). 

 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Переконайтеся, що надійно затягнуті 
гайки і болти відповідають всім 
необхідним вимогам. 
Використання нерекомендованих 
деталей або недостатнє затягування 
болтів може призвести до їх 
викручування. 

 

15. Зафіксуйте ковпак, якщо потрібно. 
При установки болтів на колеса з 
ковпаками виконайте такі дії: 
● Встановіть колісний ковпак; 
● У ручну встановіть пластмасові 
ковпачки; 
● Затягніть балонним ключем моментом 
6 Нм, потім ще проверніть балонний 
ключ на 90 °.  

УВАГА! 
Не ставте ковпак на тимчасове запасне 
колесо (докатку). Можливе ушкодження 
ковпака або колеса.  

16. Приберіть домкрат, інструменти і 
колесо зі спущеною шиною у відведене 
для них місце. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Не залишайте домкрат або інструменти 
в салоні автомобіля. 
Незакріплені належним чином 
інструменти можуть представляти 
небезпеку для пасажирів у разі 
екстреного гальмування автомобіля 
або дорожньо-транспортної пригоди.  

 

 
 

Затягнути 
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УВАГА! 
Піднятий на домкраті автомобіль 
втрачає стійкість, що може завдати 
шкоди автомобілю і стати причиною 
тілесних пошкоджень. 
● Необхідно скористатися лише 
домкратом, що поставляється, 
встановленим у правильне положення. 
● Домкрат повинен бути встановлений 
перпендикулярно ґрунту. 
● Не можна перебувати під 
встановленим на домкрат автомобілем. 
● Не можна запускати двигун 
автомобіля, що стоїть на домкраті. 
● Перед установкою автомобіля на 
домкрат всі пасажири повинні покинути 
салон автомобіля і відійти на безпечну 
відстань (в тому числі від іншого 
транспорту). 
● Домкратом потрібно користуватися 
тільки для заміни коліс. 
● Небезпечно встановлювати домкрат 
під автомобіль, що стоїть на похилій 
або слизькій поверхні. 
● Домкрат слід встановлювати 
безпосередньо біля колеса, яке 
необхідно замінити. 
● Необхідно блокувати колесо, що 
розташоване по діагоналі відносно 
колеса, яке замінюють. 

  

УВАГА! 
● Перед підйомом автомобіля на 
домкрат затягніть стоянкове гальмо, 
увімкніть першу або задню передачу 
(механічна коробка передач) або 
встановіть важіль перемикання 
передач у положення "P" (автоматична 
коробка передач). 
● Не робіть заміну колеса поблизу 
транспорту, що рухається.  

  
УВАГА! 

При відсутності умов для заміни колеса 
або впевненості в своїх власних силах,  
зверніться в автомайстерню. 

 
 

ЗАПУСК ДВИГУНА ВІД АКУМУЛЯТОРНОЇ 
БАТАРЕЇ ІНШОГО АВТОМОБІЛЯ 

УВАГА! 
● Не намагайтеся запустити двигун, 
штовхаючи або буксируючи автомобіль. 
Це може призвести до пошкодження 
каталітичного нейтралізатора, 
автоматичної трансмісії, а також до 
тілесних ушкоджень. 

У випадку розряду акумуляторної батареї 
для запуску двигуна можна скористатися 
акумуляторною батареєю іншого автомобіля. 

ПРИМІТКА! 
Акумуляторні батареї вибухонебезпечні. 
Можливий опік електролітом або коротке 
замикання, що призведе до отримання 
важких травм чи пошкодження деталей 
автомобіля. 
● Не використовуйте акумуляторні батареї 
поблизу джерел вогню або іскор. 
● При запуску двигуна від акумуляторної 
батареї іншого автомобіля не нахиляйте 
акумуляторну батарею. 
● Не допускайте короткого замикання 
проводів. 
● При роботі поблизу акумуляторної 
батареї слід одягати захисні окуляри.  
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Не допускайте попадання 
електроліту в очі, на шкіру, одяг або 
пофарбовану поверхню. 
● Переконайтеся в тому, що 
акумуляторні батареї обох автомобілів 
мають однакову номінальну напругу. 
● Не демонтуйте розряджену 
акумуляторну батарею. 
Невиконання цих заходів безпеки або 
нехтування наступними інструкціями із 
запуску двигуна від акумуляторної 
батареї іншого автомобіля за 
допомогою подовжувальних проводів 
може призвести до вибуху 
акумуляторної батареї, опіків 
електролітом або короткого замикання. 
Все це може призвести до серйозних 
пошкоджень електричних систем обох 
автомобілів, а також послужити 
причиною тяжких тілесних пошкоджень. 

Перед запуском двигуна від 
акумуляторної батареї іншого 
автомобіля: 
1. Увімкніть стоянкове гальмо. 
2. При наявності автоматичної трансмісії 
увімкніть передачу PARK, у випадку 
механічної коробки передач переведіть 
важіль коробки передач у нейтральне 
положення. 
3. Вимкніть всі електроприлади. 

УВАГА! 
● Перед запуском двигуна від 
акумуляторної батареї іншого автомобіля 
слід вимкнути аудіосистему. В іншому 
випадку це може призвести до її 
пошкодження. 
Усунення подібних несправностей не 
покривається гарантійними зобов'язаннями 
виробника.  

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Слідкуйте за тим, щоб подовжувальні 
проводи не торкалися обертових деталей у 
моторному відсіку. 
Це може призвести до серйозних поломок 
цих деталей.  

Підключення подовжувальних проводів. 
Подовжувальні проводи підключаються в 
такому порядку: 
1. З'єднайте один затиск першого 
з'єднувального кабелю з позитивним 
виведенням допоміжної акумуляторної 
батареї (визначається за знаком "+" на 
корпусі або виведенні акумуляторної 
батареї). 
2. Інший кінець цього кабелю підключається 
до позитивного виведення  розрядженої 
акумуляторної батареї (знак "+"). 
3. З'єднайте перший затиск іншого 
з'єднувального кабелю з негативним 
виведенням допоміжної акумуляторної 

батареї (визначається за знаком "-" на 
корпусі або виведенні акумуляторної 
батареї). 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Не підключайте кінець другого 
подовжуючого проводу, що залишився,  
до негативного (-) виведення 
розрядженої батареї. 
● Цей затискач слід закріпити на будь-
якому металевому кронштейні двигуна. 
● Цей кронштейн повинен 
розташовуватися якнайдалі від 
акумуляторної батареї. 
Підключення останнього затискача до 
негативного виведення розрядженої 
акумуляторної батареї може призвести 
до утворення електричної дуги або 
вибуху акумуляторної батареї. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Це може призвести до травмування 
людей і пошкодження деталей 
автомобіля. 

4. Підключіть інший кінець другого 
з'єднувального кабелю до заземлення на 
іншому автомобілі, наприклад, до 
сталевого кронштейну, болтами 
прикріпленому до блока двигуна. 
5. У процесі зарядження розрядженої 
батареї допускається робота двигуна 
автомобіля, від батареї якої здійснюється 
запуск двигуна. 

ПРИМІТКА! 
Інтервал між спробами завести 
автомобіль із розрядженою 
акумуляторною батареєю повинен 
складати не менше хвилини, а 
тривалість кожної спроби – не більше 
15 секунд. 

Після успішного запуску двигуна: 
1. Акуратно від'єднайте кінці мінусового 
(негативного) проводу. 
Починати потрібно з автомобіля, у якого 
була розряджена акумуляторна батарея. 
Не вимикайте двигун автомобіля. 
2. Від'єднайте затискач негативного 
проводу від негативного виведення 
акумуляторної батареї іншого 
автомобіля. 

3. Від’єднайте затискачі проводу з 
позитивним виведенням обох 
акумуляторних батарей. Покладіть 
подовжувальні проводи в багажник поруч 
із запасним колесом. 
4. Після запуску двигуна автомобіль 
повинен знаходитися в русі мінімум 20 
хвилин. Це необхідно для зарядження 
акумуляторної батареї. 
5. Якщо акумулятор як і раніше 
розряджається, необхідно звернутися в 
автосервіс. Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 
 

БУКСИРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ 
При необхідності буксирування 
автомобіля рекомендується звернутися в 
автосервіс або спеціальну службу 
евакуації. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

● Забороняється перевозити пасажирів 
в автомобілі, що буксирується . 
● При буксируванні автомобіля 
забороняється перевищувати безпечну 
або дозволену в даних випадках 
швидкість. 
● Забороняється буксирувати 
автомобіль із несправними деталями, 
що не повністю закріплені на 
автомобілі або в його салоні. 
Недотримання цих заходів безпеки 
може призвести до тяжких тілесних 
пошкоджень. 
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Буксирування автомобіля методом 
часткового навантаження 
1. Увімкніть аварійну світлову 
сигналізацію. 
2. Поверніть ключ запалювання в 
положення ACC. 
3. Встановіть важіль механічної коробки 
передач чи перемикач автоматичної 
трансмісії в нейтральне положення 
(NEUTRAL). 
4. Зніміть автомобіль із стоянкового 
гальма. 
5. Після установки під передні колеса 
буксировочного візка автомобіль можна 
буксирувати. 
  

УВАГА! 
Під час буксирування автомобіля 
методом завантаження задньої осі на 
евакуатор під передні колеса необхідно  
встановлювати буксирувальний візок. 
● Буксирування може здійснюватися 
тільки з піднятими передніми колесами. 
Буксирування автомобіля з опорою 
передніх коліс на дорогу може 
призвести до серйозних пошкоджень 
коробки передач автомобіля. 
● Для буксирування автомобіля не 
можна використовувати стропи. 
● Замість цього скористайтеся 
підйомником із плоскою платформою. 

 

 

Буксирування в екстрених випадках 
При неможливості виклику евакуатора 
буксирування автомобіля здійснюється за 
допомогою аварійного буксирувального 
тросу, що прикріплюється до проушин під 
бампером автомобіля. 
 

Буксирувальні провушини в передній 
частині автомобіля 
Буксирувальні провушини розташовані 
під бампером автомобіля. Для 
управління кермом і гальмами 
автомобіля, що буксирують, у ньому 
повинен знаходитися водій. 

 
Буксирування таким способом може 
здійснюватися тільки по дорозі з твердим 
покриттям, на короткі відстані і при малій 
швидкості. 
При цьому колеса, осі, трансмісія, 
кермове управління і гальмівні механізми 
повинні бути справними.  
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УВАГА! 
Під час буксирування автомобіля за 
допомоги буксирувального тросу є 
ймовірність поломки деяких деталей 
автомобіля. Пошкодження, отримані 
при буксируванні автомобіля, не 
покриваються гарантіями виробника. 
Щоб уникнути поломок: 
● Буксирування за передні провушини 
повинне здійснюватися тільки при 
відсутності іншого буксирувального 
обладнання. 
● Рекомендується буксирувати 
автомобіль за його передню частину. 
● Буксирувальний трос не повинен 
потрапляти на бампер. 
● Переконайтеся в тому, що обидва 
кінці буксирувального тросу надійно 
закріплені в провушинах. Для цього 
натягніть буксирувальний трос. 
● Буксирування за допомогою 
буксирувального троса може призвести 
до поломки автоматичної трансмісії. 
Для буксирування автомобіля з 
автоматичною коробкою передач 
рекомендується скористатися 
евакуатором із плоскою платформою 
або підйомником. 
● Автомобіль повинен рухатися з 
помірною швидкістю і без різких ривків. 

   

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Будьте обережні, тому що при 
буксируванні тросом контроль над 
автомобілем, що буксирується, може 
бути втрачений. 
● Не можна здійснювати буксирування 
автомобіля з пошкодженими колесами, 
осями, коробкою передач, системою 
кермового управління і гальмами. 
● Під час буксирування автомобіля не 
вимикайте вимикач запалювання, тому 
що це призведе до блокування 
кермової колонки і втрати контролю 
над автомобілем.  

Задній буксирувальний гак 
Буксирувальний гак у задній частині 
автомобіля використовується для 
буксирування інших автомобілів. Ним 
потрібно користуватися тільки в 
екстрених випадках (наприклад, для 
витягування іншого автомобіля з канави, 
замету або бруду). 
Під час буксирування зусилля повинне 
бути направлено строго уздовж осі 
автомобіля. Не допускайте прикладення 
зусилля під кутом до осі автомобіля. Щоб 
уникнути аварій, не допускайте різкого 
ослаблення натягу троса. 
 

Розгойдування застряглого 
автомобіля 

"вперед назад" 
Якщо автомобіль застряг у снігу, бруду 
або іншому нетвердому ґрунті, виконайте 
такі дії. 
1. Поверніть кермо до упору спочатку 
направо, потім наліво. Це дозволить 
розчистити колію біля передніх коліс. 
2. Послідовно перемикайте передачі з 
заднього ходу на передачу руху вперед. 
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3. Намагайтеся підтримувати буксування 
коліс на мінімальному рівні. 
4. Під час перемикання передач 
відпускайте педаль акселератора. 
5. При увімкненні передачі злегка 
натисніть на педаль акселератора. 
Якщо описані вище дії не дали 
результату, можливо, слід вдатися до 
буксирування. Див. пункт 
"БУКСИРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ" вище в 
цьому розділі. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
При розгойдуванні автомобіля "вперед-
назад" у разі його застрявання: 
● Переконайтеся, що поруч з 
автомобілем немає людей, будівель 
або інших об'єктів. 
При розгойдуванні автомобіль може 
раптово рушити, що може призвести до 
нанесення збитку навколишнім 
об’єктам чи травмування людей, що 
знаходяться поряд.   

 
ПРИМІТКА! 

При спробі витягти автомобіль, 
розгойдуючи його "вперед-назад", для 
уникнення поломки коробки передач 
або інших частин автомобіля слід 
дотримуватися певних заходів 
обережності. 
● Не натискайте педаль акселератора 
при перемиканні передач або до 
повного увімкнення необхідної 
передачі. 
● Не заводьте двигун автомобіля і не 
обертайте колеса. 
● Якщо автомобіль не вдалося 
витягнути своїми силами, можливо, 
слід вдатися до буксирування.  

 
  
 

ПЕРЕГРІВАННЯ 
Якщо покажчик температури 
охолоджуючої рідини вказує на перегрів 
двигуна або при наявності інших ознак 
перегріву: 
1. Зупиніть автомобіль. 
2. Вимкніть систему кондиціонування 
повітря. 
3. Дайте двигуну попрацювати на 
холостому ходу протягом декількох 
хвилин. 
4. Перевірте роботу вентилятора системи 
охолодження двигуна. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
При появі пари відійдіть на безпечну 
відстань від автомобіля і дайте двигуну 
охолонути. 
Пара може викликати серйозні опіки. 
Ніколи не відкривайте пробку системи 
охолодження до зникнення 
надлишкового тиску в системі! 
В іншому випадку Ви ризикуєте 
отримати опіки, а автомобіль втратить 
охолоджуючу рідину! 

 
ПРИМІТКА! 

Увімкнена система кондиціонування 
повітря при русі по горбистій місцевості 
або у важких дорожніх умовах може 
призвести до перегріву двигуна. 
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Якщо вентилятор не обертається і з'явилася 
пара: 
1. Вимкніть двигун. 
2. Покиньте автомобіль і відійдіть від нього, 
не відкриваючи капот. 
3. Почекайте деякий час, поки двигун не 
охолоне. 
4. Після припинення виходу пари з-під капота 
обережно відкрийте капот. 
Перевірте рівень охолоджувальної рідини і 
доведіть його до норми при необхідності. 
5. При першій можливості зверніться до 
авторизованого дилера. 
Якщо вентилятор справний і пара не 
з'являється: 
1. Обережно відкрийте капот. 
2. Залиште двигун працюючим на холостому 
ходу, поки він не охолоне. 
3. Перевірте рівень охолоджувальної рідини. 
При необхідності доведіть рівень 
охолоджувальної рідини до норми. Якщо 
вентилятор справний, а температура двигуна 
не знижується: 
1. Заглушіть двигун. 
2. Обережно відкрийте капот. 
3. Дочекайтеся охолодження двигуна. 
4. Перевірте рівень охолоджувальної рідини. 
При необхідності доведіть рівень 
охолоджувальної рідини до норми. При 
низькому рівні охолоджуючої рідини 
перевірте наявність патьоків у таких місцях: 

1. Радіатор. 
2. Шланги радіатора. 
3. З'єднання радіатора. 
4. Шланги нагрівача. 
5. З'єднання обігрівача. 
6. Водяний насос системи охолодження. 
Відновіть рівень охолоджувальної рідини 
при необхідності. 
При виявленні течі або іншої 
несправності або при триваючому 
зниженні рівня охолоджуючої рідини 
негайно зверніться до авторизованого 
дилера. Забороняється експлуатувати 
автомобіль до усунення несправностей. 
Пошкодження двигуна, що виникли 
внаслідок перегріву, що не покриваються 
гарантією виробника. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Гаряча охолоджуюча рідина і пара 
знаходяться в системі охолодження під 
високим тиском. Викидання 
охолоджувальної рідини або пара може 
призвести до отримання серйозних 
травм. 
● Не знімайте кришки 
розширювального бачка або радіатора 
при гарячому двигуні. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Виконуючи будь-яку перевірку або 
технічне обслуговування автомобіля, 
приймайте запобіжні заходи для 
зменшення ризику отримання травм або 
пошкодження деталей. 
Загальні заходи безпеки при 
техобслуговуванні автомобіля: 
● Не ремонтуйте при двигуні, який не 
охолонув 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Каталітичний нейтралізатор 
відпрацьованих газів та інші 
компоненти вихлопної системи під час 
роботи двигуна можуть стати дуже 
гарячими. Дотик до відповідних частин 
під час роботи двигуна може призвести 
до важких опіків. 
● Не перебувайте під автомобілем, 
установленим на домкрат. При 
необхідності проведення ремонту під 
днищем автомобіля повинні бути 
встановлені безпечні опори. 
● Не допускайте попадання тліючих, 
палаючих речовин та іскор на 
акумуляторну батарею, паливо і деталі 
паливної апаратури. 
● Не встановлюйте і не демонтуйте 
акумуляторну батарею або будь-які 
електронні / електричні компоненти при 
увімкненому запалюванні. 

 

 
● Слід пам'ятати, що акумуляторна 
батарея, проводи запалювання й 
електричні з'єднання автомобіля 
знаходяться під високим струмом або 
напругою. Будьте обережні, щоб уникнути 
удару струмом. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Перед тим як відкрити капот, вимкніть 
запалювання та вийміть ключ. 
Дотик до струмоведучих частин при 
увімкненому запалюванні може 
призвести до удару струмом або опіків. 

 
 
  
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
При роботі з моторним відсіком зніміть 
нещільно прилеглий одяг і прикраси, які 
можуть бути затягнуті рухомими 
деталями двигуна, і не наближайтеся 
до вентилятора, ременів або інших 
рухомих деталей. 

● При підключенні проводів 
акумуляторної батареї звертайте 
особливу увагу на їх полярність. Не 
підключайте позитивний провід до 
негативного виведення і навпаки. 
● При роботі двигуна в замкнутому 
просторі, наприклад, у гаражі, забезпечте 
достатню вентиляцію. 
● Зберігайте відпрацьоване масло, 
охолоджувальну рідину та інші технічні 
рідини поза досяжністю дітей і домашніх 
тварин. 
● Не викидайте порожні контейнери з-під 
масла та інших рідин або які містять 
відпрацьоване масло або рідину разом із 
домашніми відходами. 
Використовуйте тільки дозволені в 
даному регіоні способи утилізації 
автомобільних відходів. 
● Якщо Вам необхідно відкрити капот при 
працюючому двигуні, потрібно вжити 
заходи для запобігання непередбаченого 
руху автомобіля. При наявності 
автоматичної трансмісії переведіть 
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важіль селектора коробки передач у 
положення PARK або NEUTRAL і 
увімкніть стоянкове гальмо. При 
наявності механічної коробки передач 
переведіть важіль у нейтральне 
положення й увімкніть стоянкове гальмо. 
● Щоб уникнути травм завжди вимикайте 
запалювання і виймайте ключ перед 
проведенням робіт у моторному відсіку, 
за винятком особливих випадків. Якщо в 
цілях техобслуговування необхідно 
проводити роботи в моторному відсіку 
при працюючому двигуні, зніміть 
нещільно прилеглий одяг і прикраси, які 
можуть бути затягнуті рухомими 
деталями двигуна і призвести до травм. 

Вентилятор системи охолодження 
двигуна 
УВАГА! 

Електричний вентилятор системи 
охолодження, що розташований у 
моторному відсіку, управляється 
датчиком. Цей вентилятор може почати 
роботу в будь-який час. 
● Слідкуйте за тим, щоб руки, пальці, 
одяг тощо знаходились на достатньому 
віддаленні від лопатей вентиляторів. 

   

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Електричний вентилятор системи 
охолодження, що розташований у 
моторному відсіку, управляється 
датчиком. Цей вентилятор може почати 
роботу в будь-який час. 
● Слідкуйте за тим, щоб руки, пальці, 
одяг тощо знаходилися на достатньому 
віддаленні від лопатей вентиляторів.  

Для уникнення травм від лопатей 
вентилятора системи охолодження перед 
роботою в моторному відсіку вимкніть 
двигун, щоб не допустити увімкнення 
вентилятора. 
Крім того, слід пам'ятати, що електронна 
система запалювання має більш високу 
напругу, ніж стандартні системи. Тому 
торкатися до струмоведучих частин при 
увімкненому запалюванні вкрай 
небезпечно. 
 

ПЕРЕВІРКИ АВТОМОБІЛЯ 
Для безпечної і надійної експлуатації 
автомобіля необхідно виконувати 
періодичну перевірку його зовнішніх 
деталей, салону і моторного відсіку. 

Зовнішні деталі 
Шини 
● Перевірте, чи відповідає тиск у шинах 
пропонованим вимогам. (Див. розділ 
"КОЛЕСА І ШИНИ") 
● Перевірте відсутність тріщин, порізів й 
інших пошкоджень протектора і боковин 
шин (зокрема збоку). 
● Перевірте відсутність сторонніх 
предметів, що застрягли в протекторі. 
Колеса  
● Перевірте, щоб гайки і болти були 
затягнуті як слід. (Див. Розділ "ЗАМІНА 
ПОШКОДЖЕНОГО КОЛЕСА") 
Прилади освітлення 
● Перевірте правильність 
функціонування передніх і задніх фар, 
габаритних вогнів, покажчиків повороту, 
стоп-сигналів і протитуманних фар. 
Рідини  
● Перевірте рівень рідини в усіх 
резервуарах, розташованих у моторному 
відсіку. 
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Очищувач вітрового скла 
● Перевірте стан склоочисників та їх 
гумових щіток (включаючи очищувач 
заднього скла при його наявності). 

В салоні 
Кермове управління 
● Перевірте люфт керма. 
Стоянкове гальмо 
● Перевірте рухливість важеля 
стоянкового гальма. 
Панель управління 
● Перевірте правильність 
функціонування всіх приладів, покажчиків 
і сигнальних ламп на панелі управління. 
Дзеркала 
● Переконайтеся, що поверхня, що 
відбиває всі три дзеркала, є рівною і 
чистою. 
● Перевірте регулювання дзеркал. 
Органи управління 
● Перевірте вільний хід і зусилля 
педалей зчеплення і гальмівного 
механізму. 

Моторне масло 
Для забезпечення нормальної роботи 
двигуна необхідно стежити за рівнем 
моторного масла. 
При експлуатації двигуна витрачається 
певна кількість моторного масла. 
Тому необхідно регулярно перевіряти 
рівень масла, наприклад, при кожній 
заправці. 
Для отримання точної інформації про 
рівні масла двигун повинен бути 
прогрітий, а автомобіль знаходитися на 
горизонтальній поверхні. 
Якщо індикатор тиску масла в двигуні (
) на приладовій панелі вмикається, то 
необхідно негайно перевірити рівень 
масла в двигуні. 
Нормальним вважається витрата масла 
до 0,6 л. на кожні 1000 км. пробігу. 

Перевірка рівня моторного 
масла 

1. Припаркуйте автомобіль на рівному 
горизонтальному майданчику. 
2. Після зупинки двигуна почекайте кілька 
хвилин, щоб масло стекло в картер. При 
холодному двигуні час стікання масла 
збільшується. 
3. Вийміть масляний щуп і витріть його. 
4. Вставте масляний щуп у штуцер до 
упору. 
5. Знову вийміть масляний щуп. 

 
 
6. Переконайтеся в тому, що масло на 
масляному щупі прозоре. 
7. Перевірте рівень масла на масляному 
щупі. Рівень масла повинен знаходитися 
між позначками MIN і MAX. 
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Моторний відсік 
двигун 1.5 DOHC 

 

 
1. Повітряний фільтр 
2. Кришка заливної горловини для 
моторного масла 
3. Масляний щуп двигуна 

4. Гальмівний механізм/бачок 
гідроприводу зчеплення 
5. Резервуар охолоджувальної рідини 
6. Резервуар робочої рідини кермового 
підсилювача 

 7. Блок реле і запобіжників 
8. Акумуляторна батарея 
9. Бачок омивача 
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8. Якщо рівень нижче позначки MIN, 
додайте необхідну кількість масла тієї ж 
марки і в'язкості, що і в двигуні, щоб 
підняти рівень масла до максимального. 
Перевищення позначки MAX 
неприпустимо. Додавання масла 
виконується через маслозаливну 
горловину двигуна. Більш детальна 
інформація міститься в пункті 
"МОТОРНИЙ ВІДСІК" вище в цьому 
розділі. 
Для отримання інформації про 
характеристики моторного масла див. 
розділ "КАРТА ЗМАЩУВАННЯ". 

Кришка маслозаливної горловини 
двигуна 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Моторне масло є отруйною рідиною, і 
при ковтанні може викликати отруєння 
або смерть. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Зберігайте охолоджувальну рідину 
поза досяжністю дітей. 
● Уникайте регулярного або тривалого 
контакту моторного масла зі шкірою. 
● Після роботи з моторним маслом 
промивайте відкриті ділянки шкіри 
милом або спеціальним очищувачем.  

 
ПРИМІТКА! 

Моторне масло – шкідлива речовина і 
при попаданні в організм може 
викликати хворобу і навіть смерть. 
● Тримайте його у недоступному для 
дітей місці. 
● Уникайте повторних чи тривалих  
контактів із шкірою. 
● Промийте відкриті ділянки з милом і 
водою або засобом для очищення рук. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Додавання занадто великої кількості 
моторного масла може вплинути на 
роботу двигуна. 
● Не допускайте перевищення рівня 
масла вище мітки MAX на масляному 
щупі. 
Перевищення максимального рівня 
моторного масла може мати такі 
наслідки: 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Збільшення витрати масла. 
● Забруднення свічок запалювання. 
● Утворення надмірного нагару в двигуні. 

Заміна моторного масла і масляного 
фільтра 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Ця процедура вимагає спеціальної 
підготовки, засобів і обладнання. Перед 
виконанням роботи переконайтеся в 
наявності відповідної кваліфікації. 
● Замініть масло на станції технічного 
обслуговування, якщо не впевнені в тому, 
що можете безпечно провести дану 
операцію. 
У протилежному випадку можливе 
отримання травм чи пошкодження деталей 
автомобіля. Рекомендуємо 
проконсультуватися з авторизованим 
дилером. 

При забрудненні моторне масло втрачає 
змащувальну здатність. Слідкуйте за тим, 
щоб заміна моторного масла відбувалася 
відповідно до регламентом технічного 
обслуговування. При кожній заміні моторного 
масла також повинна проводитися заміна 
фільтра. 
У важких умовах експлуатації заміна масла і 
масляного фільтра повинна 
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проводитися частіше в два рази, ніж це 
рекомендується в регламенті звичайного 
технічного обслуговування. 
Під важкими умовами експлуатації 
мається на увазі, зокрема: 
● Частий початок руху при непрогрітому 
двигуні. 
● Подолання значної відстані в умовах 
пробок. 
● Часті поїздки на невеликі відстані. 
● Часта експлуатація при негативній 
зовнішній температурі. 
● Тривала робота двигуна на холостому 
ходу. 
● Часте водіння на малій швидкості. 
● Рух по курних дорогах. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Моторне масло і масляні ємності 
потенційно небезпечні. 
● Уникайте регулярного або тривалого 
контакту з моторним маслом. 
● Після роботи з моторним маслом 
очищайте шкіру і нігті милом або 
спеціальним очищувачем. Зберігайте 
моторне масло та інші токсичні 
речовини поза досяжністю дітей. 
Моторне масло призводить до 
подразнення шкіри, при ковтанні може 
викликати отруєння або смерть. 

 

УВАГА! 
Використання не рекомендованого 
моторного масла або хімічних добавок 
(присадок) може привести до поломки 
двигуна. 
● Зверніться до авторизованого дилера 
перед тим, як використовувати присадки. 

 

УВАГА! 
● Не утилізуйте відпрацьоване масло і 
фільтри разом із домашніми відходами. 
Використовуйте тільки дозволені в даному 
регіоні способи утилізації автомобільних 
відходів. 
Відпрацьоване моторне масло і фільтр 
містять отруйні речовини, які можуть 
завдати шкоди здоров'ю і навколишньому 
середовищу.  

Охолоджувальна рідина 
При правильному співвідношенні інгредієнтів 
ця рідина ефективно захищає систему 
опалення та охолодження від корозії й 
замерзання. 
При холодному двигуні рівень 
охолоджувальної рідини в розширювальному 
бачку повинен знаходитися між позначками 
MIN і MAX. Рівень охолоджувальної рідини 
підвищується при підвищенні температури 
двигуна і знижується при його охолодженні. 

 
  

УВАГА! 
Додавання в систему охолодження 
водопровідної води або неправильних 
інгредієнтів може пошкодити систему 
охолодження. 
● Не використовуйте як 
охолоджувальну воду спиртовмісний чи  
метаноловий антифриз. 
● Можливе застосування тільки суміші 
дистильованої води і відповідного 
антифризу, придатного для даного 
автомобіля, в співвідношенні 56:44. 
В іншому випадку можливий перегрів 
або загорання двигуна. 

Якщо рівень охолоджувальної рідини 
опустився нижче позначки MIN, додайте 
в 
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розширювальний бачок відповідну 
охолоджувальну рідину, складену в 
правильних пропорціях, але тільки при 
холодному двигуні. 
При необхідності захисту автомобіля в дуже 
холодному кліматі, суміш води і антифриза у 
співвідношенні 48:50 відповідно. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Гаряча охолоджуюча рідина і пара можуть 
вирватися з системи охолодження двигуна 
під високим тиском, що може викликати 
серйозні травми. 
● Не знімайте кришку розширювального 
бачка або радіатора при гарячому двигуні. 

 

УВАГА! 
Охолоджувальна рідина є отруйною 
технічною рідиною. 
● Уникайте регулярного або тривалого 
контакту з охолоджувальною рідиною. 
● Після контакту з охолоджувальною 
рідиною промийте шкіру проточною водою, 
очищайте шкіру і нігті милом або 
спеціальним очищувачем. 
● Зберігати поза досяжності дітей. 
● Охолоджувальна рідина призводить до 
подразнення шкіри, при ковтанні може 
викликати отруєння або смерть. 

 

УВАГА! 
Відновлення рівня охолоджувальної 
рідини повинно проводитися не 
частіше, ніж чотири рази на рік. Як 
правило, це пов'язане з природним 
випаровуванням води з 
охолоджувальної рідини. Виникнення 
необхідності в більш частому доливанні 
охолоджувальної рідини може свідчити 
про несправність системи охолодження 
двигуна. Для перевірки системи 
охолодження зверніться до 
авторизованого дилера. 

Гальмівна рідина і робоча рідина 
приводу зчеплення 

В автомобілі є один резервуар як для 
гальмівної рідини, так і для робочої 
рідини приводу зчеплення. 
Гальмівна рідина і робоча рідина приводу 
зчеплення можуть поглинати вологу. 
Надмірна кількість вологи в гальмівній 
рідині може зменшити ефективність 
гідравлічної системи гальмівного 
механізму та зчеплення. Для запобігання 
корозії гідравлічної системи рідину слід 
замінювати згідно з наведеними в даному 
керівництві інструкціями. 
Слід використовувати лише 
рекомендовані нашою компанією  

гальмівну рідину і робочу рідину приводу 
зчеплення. Резервуар повинен 
залишатися заповненим до необхідного 
рівня. Не допускайте падіння цього рівня 
нижче позначки MIN або підвищення 
вище позначки MAX. 
Низький рівень рідини в резервуарі 
гальмівної рідини може вказувати на 
наявність витоку в гальмівній системі або 
на знос гальмівних колодок або накладок. 
Щоб визначити, чи потребує гідравлічна 
гальмівна система ремонту, зверніться 
до авторизованого дилера. Після 
проведення ремонту долийте в систему 
гальмівну рідину (якщо це потрібно). 
Рекомендуємо проконсультуватися з 
авторизованим дилером. 
При падінні рівня гальмівної рідини 
нижче допустимого вмикається 
сигналізатор несправності гальмівної 
системи ( ). Див. розділ 
«СИГНАЛІЗАТОР НЕСПРАВНОСТІ 
ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ». 
Заправка гальмівної рідини і робочої 

рідини гідроприводу зчеплення 
1. Видаліть всі забруднення навколо 
ковпачка резервуара. 
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УВАГА! 
● Перш ніж зняти кришку резервуара, 
переконайтеся, що поверхня навколо 
кришки повністю очищена. Гальмівна 
рідина активно поглинає вологу з 
повітря, тому відкривайте бачок тільки 
при необхідності і на нетривалий час. 
Забруднення гальмівної рідини і 
робочої рідини гідроприводу зчеплення 
може порушити роботу системи, що 
призведе до дорогого ремонту. 

 

 
2. Відкрутіть кришку бачка. 
3. Заповніть резервуар до позначки MAX 
рекомендованою гальмівною рідиною / 
робочою рідиною гідропривода 
зчеплення. Будьте уважні, щоб не 

пролити рідину на пофарбовані поверхні. 
При попаданні рідини на забарвлені 
поверхні негайно промийте холодною 
водою. 

УВАГА! 
Надлишок гальмівної рідини / робочої 
рідини гідроприводу зчеплення може 
стати причиною пожежі. 
● Не переповнюйте резервуар. 
Займання двигуна може викликати 
травмування, пошкодження автомобіля 
та іншого майна.  

 
УВАГА! 

Використання не рекомендованої 
виробником гальмівної рідини може 
призвести до корозії компонентів 
гальмівної системи. 
Корозія може погано впливати на 
роботу гальмівної системи і може 
призвести до аварії.  

 4. Загвинтіть кришку резервуара. 
УВАГА! 

● Не утилізуйте відпрацьовану 
гальмівну рідину / робочу рідину 
гідроприводу зчеплення разом із 
домашніми відходами.  

 
 

УВАГА! 
● Використовуйте тільки дозволені в 
даному регіоні способи утилізації 
автомобільних відходів. 
Відпрацьовані гальмівна рідина / 
робоча рідина гідроприводу зчеплення 
та їхні ємності потенційно небезпечні. 
Вони можуть завдати шкоди здоров'ю і 
навколишньому середовищу. 

  
УВАГА! 

Гальмівна рідина і робоча рідина 
гідроприводу зчеплення є отруйними 
технічними рідинами і можуть 
викликати роздратування шкіри і 
слизової оболонки очей. 
● Уникайте потрапляння гальмівної 
рідини / робочої рідини гідроприводу 
зчеплення на шкіру або в очі. У разі 
потрапляння, негайно ретельно 
промийте уражену ділянку водою з 
милом чи спеціальним очищувачем. 
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Масло механічної коробки передач 
Перевірка рівня масла в механічній 

коробці передач 
Немає необхідності в перевірці масла в 
механічній коробці передач. 
Витікання трансмісійної рідини є єдиною 
причиною втрати рідини. 
При виникненні витікання звертайтеся до 
Вашого дилера для ремонту Вашого 
автомобіля якомога швидше. 

Робоча рідина автоматичної 
трансмісії * 

Як перевірити робочу рідину 
автоматичної трансмісії 
Немає необхідності в перевірці робочої 
рідини автоматичної трансмісії. 
Витікання трансмісійної рідини є єдиною 
причиною втрати рідини. 
При виникненні витікання звертайтеся до  
Вашого дилера для ремонту Вашого 
автомобіля якомога швидше. 
Автомобіль не оснащений покажчиком 
рівня трансмісійної рідини. 
Існує спеціальна процедура для 
перевірки і заміни трансмісійної рідини. 
Ця процедура є складною і вона повинна 
бути виконана в дилерському 
підприємстві. Звертайтеся до Вашого 
дилера для додаткової інформації. 

Робоча рідина кермового підсилювача 
Перевірка рівня робочої рідини 

кермового підсилювача 
Регулярно перевіряйте рівень робочої рідини 
кермового підсилювача. 
Резервуар робочої рідини кермового 
підсилювача розташований перед 
акумулятором. 

УВАГА! 
● Не використовуйте автомобіль при 
відсутності необхідної кількості робочої 
рідини кермового підсилювача. 
Це може пошкодити систему кермового 
приводу з підсилювачем і призвести до 
дорогого ремонту. 

1. Вимкніть двигун. 
2. Перевірте рівень рідини. Рівень рідини в 
резервуарі повинен знаходитися між 
позначками MIN і MIN. 
Якщо рівень знаходиться нижче позначки 
MIN, додайте рідину відповідно до процедури 
нижче. 

УВАГА! 
Надзвичайно дрібні забруднюючі речовини 
можуть призвести до пошкодження 
системи кермового управління і негативно 
вплинути на її роботу. 
Не допускайте попадання забруднюючих 
речовин у кришку резервуара з-під   

 

УВАГА! 
рідини / покажчика рівня або попадання 
в резервуар. 

 

 
Доливання робочої рідини кермового 

підсилювача 
1. Очистіть ковпачок і верхню частину 
резервуара. 
2. Відкрутіть ковпачок. 
3. Додайте робочу рідину кермового 
підсилювача. Переконайтеся, що 
витриманий рівень між позначками MIN і 
MAX. 
4. Загвинтіть ковпачок. 

УВАГА! 
Занадто велика кількість рідини може 
призвести до пожежі або відшарування 
лакофарбового покриття. 
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УВАГА! 
● Не переповнюйте резервуар. 
Загорання двигуна може викликати 
травмування, пошкодження деталей 
автомобіля та іншого майна. 

Рідина омивача вітрового скла 
До початку руху перевірте, що резервуар 
рідини вітрового скла заповнений до 
необхідного рівня відповідним складом. 
При холодній погоді не заповнюйте 
резервуар рідини омивача вітрового скла 
більш ніж на три чверті. 
При низькій температурі рідина омивача 
може замерзнути і збільшитися в об’ємі. 
При переповненні резервуара місце для 
розширення відсутнє, що може призвести 
до розколювання або деформації 
резервуара. 

 

ПРИМІТКА! 
При доливанні рідини омивача 
вітрового скла: 
● Використовуйте для цієї мети тільки 
готові до використання рідини омивача. 
● Не заповнюйте резервуар 
водопровідною водою. Мінеральні 
речовини, що містяться у водопровідній 
воді, можуть закупорити отвори 
омивача вітрового скла. 
● Якщо температура повітря може 
падати нижче 0, в рідину омивача 
вітрового скла слід додати достатню 
кількість незамерзаючої рідини. 

 
УВАГА! 

● Не заливайте резервуар омивача 
вітрового скла воду чи охолоджувальну 
рідину радіатора. 
Це може призвести до замерзання 
рідини і пошкодження омивача 
вітрового скла. 
Охолоджуюча рідина радіатора може 
пошкодити омивач вітрового скла і 
фарбу автомобіля. 

 
 

Склоочисники  
Правильно функціонуючі склоочисники  
необхідні для гарного огляду і безпечного 
водіння. Регулярно перевіряйте стан 
щіток склоочисника. Замінюйте жорсткі, 
тріснуті, пошкоджені або занадто 
забруднені щітки. 
Сторонні речовини на вітровому склі або 
щітки склоочисника знижують 
ефективність очищення. Якщо щітки не 
видаляють бруд необхідним чином, 
очистіть вітрове скло і щітки очищувачем 
або більш м'яким миючим засобом. 
Ретельно промийте їх водою. При 
необхідності повторіть процес. 
Видалити зі скла сліди силікону 
неможливо. Тому не застосовуйте на 
вітровому склі автомобіля поліруючі 
засоби з силіконом, в іншому випадку на 
склі залишаться смуги, що погіршують 
видимість. 
Не використовуйте розчинники, бензин, 
гас або розчинник для фарби для 
очищення склоочисників. Вони є 
агресивними речовинами і можуть 
пошкодити щітки та пофарбовані 
поверхні. 
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Заміна щіток склоочисника 
1. Натисніть і утримуйте тримач щітки 
склоочисника. 
2. Зніміть щітку склоочисника з тримача. 
3. Встановіть нову щітку склоочисника. 

Повітряний фільтр 
Регулярно оглядайте і замінюйте 
повітряний фільтр відповідно до 
регламенту технічного обслуговування 
згідно з описаною в цьому керівництві 
процедурі. 

УВАГА! 
Для нормальної роботи двигуна 
необхідне чисте повітря. 
● Не користуйтеся автомобілем без 
встановленого повітряного фільтра. 

 

УВАГА! 
Експлуатація автомобіля без 
правильно встановленого повітряного 
фільтра або з повітряним фільтром, 
прямо не рекомендованим виробником, 
може призвести до поломки автомобіля 
з подальшим дорогим ремонтом, що не 
покривається гарантійними 
зобов’язаннями виробника. 

 

 
Очищення повітряного фільтра 

Якщо елемент повітряного фільтра 
забруднився, замініть повітряний фільтр 
або очистіть його наступним чином: 
1. Струсніть елемент повітряного фільтра 
для видалення поверхневої пилу. 
2. Очистіть повітряний фільтр зсередини. 
3. Під час очищення елемента накрийте 
відкритий корпус фільтра вологою 
тканиною. 

4. Для очищення повітряного фільтра 
направте потік стисненого повітря крізь 
фільтр у напрямку, протилежному 
звичайному руху повітря. 

Свічки запалювання 
Система запалювання 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Електронні системи запалювання 
знаходяться під більшою напругою, ніж 
звичайні системи. 
● Не торкайтеся до елементів системи 
запалювання. Дотик до елементів 
системи запалювання може викликати 
удар струмом і призвести до серйозних 
тілесних пошкоджень або смерті. 

 

  

Кріпильний затискач 

Нормальний 
потік повітря 
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Якщо Ви відчуваєте зниження потужності 
автомобіля або підвищення споживання 
палива, дотримуйтесь процедури з перевірки 
і очищення свічок запалювання. 

УВАГА! 
Свічки запалювання можуть нагрітися до 
надзвичайно високої температури і 
викликати серйозні травми. 
● Не торкайтеся до гарячих свічок 
запалювання. 

Перевірка і заміна свічок запалювання 
1. Коли двигун охолоне достатньо для 
роботи, від'єднайте джгут проводів свічки, 
простягнувши коннектор, а не кабель. 
2. Використовуйте 16 мм голівку для 
вилучення свічок запалювання з двигуна. 
Уникайте потрапляння речовин в отвір свічок 
запалювання. 
3. Перевірте свічки запалювання на цілісність 
ізоляції. Замініть свічку, якщо ізоляція 
пошкоджена або зламалася. В іншому 
випадку протріть і очистіть ізоляцію. 
4. Використовуйте гарну дротяну щітку для 
чищення верхніх контактів і електродів. Після 
очищення налаштуйте зазор згідно зі 
специфікацією. 
Для отримання інформації про тип і зазор 
свічок запалювання див. розділ "ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  АВТОМОБІЛЯ".  

5.Установіть свічки запалювання до упору 
вручну. 

ПРИМІТКА! 
Свічки слід замінювати комплектом.  

6. Затягніть кожну свічку запалювання до 
20 Нм. 
7. Підключіть джгут проводів на свічку 
запалювання прямо і щільно до тих пір, 
поки Ви не відчуєте клацання. Це 
означає, що вони встали правильно. 
Переконайтеся, що джгути проводів 
свічок запалювання встановлені в 
правильному порядку. 
 

 

УВАГА! 
● Якщо занадто сильно затягувати 
свічки запалювання, можна пошкодити 
різьблення в голівці блоку циліндрів. 
● Недостатнє затягування свічок 
запалювання може викликати сильне 
нагрівання свічок. 
І занадто сильне, і недостатнє 
затягування свічок запалювання може 
пошкодити двигун. 

Ремінь приводу 
Для нормального функціонування 
генератора змінного струму, насоса 
посилювача кермового управління і 
компресора кондиціонера ремінь приводу 
повинен бути в гарному стані і 
відрегульований відповідним чином. 
Зношений, потрісканий чи протертий 
ремінь приводу слід замінити. 

УВАГА! 
При знаходженні ключа в замку 
запалювання існує ризик 
непередбаченого запуску двигуна. 
● Не залишайте ключ у замку 
запалювання при перевірці ременя 
приводу. 
Рухомі деталі в моторному відсіку 
можуть викликати серйозні травми. 
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Перевірка ременя приводу 
Для перевірки натягування ременя 
приводу: 
1. Несильно натисніть великим пальцем у 
середині найдовшого відрізка ременя 
приводу між двома валами. 
Прикладене зусилля повинне становити 
приблизно 10 кг. 
2. Прогин ременя приводу, що 
викликаний додаванням зусилля, 
повинен становити приблизно 10 мм. 
3. Якщо ремінь занадто ослаблений, його 
необхідно відрегулювати на станції 
технічного обслуговування. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 

 

Акумуляторна батарея 
Автомобіль обладнаний акумуляторною 
батареєю, яка потребує спеціального 
обслуговування. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Щоб уникнути полум'я або іскор не 
допускайте попадання задимлених 
матеріалів на акумулятор при його 
перевірці, оскільки це може призвести 
до утворення вибухонебезпечних газів. 
Вибух акумулятора може призвести до 
пошкодження автомобіля, серйозного 
травмування або смертельного 
результату. 
● Уникайте контакту акумулятора з 
шкірою, оскільки це може призвести до 
її пошкодження надзвичайно активною і 
токсичною сірчаною кислотою. При 
попаданні сірчаної кислоти на шкіру 
промийте це місце водою і негайно 
зверніться за медичною допомогою. 
● Тримайте акумулятори подалі від 
дітей, оскільки вони містять сірчану 
кислоту і газ. Уникайте контакту 
кислоти з шкірою, очима, одягом або 
фарбою. 
● Не допускається розкривати і 
нахиляти акумулятор.  

  
 

Очищення полюсних виведень 
акумуляторної батареї 

1. Вимкніть запалювання та вийміть ключ 
запалювання. 
2. Гайковим ключем ослабте і зніміть 
затискачі проводів батареї. В першу 
чергу завжди слід відключати негативний 
провід (-). 
3. Очистіть полюсні виведення жорсткою 
щіткою або спеціальним інструментом. 
4. Перевірте полюсні виведення 
акумуляторної батареї на наявність 
білого або синюватого порошку, що є 
ознакою корозії. 
5. Видаліть сліди корозії розчином 
харчової соди і води. Содовий розчин 
повинен почати пузиритися і придбати 
коричневий колір. 
6. Коли розчин перестане пузиритися, 
змийте його водою і протріть 
акумуляторну батарею тканиною або 
паперовим рушником. 
7. Підключіть проводи спочатку до 
позитивного висновку (+), а потім до 
негативного (-). В останню чергу завжди 
слід підключати негативний провід (-). 

 



СЕРВІСНІ РОБОТИ І ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ 7-15 
 

 УВАГА! 
● При підключенні проводів до 
акумуляторної батареї стежте, щоб 
затискачі були правильно встановлені, 
а потім надійно зафіксовані 
кріпильними болтами. 
● Слідкуйте за порядком підключення 
проводів: червоний провід 
підключається до позитивного 
виведення батареї (+), а чорний провід 
– до негативного (-). 
Неправильне підключення проводів до 
полюсних виведень може призвести до 
отримання травм і пошкодження 
деталей автомобіля та іншого майна. 
Пошкодження електрообладнання 
автомобіля, що виникли в результаті 
неправильного підключення 
акумуляторної батареї, не 
покриваються гарантією виробника. 

8. Для запобігання корозії покрийте 
полюсні виведення технічним вазеліном 
або спеціальним мастилом. 

ПРИМІТКА! 
Пам'ятайте, що при підключенні 
першим буде позитивний висновок (+), 
а при відключенні - негативний (-). 

 

Технічне обслуговування 
акумуляторної батареї 

Для продовження терміну служби 
акумуляторної батареї: 
● Акумуляторна батарея повинна бути 
правильно встановлена. 
● Верхня частина акумуляторної батареї 
повинна залишатися чистою і сухою. 
● Полюсні виведення і провідні затискачі 
повинні бути чистими, надійно 
закріпленими і покритими спеціальним 
мастилом або вазеліном. 
● Будь-який електроліт слід негайно 
змити розчином води і харчової соди. 
● Якщо автомобіль не буде 
експлуатуватися протягом тривалого 
часу, необхідно від'єднати провід від 
негативного виведення (-). 
● Демонтовану акумуляторну батарею 
слід заряджати кожні шість тижнів. 

ПРИМІТКА! 
Акумуляторні батареї містять отруйні 
речовини. Відпрацьовані акумуляторні 
батареї можуть бути небезпечні для 
здоров'я і навколишнього середовища. 
● Не викидайте акумуляторні батареї 
разом із домашніми відходами. 
Використовуйте тільки дозволені в 
даному регіоні способи утилізації 
автомобільних відходів. 

  

Гальмівна педаль 
Перевірка вільного ходу гальмівної 

педалі 
Вільний хід гальмівної педалі повинна 
становити: 1 ~ 8 мм 
1. Вимкніть двигун. 
2. Натисніть на гальмівну педаль кілька 
разів до зникнення вакууму в гальмівній 
системі. 
3. Натисніть на гальмівну педаль рукою, 
вимірюючи відстань зсуву педалі, поки не 
відчуєте невеликий опір. 
4. Якщо вільний хід педалі відрізняється 
від значення, зазначеного в цій інструкції, 
зверніться до авторизованого дилера 
для її регулювання. Рекомендуємо 
звернутися до авторизованого дилера. 
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Педаль зчеплення 
Перевірка вільного ходу педалі 

зчеплення 
Для перевірки вільного ходу педалі 
зчеплення: 
1. Вимкніть двигун. 
2. Натисніть педаль зчеплення рукою, 
вимірюючи відстань зсуву педалі, поки не 
відчуєте опір. 
3. Якщо вільний хід педалі відрізняється 
від значення, зазначеного вище, 
зверніться на станцію технічного 
обслуговування для регулювання педалі 
зчеплення або важільного приводу. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 

 

Стоянкове гальмо 
Стоянкове гальмо повинне утримувати 
автомобіль на досить крутому схилі. 

Перевірка переміщення стоянкового 
гальма 

Переміщення важеля стоянкового 
гальма має становити: 
5 ~ 11 пазів, із силою приблизно в 20 кгс. 
Для перевірки переміщення стоянкового 
гальма: 
1. Вимкніть двигун. 
2. Встановіть стоянкове гальмо, рахуючи 
клацання пазів. Якщо кількість клацань 
відрізняється від зазначеного вище, 
зверніться до авторизованого дилера для 
регулювання стоянкового гальма. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 

Каталітичний нейтралізатор 
УВАГА! 

Автомобіль обладнаний каталітичним 
нейтралізатором. 
• Не використовуйте етилований 
бензин як паливо для цього 
автомобіля. 

На автомобілях з каталітичним 
нейтралізатором паливний бак має 
вузький отвір, що позбавляє можливості 
вставляти пістолет, який 
використовується для заправки 
етилованого бензину. 

 
 

УВАГА! 
Каталітичний нейтралізатор 
відпрацьованих газів може бути 
зіпсований у результаті неповного 
згорання палива, якщо запускати 
двигун із натиснутою педаллю 
акселератора в випадку проблем із 
його запуском. 

 
УВАГА! 

● Не користуйтеся автомобілем при 
ускладненій роботі двигуна або нестачі 
потужності. Це може вказувати на 
серйозні механічні проблеми. 
Експлуатація автомобіля в таких 
умовах може викликати серйозне 
пошкодження каталітичного 
нейтралізатора й інших частин. 
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 УВАГА! 
автомобіля, з подальшим ремонтом, що не 
покривається гарантією виробника. 

При настанні таких умов зверніться до 
уповноваженого центру технічного 
обслуговування: 
● Пропуски запалювання. 
● Двигун працює ускладнено при низькій 
температурі. 
● Двигун втрачає потужність. 
● Автомобіль поводиться незвично, що може 
свідчити про збої в системі запалювання. 
При роботі двигуна постійно горить або 
блимає лампочка "Сервіс двигуна". 
Рекомендуємо проконсультуватися з 
авторизованим дилером. 

УВАГА! 
● Намагайтеся якомога рідше починати рух 
із непрогрітим двигуном. 
● При спробах завести автомобіль не 
тримайте ключ запалювання увімкненим 
довше 15 секунд. 
● Не допускайте експлуатацію автомобіля 
до повного спорожнення паливного бака. 
● Не намагайтеся запустити двигун, 
штовхаючи або буксируючи автомобіль. 
Спробуйте запустити двигун від додаткової 
акумуляторної батареї. 

 

УВАГА! 
Недотримання цих правил може 
призвести до поломки двигуна, 
паливної і / або вихлопної системи 
автомобіля, з подальшим дорогим 
ремонтом, що не покривається 
гарантією виробника.  

Переконайтеся, що всі роботи з 
технічного обслуговування Вашого 
автомобіля виконані. Рекомендуємо 
проконсультуватися з авторизованим 
дилером. 
Це гарантує, що: 
● всі деталі автомобіля будуть 
функціонувати справно; 
● кількість шкідливих викидів автомобіля 
буде мінімальною; 
● система каталітичного нейтралізатора 
автомобіля зможе прослужити ще довгий 
час.  

КОЛЕСА І ШИНИ 
Заводські шини підібрані спеціально для 
даного автомобіля і забезпечують 
комфортабельні умови водіння і 
довговічність протекторів. 

УВАГА! 
Використання невідповідних шин і / або 
коліс може призвести до ДТП. 
● Перед заміною оригінальних шин і 
коліс зверніться на станцію технічного 
обслуговування. 
В іншому випадку така заміна може 
призвести до отримання травм, 
поломки автомобіля і пошкодження 
іншого майна. Рекомендуємо 
проконсультуватися з авторизованим 
дилером. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

● Не перевантажуйте автомобіль. 
● Шини автомобіля завжди повинні 
бути накачані до необхідного рівня. 
● Перевіряти тиск повітря слід у 
ненагрітих шинах (температури 
навколишнього середовища).  

Підтримка рекомендованого тиску в 
шинах, зазначеного на етикетці для 
шини, забезпечить найбільш комфортні 
умови водіння, безпеку і високі 
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експлуатаційні показники. Для 
вимірювання тиску в шинах 
використовуйте точний манометр. 
Надійно закрутіть захисні ковпачки 
клапана після перевірки тиску повітря в 
шині. 

 
 

ПРИМІТКА! 
Перевіряти тиск повітря слід у 
ненагрітих шинах. При нагріванні шин 
тиск у них підвищується. 
Шини можуть нагріватися після 1,6 км 
пробігу; для охолодження потрібно три 
години (після зупинки автомобіля).  

Див "Специфікації автомобіля" для 
належного тиску шин. 
Оглядайте шини перед кожною поїздкою і 
перевіряйте тиск у шинах за допомогою 
манометра на кожній заправці або не 
менше одного разу на місяць. 

Недостатній тиск повітря в шині: 
● Збільшує навантаження на шини; 
● погіршує керованість автомобіля і 
безпеку водіння; 
● впливає на комфортність водіння; 
● збільшує витрату палива. 
При занадто низькому тиску повітря в 
шинах можливий перегрів шин, 
виникнення внутрішніх пошкоджень, 
розшарування протектора і навіть розрив 
шини при високій швидкості. Експлуатація 
шин із низьким тиском може стати 
причиною пошкодження шин навіть у 
випадку подальшої експлуатації при 
нормальному тиску. 
Уважно стежте за станом шин і коліс. 
Об'їжджайте гострі предмети, які можуть 
пошкодити шини і колеса. Якщо деякі 
об'єкти неможливо об'їхати, 
переїжджайте їх повільно і по можливості 
під прямим кутом. 
Під час паркування уникайте наїзду на 
бордюр. 
Періодично перевіряйте шини на 
наявність: 
● візуальних пошкоджень; 
● сторонніх елементів на протекторі; 
● проколів; 
● порізів; 
● тріщин; 
● опуклостей на бічних поверхнях. 

Перевірте колеса на наявність 
пошкоджень. Дефекти шин, включаючи 
описані вище, можуть призвести до 
втрати керування автомобілем, а в 
результаті ДТП. 
При пошкодженні шин чи коліс 
автомобіля або при поганому стані 
протектора зверніться на станцію 
технічного обслуговування. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого дилера. 
На даному автомобілі встановлені 
радіальні шини. При заміні шин 
рекомендується використовувати 
радіальні шини того ж розміру, типу, з 
тим же рисунком протекторів, 
температурними і швидкісними 
характеристиками. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Використання різнокаліберних шин 
може призвести до втрати управління 
під час їзди. При використанні шин 
різних розмірів чи типів керованість 
автомобіля може погіршитися, що може 
призвести до аварії. Використання шин 
різних розмірів може також призвести 
до пошкодження автомобіля. 
Слідкуйте, щоб на всі колеса були 
встановлені шини однакового розміру і 
типу. 

 

Низький 
тиск 

Нормальний 
тиск 

Високий 
тиск 
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Вбудований індикатор граничного 
зносу протектора 

Регулярно перевіряйте глибину 
протекторів шин за допомогою 
вбудованих індикаторів граничного зносу 
протектора шини. 
Місцезнаходження індикаторів 
граничного зносу протектора показано 
спеціальним маркуванням на бічних 
поверхнях. 

 УВАГА! 
● Не користуйтеся автомобілем зі 
зношеними або пошкодженими 
шинами. 
Це може призвести до втрати контролю 
над автомобілем, у результаті чого 
може відбутися зіткнення з отриманням 
каліцтв, пошкодженням автомобіля або 
іншого майна.  

При появі індикаторів граничного зносу 
протектора замініть шини. 
Індикатори з’являються між 
заглибленнями протекторів, якщо 
глибина протектора складає 1,6 мм або 
менше. 

ПРИМІТКА! 
Утилізуйте зношені шини тільки  
відповідно до місцевих правил з 
охорони навколишнього середовища.  

 

Перестановка шин 
Передні і задні шини виконують різні 
функції і зношуються в різному ступені. 
Як правило, передні шини зношуються 
швидше, ніж задні. 
Продовжити довговічність шин і уникнути 
нерівномірного зносу протекторів можна в 
такий спосіб: 
1. Якщо передні шини здаються більш 
зношеними, ніж задні, слід поміняти 
місцями передні шини з задніми. 

 
2. Постійно підтримуйте нормальний тиск 
у шинах. 
3. Перевіряйте, чи добре закручені 
колісні гайки / болти на шинах. 
Див. Розділ "ЗАМІНА ПОШКОДЖЕНОГО 
КОЛЕСА". 
При покупці направлених шин міняйте 
тільки передні на задні. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Використовуйте тільки рекомендовані 
колеса і колісні гайки / болти до них. 
Використання шин, розмір яких 
відрізняється від розміру шин, які 
спочатку встановлені на автомобілі, 
може викликати несумісність між 
шинами і деталями автомобіля, що 
може призвести до поломки автомобіля 
і  

  
 

 

Індикатор граничного 
зносу протектора 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
пошкодження шин, що не покриваються 
гарантіями виробника автомобіля. В 
іншому випадку можлива втрата 
контролю над автомобілем, в 
результаті чого може відбутися 
зіткнення з отриманням травм, 
пошкодженням автомобіля або іншого 
майна. 

Зимові шини 
При необхідності установки зимових шин: 
● Зимові шини повинні встановлюватися 
на всіх чотирьох колесах. 
● Не перевищуйте максимальну 
швидкість, зазначену заводом-
виробником шин. 
● Тиск повітря в шинах повинен 
відповідати вказаному виробником. 

Ланцюги протиковзання шин 
Перед закріпленням на шинах ланцюгів 
протиковзання видаліть ковпаки з коліс 
(при їх наявності), щоб уникнути 
подряпин.  
● Виконуйте інструкції заводу-виробника 
ланцюгів. 
● Максимально надійно закріпіть ланцюг 
протиковзання на передніх колесах. 
● Підтягніть кріплення ланцюгів 
протиковзання через 1,0 км пробігу. 
Встановлювати ланцюги проти ковзання 
на задніх колесах не рекомендується. 

УВАГА! 
Використання ланцюгів протиковзання 
може несприятливо відобразитися на 
керованості автомобіля. 
● Не перевищуйте швидкість 50 км/год 
або рекомендовану заводом-
виробником ланцюгів обмеження 
швидкості, якщо воно нижче. 
● Уникайте крутих поворотів, ударів і 
ям. 
● Не допускайте гальмування на 
заблокованих колесах. 

 
ПРИМІТКА! 

● Рекомендовані ланцюги 
протиковзання для даного автомобіля - 
ланцюги класу SAE, типу S. 
● При наявності на колесах ланцюгів 
протиковзання рекомендується 
дотримуватися низької швидкості. 
● Якщо чути звук контакту ланцюгів із 
кузовом автомобіля, зупиніться і 
закріпіть ланцюги проти ковзання ще 
раз. 
● Якщо звук не припиняється, 
сповільніть рух до повного зникнення 
цього звуку.  

 

Тимчасове запасне колесо 
Незважаючи на те, що компактне запасне 
колесо повністю надувається, коли 
встановлюється в новий автомобіль, тиск 
повітря з плином часу в ньому може 
знизитися. Регулярно перевіряйте тиск у 
шинах. 
Див "Специфікації автомобіля" для 
належного тиску шин. 

УВАГА! 
Не слід використовувати автоматичні 
автомийки для миття автомобіля в той 
час, як тимчасове запасне 
встановлюється як дорожнє колесо. 

 
УВАГА! 

● Не надягайте ланцюги протиковзання 
на тимчасове запасне колесо. Їх буде 
неможливо правильно змонтувати. 
Використання тимчасового запасного 
колеса з ланцюгами проти ковзання 
призведе до пошкодження автомобіля і 
ланцюгів. 

Повідомлення про тиск шини 
З'явиться повідомлення, коли тиск у 
шинах низький. Він показує 
розташування низької шини і приблизний 
тиск низької шини. 
Якщо з'являється повідомлення про тиск 
у шинах, зупиніться, як тільки Ви можете. 
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Накачати шини додаванням повітря, поки 
тиск у шинах не дорівнює значенням, 
вказаним на інформаційній табличці 
Шини і навантаження. 

Система контролю тиску в шинах * 
Система контролю тиску в шинах 
Ваш автомобіль може бути оснащений 
системою моніторингу тиску в шинах 
(TPMS). 
Система TPMS інформує водія про 
зниження тиску в шинах. 
Датчики системи TPMS встановлені на 
всіх колесах, крім запасного. Датчики 
TPMS контролюють тиск у шинах і 
передають показання тиску на приймач, 
розташований всередині автомобіля. 

 
Щоб налаштувати індикатор тиску в 
шинах під величину завантаження 
автомобіля, 
 

натисніть кнопку перемикача на 
приладовій панелі. Повертаючи 
коліщатко, виберіть меню Tire load 
(Навантаження на шини).  
Натисніть кнопку перемикача. 
Також можуть бути доступними такі 
пункти. 
Для вибору потрібного меню поверніть 
коліщатко на важелі покажчика повороту. 
● Навантаження 1: Lo (Низьке) 
(Комфортний режим тиску в шинах) 
● Навантаження 2: Eco (Еко) 
(Економічний режим тиску в шинах) 
Для підтвердження натисніть кнопку 
перемикача протягом декількох секунд. 

 
 

ПРИМІТКА! 
Етикетка із зазначенням тиску в шинах 
на рамі дверей водія. 

 

ПРИМІТКА! 
Для правильного тиску в шинах 
зверніться до рекомендованого тиску 
на наклейці тиску повітря в шинах.  

 
Якщо буде виявлено зниження тиску в 
шинах, у комбінації приладів загорається 
індикатор. 
Якщо загорівся індикатор низького тиску 
в шинах, якомога швидше зупиніться і 
накачайте шини до рекомендованого 
тиску. 
Індикатор загорається при кожному 
увімкненні запалювання і горить, поки 
шини не будуть накачані до 
рекомендованого тиску. 
Індикатор може загоратися при першому 
запуску автомобіля в холодну погоду, але 
потім вимикатися після початку руху. Це 
може бути першою ознакою того, що тиск 
знижується і шини необхідно підкачати до 
правильного тиску. 
У табличці тисків у шинах і завантаження 
автомобіля вказані розміри шин вихідної 
комплектації та відповідні тиски 
накачування для холодних шин. 
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ПРИМІТКА! 
Система TPMS може попереджувати про 
зниження тиску в шинах, але вона не 
замінює звичайного технічного догляду за 
шинами. 

  

УВАГА! 
Матеріали герметики шин не всі однакові. 
Невідповідний герметик шин може 
призвести до пошкодження датчиків TPMS. 
Пошкодження TPMS датчика, які викликані 
використанням неправильних герметиків 
шин, не покривається гарантією 
автомобіля. Завжди використовуйте тільки 
GM-схвалених герметиків шин, доступних 
через дилера або включених у 
транспортному засобі. 

Несправності  
Система TPMS не може функціонувати 
належним чином, якщо відсутні або не 
працюють один або декілька датчиків TPMS. 
Коли система виявляє несправність, 
індикатор блимає приблизно протягом однієї 
хвилини, а потім загорається безперервно до 
вимкнення запалювання. 
Індикатор загорається в кожному циклі 
запалювання і горить до тих пір, поки 
неполадка не буде усунена. Деякі з ситуацій, 
які можуть викликати увімкнення індикатора: 

● Одне з штатних коліс було замінено 
запасним колесом. 
● Запасне колесо не має датчика TPMS. 
Індикатор повинен згаснути після того, як 
буде встановлено штатне колесо з датчиком 
TPMS. 

 
● Після ротації шин процедура прив'язки 
датчиків системи TPMS була виконана або 
завершилася невдачею. Індикатор повинен 
згаснути після успішного виконання 
процедури прив’язки датчиків. Див. нижче 
процедуру прив'язки датчиків. 
● Відсутні або пошкоджені один або декілька 
датчиків TPMS. Індикатор повинен згаснути 
після установки датчиків TPMS і успішного 
виконання процедури прив’язки датчиків. 
Зверніться за допомогою до станції 
техобслуговування. 
● Встановлені як заміна шини або диски 
відрізняються від початкових. Система TPMS 
може не працювати належним чином при 
установці шин або дисків, що відрізняються 
від вихідних. 
● Датчики системи TPMS можуть давати збої 
при використанні радіопристроїв або при 
знаходженні поряд із радіоустаткуванням, які 
працюють на частотах, близьких до частот 
системи TPMS. 

● Робота системи TPMS порушена; 
система не може прийняти сигнал або 
визначити зниження тиску в шинах. Якщо 
індикатор горить і не вимикається, 
зверніться в авторизований центр. 
Процедура прив'язки датчиків системи 
TPMS 
Кожен датчик TPMS має унікальний 
ідентифікаційний код. 
Цей ідентифікаційний код необхідно 
прив’язати до нового положення 
шини/дисків після ротації шин або заміни 
одного чи декількох датчиків TPMS. Після 
заміни запасного колеса робочим 
колесом, що має датчик TPMS, необхідно 
виконати процедуру прив'язки датчиків 
системи TPMS. 
A повинен згаснути в наступному циклі 
запалювання. Приписка датчиків до коліс 
з допомогою спеціального інструменту 
для програмування системи контролю 
тиску повітря в шинах здійснюється в 
такому порядку: ліве переднє колесо, 
праве переднє колесо, праве заднє 
колесо і ліве заднє колесо. 
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Зверніться на станцію техобслуговування 
для проведення процедури чи придбання 
програматора. 
Програмування датчика першого колеса 
має бути виконано протягом двох хвилин, 
а всіх чотирьох - протягом п'яти хвилин. 
Якщо процес триває довше, процедура 
переривається, й її необхідно запустити 
заново. 
Процедура прив'язки датчиків системи 
TPMS виконується таким чином: 
1. Затягнути стоянкове гальмо. 
2. Встановіть запалювання в положення 
ON/RUN при вимкненому двигуні. 
3. За допомогою кнопки перемикача на 
панелі приладів виберіть відповідне 
меню в інформаційному центрі водія. 
4. Повертаючи коліщатко, виберіть меню 
Tyre Learn (Розпізнавання шин). 
 

5. Натисніть кнопку перемикача для запуску 
процесу прив'язки датчиків. З'явиться 
повідомлення із запитом на підтвердження. 
6. Натисніть кнопку перемикача ще раз для 
підтвердження. Подвійний звуковий сигнал 
сповістить про те, що приймач знаходиться в 
режимі прив'язки. 
7. Процедура програмування починається з 
лівого переднього колеса. 
8. Піднесіть програматор до боковини шини 
поруч із вентилем. 
Потім натисніть кнопку, щоб активувати 
датчик TPMS. Коли ідентифікаційний код 
датчика буде прив'язаний до даного 
положення шини та колеса, пролунає 
звуковий сигнал підтвердження. 
9. Перейдіть до правого переднього колеса і 
виконайте дії, описані в п. 8. 
10. Перейдіть до правого заднього колеса і 
виконайте дії, описані в п. 8. 
11. Перейдіть до лівого заднього колеса і 
виконайте дії, описані в п. 8. Двічі прозвучить 
сигнал звукового приладу, сповіщаючи, що 
ідентифікаційний код датчика був приписаний 
до лівого заднього колеса і процедура 
приписки датчиків системи контролю тиску 
повітря в шинах завершена. 
12. Встановіть запалювання в положення 
LOCK/OFF. 
13. Накачайте всі чотири колеса до 
рекомендованого тиску, вказаного в табличці 
тисків. 

Фільтр кондиціонера повітря * 
За допомогою цього фільтра 
видаляється пил й інші летючі частинки, 
які проникають у салон автомобіля через 
систему опалення і вентиляції. 

УВАГА! 
● Для обслуговування даного фільтра 
зверніться до авторизованого дилера. 
Експлуатація із забитим фільтруючим 
елементом може призвести до 
перегріву мотора вентилятора і його 
поломки, яка не покривається 
гарантією виробника. 
● Періодичність заміни фільтра див. у 
розділі "РЕГЛАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ" даного 
керівництва. 
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Заміна фільтра 
1. Відкрийте бардачок. 
2. Візьміться за бардачок одночасно з 
верхньої та нижньої сторін. 
3. Вийміть бардачок із панелі. 

 
4. Зніміть кришку фільтра. 

 

УВАГА! 
Об гострі деталі навколо фільтра 
можна поранити руки. 
● При заміні фільтра кондиціонера 
повітря обов'язково надіньте захисні 
рукавички. 

5. Замініть  фільтр кондиціонера повітря. 

 
ПРИМІТКА! 

При установці нового фільтра стежте 
за тим, щоб він був розташований 
перпендикулярно потоку повітря. 

 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 
Плавкі запобіжники 

Заміна запобіжника: 
1. Відкрийте кришку блоку плавких 
запобіжників. 
2. Знайдіть перегорілий запобіжник (по 
проводу, що оплатився). 
3. Видаліть перегорілий запобіжник 
пінцетом для запобіжників. Пінцет для 
запобіжників знаходиться в блоці 
запобіжників у моторному відсіку. 

 
УВАГА! 

● Для видалення перегорілого 
запобіжника не користуйтеся 
інструментами, що проводять 
електрику. Слід використовувати тільки 
спеціальний пінцет для запобіжників. 
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УВАГА! 
Використання металевих інструментів 
може викликати коротке замикання, 
пошкодити електричну систему або 
призвести до пожежі. 
Можна отримати серйозну травму. 

4. Виявіть причину перегорання плавкого 
запобіжника й усуньте проблему. 
5. Встановіть новий плавкий запобіжник, 
який повинен відповідати специфікаціям, 
викладеним у цьому керівництві. 
(Див. розділ «Структура блоку 
запобіжників» далі в цьому розділі.) 

УВАГА! 
Установка замінника плавкого 
запобіжника, запобіжника 
неправильного типу або з іншим 
номінальним значенням струму може 
призвести до пошкодження 
електричних схем або навіть 
загорання. 
● Слід використовувати тільки 
запобіжники, зазначені в цьому 
керівництві, і не встановлювати 
запобіжники інших типів або з іншими 
значеннями максимального струму. 
Невиконання цієї вимоги може 
призвести до отримання травм, 
поломки автомобіля або пошкодження 
іншого майна. 

 

ПРИМІТКА! 
У блоці запобіжників у моторному 
відсіку є 3 резервних запобіжники (на 
10 A, 15 A і 20 A).  

 
Блок запобіжників 

● Внутрішній блок запобіжників 
розташований на лівій стороні панелі 
управління. 

 
 

● Блок запобіжників у моторному відсіку 
знаходиться за резервуаром 
охолоджувальної рідини. 

 
 

ПРИМІТКА! 
Не всі описи блоків запобіжників, що 
містяться в цьому керівництві,  
застосовуються до блоків запобіжників 
Вашого транспортного засобу. Ця 
інформація правильна на момент друку 
керівництва. Оглядаючи блок 
запобіжників транспортного засобу,  
зверніть увагу на етикетку, 
розташовану на блоці запобіжників. 

 

Внутрішній блок 
запобіжників 

Блок запобіжників у 
моторному відсіку 
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Внутрішній блок запобіжників 
 

  
УВАГА 

Використовувати тільки зазначений запобіжник 
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Запобіжник Опис 

F1 Модуль подушки безпеки 
F2 Система контролю двигуна 1 
F3 Діагностичний шлейф 

ERA GLONASS 
F4 Замок двері 
F5 Звуковий сигнал 
F6 Склоочисник  
F7 Стоп-сигнал 
F8 Задні протитуманні фари 
F9 Електричне дзеркало * 

F10 Комбінація приладів 
F11 Аудіосистема 1 
F12 Сигнал повороту 
F13 Прикурювач 
F14 Плафон у салоні 
F15 Денні ходові вогні 1 
F16 Важіль перемикання 

автоматичної коробки передач / 
Денні ходові вогні 2 

F17 Аудіосистема / Годинник 
F18 Електронний блок управління 

двигуном 
  

 

 
Запобіжник Опис 

F19 Ліхтар заднього ходу 
F20 Дзеркало з підігрівом  
F21 Підігрів заднього скла 
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Блок запобіжників у моторному відсіку 

  
УВАГА 

Використовувати тільки зазначений запобіжник і реле * (Опція) 
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Запобіжник Опис 

F1 Акумулятор 
F2 Лівий стоянковий ліхтар 
F3 Правий стоянковий ліхтар 
F4 Стартер / запалювання 2 
F5 Комп. сист. кондиц. / запалювання 1 
F6 Світлова аварійна сигналізація 
F7 Права фара ближнього світла 
F8 Ліва фара ближнього світла 
F9 Передні протитуманні фари * 

F10 Фари дальнього світла 
F11 Висока швидкість вентилятора 

охолодження 
F12 Низька швидкість вентилятора 

охолодження 
F13 Комп’ютер системи  

кондиціонування * 
F14 Електричний склопідйомник 2 * 
F15 Електричний склопідйомник 1 * 
F16 Паливний насос 
F17 Модуль управління двигуном 
F18 Система контролю двигуна 1 * 

  
 

 
Запобіжник Опис 

F19 Система контролю двигуна 2 * 
F20 Резерв 
F21 Резерв 
F22 Резерв 
F23 АБС * 

 
Реле Опис 

R1 Паливний насос 
R2 Електричний склопідйомник * 
R3 Стоянковий ліхтар 
R4 Передні протитуманні фари 
R5 Фари дальнього світла 
R6 Фари ближнього світла 
R7 Висока швидкість вентилятора 

охолодження 
R8 Низька швидкість вентилятора 

охолодження 
R9 Система кондиціонування повітря * 
R10 Головне реле * 

 
  Опис 

FP Пінцет для запобіжників 
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Лампи 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Галогенні лампи містять газ під тиском. 
При поводженні з галогенними 
лампами та їх демонтажі необхідні 
спеціальні запобіжні заходи.  
● Бережіть очі. 
● Не допускайте тертя поверхні лампи і 
появи подряпин. 
● Не допускайте попадання рідини на 
палаючу лампу без патрона. 
● Вмикати лампу слід тільки після її 
установки. 
● Несправні лампи підлягають заміні. 
● При заміні галогенної лампи НЕ 
ДОТОРКАЙТЕСЯ до скляних деталей 
лампи незахищеними руками. 
● Зберігати поза досяжністю дітей. 
● Утилізуйте лампи з особливою 
обережністю. Лампи вибухонебезпечні.  

 
ПРИМІТКА! 

Після водіння в сильний дощ або після 
мийки деякі з зовнішніх ліхтарів або 
фар можуть виявитися запітнілими. 
Причиною цього явища є різниця 
температури всередині і зовні 
світлового приладу.  

 

УВАГА! 
Це явище схоже з конденсуванням 
вологи на вікнах всередині автомобіля 
під час дощу і не вказує на якісь або 
проблеми з автомобілем. 
Якщо вода протече всередину 
світлового приладу, зверніться на 
станцію технічного обслуговування для 
перевірки автомобіля.  

Фари 
Заміна лампи 
1. Відкрийте капот. 
2. Видаліть три болти. 
3. Від'єднайте штепсельний роз’єм 
проводу від лампи. 
4. Зніміть кришку фари. 
5. Від'єднайте пружину, на якій 
тримається лампа. 
6. Вийміть лампу. 

 

7. Встановіть справну лампу належного 
типу. Див. розділ "ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛАМП" в алфавітному покажчику. 
8. Встановіть на нову лампу пружину. 
9. Встановіть кришку фари. 
10. Підключіть штепсельний роз’єм 
проводу. 

УВАГА! 
● При необхідності очищення 
галогенних ламп використовуйте 
тканину без ворсу, просочену спиртом 
чи спиртовмісними мінеральними 
засобами. Не торкайтеся до лампи 
незахищеними руками. 
Відбитки пальців можуть значно 
скоротити термін служби галогенних 
ламп. 

Регулювання передніх фар 
Гвинти над фарою призначені для 
регулювання ближнього світла фар. 

УВАГА! 
При необхідності регулювання фар цю 
процедуру рекомендується провести на 
станції технічного обслуговування, 
оскільки вона пов'язана з безпекою. 
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ЗАМІНА ЛАМП НАКАЛЮВАННЯ 
Стоянкові ліхтарі 

Заміна лампи 
1. Відкрийте капот. 
2. Зніміть весь блок фар. 
3. Зніміть кришку фари. 
4. Вилучіть тримач лампи, розташований 
поруч із лампою фари. 
5. Вийміть лампу, потягнувши її з патрона 
прямо на себе. 

 
6. Встановіть у патрон справну лампу. 
Див. розділ "ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП". 
7. Встановіть кришку фари. 
8. Підключіть штепсельний роз’єм 
проводу. 
 

Контрольні лампи передніх 
покажчиків повороту 

Заміна лампи 
1. Відкрийте капот. 
2. Зніміть весь блок фар. 

 
3. Повертайте патрон лампи покажчика 
повороту проти годинникової стрілки. 
4. Вийміть передній патрон лампи 
сигналу повороту з фари. 
5. Видаліть лампу з патрона. Для цього 
злегка натискайте на неї і обертайте 
проти годинникової стрілки. 
6. Встановіть нову лампу в патрон. Для 
цього злегка натискайте на неї й 
обертайте за годинниковою стрілкою. 
Див. розділ "ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП". 
7. Встановіть патрон у фару, обертаючи 
його за годинниковою стрілкою. 
8. Встановіть блок фар. 

Передні протитуманні фари * 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Ця процедура вимагає спеціальної 
підготовки та обладнання. 
● Замініть масло на станції технічного 
обслуговування, якщо не впевнені в 
тому, що можете безпечно провести 
дану операцію. 
В іншому випадку можливе отримання 
травм або пошкодження деталей 
автомобіля. Рекомендуємо 
проконсультуватися з авторизованим 
дилером.  

Лампи бічних повторювачів 
Заміна лампи 
1. Вийміть весь блок бічного 
повторювача покажчика повороту 
(натисніть від себе). 
2. Повертайте патрон лампи проти 
годинникової стрілки. 
3. Вийміть лампу, потягнувши її з патрона 
прямо на себе. 
4. Встановіть нову лампу в патрон. Для 
цього злегка натискайте на неї й 
обертайте патрон за годинниковою 
стрілкою. 
Див. розділ "ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП". 
5. Встановіть блок ламп бічних 
повторювачів у початкове положення. 
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Ліхтар заднього ходу, габаритні вогні, 

ліхтар гальма, задній покажчик 
повороту і задній протитуманний 

ліхтар 
Заміна лампи 
1. Відкрийте кришку багажника. 
2. Викрутіть два гвинти і зніміть блок 
фари. 
3. Відкрутіть патрон лампи, обертаючи 
його проти годинникової стрілки. 
4. Вийміть лампу з патрона, натиснувши 
на неї і повернувши проти годинникової 
стрілки. 
5. Встановіть нову лампу в патрон. Див. 
розділ "ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП". 
6. Встановіть патрон у блок фари. 
Повертайте патрон лампи за 
годинниковою стрілкою. 
7. Встановіть блок фари в автомобіль і 
закрутіть два гвинти. 

  

Верхній сигнал гальмування 
Заміна лампи 
1. Відкрийте кришку багажника. 
2. Викрутіть два гвинти і зніміть блок 
лампи. Перед зняттям блоку фари 
від'єднайте штепсельний роз’єм проводу. 
3. Відкрутіть п'ять гвинтів і зніміть блок 
відбивача. 

  

 
4. Вийміть лампу, потягнувши її з патрона 
прямо на себе. 
5. Встановіть нову лампу. Див. розділ 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП". 
6. Встановіть блок фари на місце. 
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Ліхтар освітлення реєстраційного 
знака 

Заміна лампи 
1. Відкрутіть два гвинти і зніміть кришку 
ліхтаря.  

 
2. Для видалення патрона з ліхтаря 
обертайте його за годинниковою 
стрілкою. 
3. Витягніть лампу з патрона. 
4. Замініть лампу. Див. розділ 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП". 
5. Встановіть патрон у ліхтар, обертаючи 
його за годинниковою стрілкою. 
6. Встановіть кришку ліхтаря. 
 

Верхній плафон 
Заміна лампи 
1. Для зняття плафона з лампи в салоні 
автомобіля використовуйте шліцеву 
викрутку. 
2. Вийміть лампу. 
3. Замініть лампу. Див. 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП "в 
алфавітному покажчику. 
4. Встановіть плафон на місце. 

  

Плафон освітлення багажного 
відділення 

Заміна лампи 
1. Для зняття плафона з тримача 
використовуйте шліцеву викрутку. 
2. Замініть лампу. Див. 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" в 
алфавітному покажчику. 
3. Встановіть плафон на місце. 
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Очищувальні засоби 
При чищенні кузова або салону автомобіля 
дотримуйтесь рекомендацій виробника із 
використання очищувальних засобів та інших 
хімічних засобів. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Деякі засоби для чищення можуть бути 
отруйними, їдкими або 
вогненебезпечними. 
● Неправильне використання цих засобів 
може бути небезпечно. 
Можливо отримання травм і пошкодження 
деталей автомобіля.  

При чищенні кузова або салону автомобіля 
не використовуйте такі небезпечні 
розчинники: 
● ацетон; 
● розчинники лаку; 
● відновники емалі; 
● рідини для зняття лаку. 
При чищенні зовнішніх деталей і салону 
автомобіля не використовуйте такі 
очищувальні засоби (за винятком вказаного 
нижче випадку видалення плям): 
● господарське мило; 
● відбілюючі засоби; 
● відновлювальні засоби. 
При чищенні ніколи не використовуйте такі 
засоби: 
● чотирихлористий вуглець; 
● бензин; 
● бензол; 
● гас. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
● Уникайте вдихання парів 
очищувальних та інших хімічних 
засобів. 
Такі пари можуть бути небезпечні для 
здоров'я, особливо в невеликих 
приміщеннях із недостатньою 
вентиляцією. 

При використанні засобів для чищення 
або інших хімічних засобів у салоні 
автомобіля відчиніть двері для 
поліпшення вентиляції. 

УВАГА! 
Не допускайте контакту матеріалів, що 
линяють, з внутрішньою оббивкою 
салону, якщо ці матеріали не є 
абсолютно сухими. 

Для запобігання можливого забруднення 
світлої оббивки салону виключіть контакт 
матеріалів, що линяють, із оббивкою 
сидінь, якщо ці матеріали не є абсолютно 
сухими. Перелік деяких матеріалів, що 
линяють: 
● різноманітний одяг; 
● кольорова бавовняна тканина; 
● вельвет; 
● шкіра; 
● замша; 
● газети; 
● кольоровий папір. 

Догляд та чищення салону 

УВАГА! 
● Чищення оббивки салону автомобіля 
слід проводити тільки за допомогою 
рекомендованих способів і засобів. 
В іншому випадку, особливо при першому 
чищенні, можуть з'явитися водяні плями, 
розводи і плями, що не видаляються. Це 
призведе до погіршення зовнішнього 
вигляду салону. 

При чищенні кузовних деталей і салону 
автомобіля вкрай важливо застосовувати 
тільки рекомендовані способи і засоби для 
чищення. 
Регулярно видаляйте пил і бруд, яка 
збирається в салоні, за допомогою пилососа 
або м'якою щетинною щіткою. Регулярно 
протирайте вінілову і шкіряну оббивку салону 
чистою вологою тканиною. 
Видаляйте бруд і плями з оббивки салону 
відповідними очищувальними засобами. 

УВАГА! 
Якщо передні сидіння обладнані бічними 
подушками безпеки: 
● Не наносіть очищувач оббивки на чохли 
сидінь. 
● Не чистіть покриття сидінь за допомогою 
хімічних розчинників або сильних миючих 
засобів. 
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УВАГА! 
В іншому випадку бічні подушки 
безпеки можуть забруднитися, що 
знизить їхні захисні властивості при 
зіткненні. 

 
УВАГА! 

Не рекомендується ставити рідкі 
ароматичні речовини на приладову 
панель і кришку консолі. 
Якщо рідкі ароматичні речовини або 
ароматичні спреї потраплять на 
пластикові деталі приладової панелі, 
молдинга, решітки вентилятора, 
кришки консолі тощо, то деякі 
інгредієнти ароматичних речовин 
можуть зіпсувати пофарбовані 
пластикові деталі. 
У подібній ситуації слід швидко змити 
рідкі ароматичні речовини чистою 
водою. 

Догляд за ременями безпеки 
УВАГА! 

Для забезпечення належної 
ефективності ременів безпеки вони 
повинні триматися в хорошому стані. 

Ремені безпеки завжди повинні бути 
чистими і сухими. Не допускайте 
забруднення ременя безпеки 
 

поліролями, маслами і хімічними 
засобами, особливо акумуляторною 
кислотою, відбілювачами і барвниками. Ці 
забруднення можуть призвести до 
зниження міцності матеріалу ременя 
безпеки. Періодично оглядайте всі 
частини ременів безпеки. Негайно 
замінюйте пошкоджені ремені або 
кріплення. 
Ремені безпеки, які були розтягнуті в 
результаті ДТП, слід замінити навіть у 
випадку, якщо пошкодження погано 
помітно або непомітно взагалі. 
Як заміна повинні використовуватися 
тільки нові ремені. 
Рекомендуємо після зіткнення автомобіля 
робити заміну всього вузла ременя 
безпеки. В тому випадку, якщо спеціально 
навчений фахівець визначить, що в 
результаті ДТП не відбулося пошкоджень 
ременів безпеки і вони знаходяться в 
робочому стані, заміна ременів не є 
обов’язковою. Рекомендуємо 
проконсультуватися з авторизованим 
дилером. 

УВАГА! 
Абразивні очищувачі можуть подряпати 
скло і пошкодити нитки обігрівача 
заднього вікна. 

 

 УВАГА! 
● Не очищуйте скло автомобіля 
абразивними очисниками. 
Таке пошкодження може призвести до 
погіршення огляду. 

Чисте скло менше блищить і має більшу 
прозорість. 

УВАГА! 
Наклейки можуть пошкодити обігрівач 
заднього вікна. 
● Не наклеюйте наклейки на заднє 
вікно зсередини. 
Таке пошкодження може призвести до 
погіршення огляду. 

Очищення зовнішньої поверхні 
вітрового скла 
Віск або інша речовину на вітровому склі 
або склоочиснику може викликати 
вібрування склоочисника при роботі. Такі 
матеріали також можуть заважати 
очищенню вітрового скла. 
Періодично виконуйте зовнішнє 
очищення вітрового скла неабразивним 
очищувачем. 
Вода не буде накопичуватися на чистому 
вітровому склі. 
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Догляд за зовнішніми елементами і 
мийка автомобіля 
Мийка автомобіля 

Кращий спосіб продовжити час 
експлуатації автомобіля - це зберігати 
його чистоту і регулярно проводити 
мийку. 
● Не паркуйте автомобіль під прямим 
сонячним світлом. 
● Використовуйте м’яке мило, що 
призначене для мийки автомобілів, з 
холодною або теплою водою. 
● Після мийки переконайтеся, що на 
поверхні не залишилося мила і 
очищувачів. 

ПРИМІТКА! 
● Не використовуйте для миття 
автомобіля господарську рідину для 
миття посуду. 
Застосування такої рідини призведе до 
пошкодження воскового покриття. 

  
УВАГА! 

● Уникайте мийки високого тиску. 
В іншому випадку можливе попадання 
води всередину автомобіля і 
пошкодження деталей салону. 

 

Автомобіль призначений для роботи в 
нормальних кліматичних умовах і 
розрахований на природний вплив 
навколишнього середовища. 

УВАГА! 
Автоматична мийка може пошкодити 
антену. 
● Складіть антену, вимкнувши 
аудіосистему. 
● Вручну зніміть щоглу або антену з 
даху.  

Полірування і покриття воском 
Регулярно поліруйте автомобіль для 
видалення нерівностей на його 
поверхнях. Після полірування для захисту 
фарби нанесіть автомобільний віск 
високої якості. Однак слід враховувати, 
що при поліруванні знижується товщина 
шару лакофарбового покриття кузова. 
Захист блискучих металевих деталей 
кузова автомобіля 
Регулярно чистіть блискучі металеві 
деталі. Як правило, потрібно тільки миття 
водою. 

  
УВАГА! 

Не використовуйте автомобільні або 
хромові поліролі, пару і лужне мило 
для чищення або полірування 
алюмінієвих молдингів. 
Ці матеріали можуть бути досить 
абразивними і пошкодити молдинги і 
колеса автомобіля.  

При покритті воском автомобіля також 
нанесіть віск на всі блискучі металеві 
частини. 
Очищення алюмінієвих дисків і 
ковпаків коліс 
Для збереження початкового вигляду 
дисків і ковпаків коліс очищайте їх від 
дорожнього бруду і стежте, щоб на 
гальмівних дисках не накопичувався пил. 

УВАГА! 
Не використовуйте абразивні 
матеріали або щітки для очищення 
алюмінієвих дисків і ковпаків коліс. 

Регулярно чистіть диски / ковпаки коліс 
без використання абразивних очищувачів 
і щіток, які можуть пошкодити поверхню. 
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Захист від корозії 
Автомобіль має антикорозійний захист. 
Спеціальні матеріали і захисні покриття, 
які використовуються на більшості частин 
автомобіля, допомагають підтримувати 
хороший зовнішній вигляд, міцність і 
надійність автомобіля. 
Поверхнева іржа може з'явитися на 
певних частинах двигуна або на днищі, 
але не впливатиме на надійність або 
функціонування цих елементів. 
Пошкодження листового металу 
Якщо необхідний ремонт або заміна 
кузовної деталі автомобіля, 
переконайтеся, що ремонтна майстерня 
використовує відповідний антикорозійний 
матеріал для відновлення 
антикорозійного захисту. Див. розділ 
"ПОШКОДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ" далі в 
цьому розділі. 
Шкідливі речовини 
Чимало їдких речовин природного або 
штучного походження здатні 
пошкоджувати лакофарбове покриття та 
інші поверхні автомобіля, в тому числі: 
● хлорид кальцію та інші солі; 
● засоби, що розтоплюють лід; 
● масла і смоли; 
● соки дерев; 
● екскременти птахів; 
● промислові опади. 

Якнайшвидше змивайте шкідливі речовини з 
автомобіля. Якщо за допомогою мила і води 
не вдається змити осад, використовуйте 
спеціальні очисники. 

УВАГА! 
● Слід використовувати очисники, що 
призначені для очищення пофарбованих 
поверхонь. 
Інші очисники можуть пошкодити фарбу.  

Пошкодження покриття 
Вибоїни від попадання каміння, тріщини і 
глибокі подряпини на покритті слід 
відновлювати якомога швидше. Відкритий 
метал швидко кородує. 
Для зафарбовування невеликих вибоїн і 
подряпин можна використовувати засоби для 
ліквідації дефектів. 
Майстерні з ремонту кузова і фарбування 
можуть виконувати ремонт великих 
пошкоджених ділянок. 
Технічне обслуговування днища 
автомобіля 
Їдкі речовини, що використовуються для 
видалення льоду і снігу або для боротьби з 
пилом, можуть збиратися на днищі 
автомобіля. Якщо не змивати ці речовини, це 
може прискорити появу корозії й іржі. 
Регулярно використовуйте звичайну воду для 
очищення днища автомобіля від цих речовин. 

Уважно очищуйте всі місця, в яких може 
збиратися бруд та інше сміття. 
Розм'якшіть грудки, що знаходяться у 
важкодоступних місцях, перед 
змиванням. 
Це обслуговування може бути виконано 
авторизованим сервіс-центром. 

ПРИМІТКА! 
При митті частин двигуна залишки 
палива, мастила і масла можуть 
потрапити в навколишнє середовище. 
Мийте двигун на мийці авторизованого 
дилера або в іншому місці, 
обладнаному масловідділювачем. 
Викидайте відпрацьоване моторне 
масло, гальмівну рідину, робочу рідину 
коробки передач, антифриз, 
акумуляторні батареї та шини в 
дозволених місцях утилізації або 
поверніть продавцеві, що приймає 
відпрацьовані матеріали при придбанні 
нових.  
Не викидайте ці речовини разом із 
домашніми відходами та не виливайте 
їх у каналізацію. 
Неправильне поводження з такими 
потенційно небезпечними речовинами 
може призвести до забруднення 
навколишнього середовища.  
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
У цьому розділі наводиться інформація про 
технічне обслуговування, необхідне для 
забезпечення нормальної експлуатації 
автомобіля протягом тривалого часу. 
Водій несе відповідальність за правильну 
експлуатацію і догляд за автомобілем 
відповідно до інструкцій, які описуються у 
цьому керівництві з експлуатації. 
Недотримання цих інструкцій веде до 
анулювання гарантійного обслуговування. 
В обов'язки водія входить правильний догляд 
і дотримання правил експлуатації 
автомобіля. Дотримуйтесь термінів, 
передбачених регламентом технічного 
обслуговування і загальними інструкціями з 
експлуатації, які описуються в цьому 
посібнику та в керівництві з експлуатації. 
Водій також повинен зберігати сервісну 
книжку з відмітками, що підтверджують 
регулярне проходження обов'язкового 
технічного обслуговування. Сервісна книжка 
з відмітками разом із даним керівництвом 
повинні передаватися наступному власникові 
автомобіля. 
Технічне обслуговування в гарантійний 
період має проводитися тільки в 
уповноважених дилерів. 
Недотримання цієї умови веде до втрати 
гарантії виробника. Технічне  

обслуговування автомобіля може бути 
виконано будь-яким кваліфікованим 
спеціалістом чи службою техобслуговування. 
Однак рекомендується проходити технічне 
обслуговування в авторизованому сервісному 
центрі, де є добре навчений технічний 
персонал і доступні оригінальні запасні 
частини. 
Наша компанія не здійснює перевірку 
деталей інших виробників і не затверджує їх 
застосування. Ми не можемо підтвердити 
придатність і безпеку деталей інших 
виробників і не несемо відповідальність за 
шкоду, пов'язану з їхнім використанням. 
Неадекватне, неповне або недостатнє 
сервісне обслуговування може призвести до 
проблем при експлуатації автомобіля, в тому 
числі навіть до поломки автомобіля, ДТП і 
тілесних ушкоджень. 
Важкі умови експлуатації 
Необхідно дотримуватися регламенту 
обов'язкового періодичного технічного 
обслуговування. Див. розділ «ПЕРІОДИЧНЕ 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ» в 
керівництві з експлуатації. 
Нормальні умови експлуатації 
Нормальні умови експлуатації – це типові, 
щоденні умови. 
Необхідно дотримуватися регламенту 
звичайного технічного обслуговування. 

Важкі умови експлуатації 
При експлуатації автомобіля в 
перерахованих нижче умовах деякі 
процедури технічного обслуговування 
повинні проводитися частіше в два рази, 
а при необхідності - і частіше. Див. 
числові символи в розділі "ПЕРІОДИЧНЕ 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ" 
керівництва власника. Визначення 
важких умов і відстеження стану 
автомобіля є відповідальністю власника: 
• Часті поїздки на короткі відстані (менше 
10 км); 
• Холостий хід протягом тривалого часу 
і/або водіння на малій швидкості в 
умовах пробок; 
• Їзда ґрунтовими дорогами; 
• Їзда по горбистій або гористій 
місцевості; 
• Їзда з причепом; 
• Водіння в складних міських умовах, 
коли температура повітря на вулиці 
регулярно досягає 32 °C або вище; 
• Водіння таксі, міліцейської машини або 
машини служби доставки; 
• Часта експлуатація при зовнішній 
температурі нижче температури 
замерзання. 
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  
 

Виконується, ґрунтуючись на пробігу або часі в залежності від того, що настане раніше. 
Операції ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 ТО-7 ТО-8 ТО-9 ТО-10 ТО-11 
Місяців 6 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) 3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 
Ремінь приводу генератора, компресора кондиціонера і насоса ГПК І І І І І І R І І І І 
Масло двигуна та масляний фільтр    (1) R R R R R R R R R R R 
Паливний фільтр       (1) І R І R І R І R І R І 
Повітряний фільтр двигуна      (1) І І R І R І R І R І R 
Фільтр вентиляції салону      (1) І R R R R R R R R R R 
Гальмівна рідина Заміна кожні 45 000 км або 2 роки 
Свічки запалювання І І R І R І R І R І R 
Трансмісійне масло автоматичної коробки передач І І І І І R І І І І R 
Трансмісійне масло механічної коробки передач І І І І І І І R І І І 
Рідина гідропідсилювача кермового управління І І І І І І І І І І І 
Охолоджуюча рідина Заміна кожні 150 000 км або 5 років  
Зчитування параметрів і кодів помилок ЕБУ І І І І І І І І І І І 
Герметичність системи охолодження, живлення, змащення і 
кондиціонування 

І І І І І І І І І І І 

Кріплення навісного обладнання та приладів І І І І І І І І І І І 
Перевірка стану АКБ І І І І І І І І І І І 
Деталі підвіски (включаючи пильовики), кульові шарніри, елементи 
кріплення 

І І І І І І І І І І І 

Вільний хід педалей приводу зчеплення і гальм І І І І І І І І І І І 
Система гідроприводу зчеплення І І І І І І І І І І І 
Гальмівні колодки, барабани, диски І І І І І І І І І І І 
Позначення: 
I– перевірка, при необхідності заміна, змащення або регулювання оплачується клієнтом додатково після узгодження; 
R– обов’язкова заміна; 
(1) заміна кожні 7500 км. або 6 міс. У разі, якщо автомобіль експлуатується в тяжких умовах (див. розділ "Важкі умови експлуатації "стор. 8-2) 
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Виконується, ґрунтуючись на пробігу або часі в залежності від того, що настане раніше. 

Операції ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 ТО-7 ТО-8 ТО-9 ТО-10 ТО-11 
Місяців 6 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) 3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 
Стоянкове гальмо І І І І І І І І І І І 
Шланги і трубки гальмівної системи (герметичність) І І І І І І І І І І І 
Кермо і кермовий механізм І І І І І І І І І І І 
Перевірка кута нахилу фар І І І І І І І І І І І 
Прилади освітлення, світлової та звукової сигналізації І І І І І І І І І І І 
Склоочисники, склоомивачі І І І І І І І І І І І 
Колеса, шини (тиск, знос, момент затягування кріпильних елементів) І І І І І І І І І І І 
Змащення замків, петель, засувки капота, огляд кузова І І І І І І І І І І І 
Ремені безпеки, пряжки і вузли кріплення ременів до кузова І І І І І І І І І І І 
Сезонний огляд лакофарбового покриття автомобіля І І І І І І І І І І І 
Рекомендовані роботи: 
* Перевірка кутів встановлення коліс            
* Промивання радіаторів охолодження двигуна і кондиціонера            
* Чищення та змащування напрямних гальмівних механізмів            
* Промивання паливних форсунок            
* Заміна повітряного фільтра ДВЗ            
* Заміна паливного фільтра ДВЗ            
* Заміна щіток склоочисника            
 
Позначення: 
I – перевірка, при необхідності заміна, змащення або регулювання оплачується клієнтом додатково після узгодження. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ НОМЕРИ 
Ідентифікаційний номер автомобіля 

(VIN) 
Ідентифікаційний номер автомобіля VIN 
вигравіюваний на пасажирській стороні  
панелі відсіку двигуна. 

 

 
Номер двигуна 

Номер двигуна вибитий на передній 
правій стороні корпусу блоку циліндрів. 

 

 
Ідентифікаційний номер 

механічної трансмісії 
Ідентифікаційний номер механічної 
трансмісії розташований на верхній 
стороні картера біля двигуна. 
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Ідентифікаційний номер 
автоматичної трансмісії 
Ідентифікаційний номер 
автоматичної трансмісії розташований 
на передній верхній стороні картера 
коробки передач. 

 

КАРТА ЗМАЩУВАННЯ 
Назва Об’єм Класифікація 

Моторне масло  
(включаючи масляний фільтр) 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.5B DOHC 

 
3,75 л 

 
Dexos1 0W20 

Охолоджувальна рідина 
двигуна 
 

 
5,8 л 

 
DEX-COOL 

Масло автоматичної  
коробки передач 
 

 
8,365 л 

 
DEXRON VI 

Масло механічної  
коробки передач 
 

 
1,8 л 

 
SAE 75W-90 

Гальмівна рідина / рідина 
приводу зчеплення 
 

 
0,5 л 

 
DOT 4 

Робоча рідина  
підсилювача керма 
 

 
1,1 л 

 
DEXRON VI 
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МОТОРНЕ МАСЛО 
Вибір моторного масла 

При виборі моторного масла необхідно 
враховувати як відповідність масла 
технічним умовам, так і ступінь його 
в'язкості. 
Якість моторного масла 
● dexos1, dexos2 

Технічні умови 
Купуйте ліцензовані моторні масла з 
сертифікаційним знаком dexos™. Моторні 
масла, що відповідають вимогам даного 
автомобіля, повинні мати 
сертифікаційний знак dexos™. Цей знак 
гарантує відповідність якості масла 
вимогам специфікації dexos™. 
У двигун Вашого автомобіля на заводі-
виробнику залито моторне масло з 
сертифікацією dexos™. 
Використовуйте тільки масла з 
сертифікацією dexos™ або масла 
аналогічного класу з відповідним рівнем 
в'язкості. Однак за певних умов 
використання таких масел може 
призвести до зниження тягово-
динамічних характеристик і пошкодження 
двигуна. 
Якщо Ви не впевнені, чи відповідає 
масло вимогам dexos™, зверніться до 
свого постачальника. 

Якщо не знаєте тип двигуна свого 
автомобіля, зверніться до 
уповноваженого сервісного центру. 

В'язкість моторного масла 
В'язкість по SAE надає відомості про 
густоту масла. 
Універсальне масло позначається 
двома кодами: 
Перший код, після якого йде літера W, 
позначає в'язкість при низькій 
температурі, а другий код - в'язкість при 
високій температурі. 
Для Вашого автомобіля найбільш 
слушним є масло з в'язкістю SAE 0W-20. 
Не використовуйте масла інших класів 
в'язкості, наприклад, SAE 10W-30,10W-
40,20W-50 
Для використання при низькій 
температурі 
При експлуатації автомобіля в дуже 
холодних регіонах, де температура 
опускається нижче -25C, слід 
використовувати масло з в'язкістю SAE 
0W-xx. Це масло полегшує пуск 
холодного двигуна в умовах дуже низьких 
температур. 
При виборі масла потрібної в'язкості 
звертайте увагу на наявність маркування 
dexos™. 
● До -25 ー C: 5W-20, 5W-30. 
● До -25 ー C і нижче: 0W-20, 5W-30. 

Присадки до моторного масла / 
промивні масла 

Не додавайте нічого в масло. 
Рекомендовані масла, які відповідають 
специфікації dexos і мають 
сертифікаційний знак dexos - це все, що 
необхідно для хорошої роботи і захисту 
двигуна. 
Не рекомендується використовувати 
промивні масла, оскільки вони можуть 
викликати пошкодження двигуна, що не 
покривається гарантією. 

Доливання моторного масла 
Допускається змішування моторних 
масел різних виробників і різних марок, 
якщо вони відповідають необхідним 
технічним вимогам (і мають необхідний 
клас в'язкості). 
При відсутності моторного масла 
необхідного потрібної якості можна 
використовувати не більше 1 літра олії 
класу API SM/SN, ACEA A3/B4, ACEA 
A3/B3 або ACEA C3 (не більше одного 
разу на кожну зміну масла). 
Масло повинне мати відповідну в'язкість. 
Використовувати моторне масло тільки 
класу ACEA A1/B1 або лише ACEA A5/B5 
категорично забороняється, тому що при 
певних умовах експлуатації це може 
призвести до серйозного пошкодження 
двигуна.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАМП 
Лампи Потужність х 

кількість 
Примітки 

 
 
Передні 

1 Лампа дальнього і ближнього 
світла 

60/55 Вт х 2 Галогенна лампа 

2 Стоянковий ліхтар 5 Вт х 2  
3 Покажчик повороту 21 Вт х 2  
4 Протитуманна фара 55 Вт х 2 Галогенна лампа 
5 Повторювач покажчика повороту *  5 Вт х 2  

 
 
 
Задні 

6 Покажчик повороту 21 Вт х 2  
7 Стоп-сигнал 21/5 Вт х 2  
8 Протитуманний ліхтар / задні 

габарити 
21/5 Вт х 2 чи 

21 Вт х 2 
 

9 Ліхтар заднього ходу 21 Вт х 2  
10 Задній габаритний ліхтар 21/5 Вт х 2  
11 Верхній центральний стоп-сигнал 5 Вт х 5  
12 Ліхтар освітлення реєстраційного 

знака 
5 Вт х 2  

Салон 13 Ліхтар освітлення салону 10 Вт х 1  
14 Плафон освітлення багажного 

відділення 
10 Вт х 1  
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
АВТОМОБІЛЯ 

Двигун (1.5 DOHC) 
Тип 4-циліндра/рядковий 
Клапани DOHC 16 клапанів 
Об’єм двигуна (куб.см) 1485 
Діаметр циліндра і хід поршня (мм) 74.7 х 84.7 
Ступінь стискання 10.2 : 1 
МАХ потужність (кВт/об.хв.) Євро ІІІ 77 / 5 750 
МАХ потужність (кВт/об.хв.) Євро V 78 / 5 650 
МАХ обертальний момент (Нм/об.хв.) Євро 
ІІІ 

140 / 4 050 

МАХ обертальний момент (Нм/об.хв.) Євро 
V 

141 / 4 200 

Система живлення паливом Розподілене 
вприскування палива 

Октанове число 
Узбекистан, СНД і Росія RON 91 і вище 
Свічки 
запалювання 

Зазор (мм) 0,8 ~ 0,9 

Акумуляторна 
батарея 

Серія (В-А-ч) 12 - 55 
Струм холодного запуску 
при низькій температурі в 
короткий період часу 
(ССА) 

 
610 

Генератор (В-А) 12 - 85 
Стартер (В-кВт) 12 – 1,2 

 

5-ступінчаста механічна коробка передач 
(1.5 DOHC) 

Система приводу Передній привод 
 
 
Передавальні числа 
коробки передач 

1-а передача 3,727 
2-а передача 1,952 
3-я передача 1,276 
4-а передача 0,971 
5-а передача 0,763 
Задній хід  3,545 
Головна передача 4,176 

 
6-ступінчаста автоматична коробка передач 

(1.5 DOHC) 
Система приводу Передній привод 
 
 
 
Передавальні числа 
коробки передач 

1-а передача 4,449 
2-а передача 2,908 
3-я передача 1,893 
4-а передача 1,446 
5-а передача 1,000 
6-а передача 0,742 
Задній хід 2,871 
Головна передача 3,720 
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Шасі  
Передня підвіска Стійка Макферсона 
Задня підвіска Задня балка 
 
Кути  
підвіски 

 
Розвал 

Передні 
шини 

-24’±45’ 

Задні 
шини 

-1°30’±30’ 

Кут поздовжнього нахилу 
шквірня  

2°30’ ± 45’ 

 
Позитивна 
відповідність 

Передні 
шини 

4’ ± 10’ 

Задні 
шини 

15’ ± 20’ 

 
 
Кермове 
управління 

Тип Рейковий, гідро 
Загальне передавальне 
число кермового 
механізму 

15,2 : 1 

 
 
Ø керма (мм) 

380 (з подушкою 
безпеки) 
370 (без подушки 
безпеки) 

Мінімальний радіус  
повороту (м) 

5,03 
 

Гальмівна система 
Тип Двоконтурна 
Передні гальма Дискові вентильовані 
Задні гальма Барабани 
Підсилювач вакуумний, одинарний 254 мм 

 
Зчеплення 

Тип Однодискове зчеплення, сухе 
Зовнішній діаметр (мм) 215 
Внутрішній діаметр (мм) 145 
Товщина (мм) 8,3 

 
Маса, кг 

Власна вага  
Седан 4-и 
дверний 

М/Т 1089 – 1164  
А/Т 1115 – 1190  

Повна вага 
автомобіля 

М/Т 1560 
А/Т 1585 
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Колеса і шини 

Розмір шин Розмір коліс До 3-х пасажирів Вантажопідйомність автомобіля 

Передні Задні Передні Задні 

185/60R14 5.5J x 14 210 ← 210 ← 

185/55R15 6J x 15 210 ← 210 ← 

 
Заправні об’єми, л 

Паливний бак 45 
Масло двигуна 3.75 

(включаючи масляний 
фільтр) 

Охолоджувальна рідина 5 
 

Зовнішні габаритні розміри, мм 

Загальна довжина 4 327 

Загальна ширина 1 713 

Загальна висота 1 505 

Колісна база 2 480 

Колія Передні шини 1 454 

Задні шини 1 444 
 

 
Динамічні характеристики 

Максимальна 
швидкість 
(км/год) 

 
 
1.5 DOHC 

Механічна 
коробка 
передач 

179 

Автоматична 
коробка 
передач 

178 
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СПЕЦІАЛЬНЕ ДОДАТКОВЕ 
ОБЛАДНАННЯ 

Спеціальне додаткове 
обладнання, що входить у 

поліцейський 
комплект і комплект спеціальних 

служб 
ЕРА-ГЛОНАСС 

«ЕРА-ГЛОНАСС» - це цілодобово 
працююча система автоматичного або 
самостійного оповіщення служб 
екстреного реагування при аваріях та 
інших надзвичайних ситуаціях. Допомогу і 
передачу інформації службам реагування 
в разі ДТП забезпечують диспетчерські 
центри системи. 
У разі ДТП зі спрацьовуванням подушок 
або переднатягувачів ременів безпеки, 
екстрене з'єднання встановлюється 
автоматично. При цьому диспетчер 
негайно зв'язується з водієм, щоб 
уточнити, чи потрібна допомога. 

Примітка 
Послуга доступна тільки в тих регіонах, 
де її використання є обов'язковим у силу 
законодавчих вимог. Її доступність у тій 
чи іншій країні також залежить від 
наявності регіональних центрів 
операторів системи і відповідної 
інфраструктури. 

Примітка 
Для роботи системи необхідна наявність 
на автомобілі функціонуючої електричної 
системи, мобільного зв'язку та з'єднання 
зі супутником ГЛОНАСС. В залежності від 
оснащення може використовуватися 
резервна батарея. 

Клавіші управління 

 
Кнопка «ТЕСТ». 
Натискання клавіші «ТЕСТ» 
використовується для скасування виклику 
і обслуговування (тільки фахівцями 
сервісного центру). 
Зворотній зв’язок забезпечується за 
допомогою голосових повідомлень і 
світлодіодного індикатора. 
Клавіша «SOS» 
Натисніть клавішу «SOS» після підказки 
ще раз, щоб встановити з'єднання з 
диспетчерським центром у разі ДТП. 
Світлодіодний індикатор стану 
Зелений - система готова до роботи або 
чекає на дзвінок диспетчера. Диспетчер 
може зв'язатися з водієм після 
встановлення з'єднання (протягом двох 

годин, також працює при вимкненому 
запалюванні) 
Миготливий зелений – система встановлює 
з'єднання, передає дані або знаходиться в 
режимі голосового зв'язку. 
Червоний - система завантажується. 
Завантаження займає приблизно 15 секунд з 
моменту увімкнення запалювання, після чого 
світлодіод починає горіти зеленим кольором. 
Якщо світлодіод постійно горить червоним 
кольором або змінює колір із зеленого на 
червоний, це вказує на наявність 
несправності. 
Зверніться за допомогою до дилера або в 
офіційний сервісний центр. 
Миготливий червоний – неможливо 
встановити з'єднання, наприклад, через 
відсутність сигналу стільникового зв'язку. 
Миготливий червоний / зелений – система 
знаходиться в тестовому режимі. Не 
натискайте жодних клавіш. Дочекайтеся 
завершення індикації. 
Не горить - система вимкнена. 

Примітка 
При дуже низьких температурах прогрівання 
резервної батареї може зайняти деякий час. 
Коли система буде готова до роботи, 
червоне світло індикатора зміниться 
зеленим. Якщо після ввімкнення 
запалювання світлодіод не світиться, 
зверніться за допомогою до дилера або в 
офіційний сервісний центр.  
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Перед від’єднанням від кабелю 
акумуляторної батареї вийміть ключ 
запалювання і переконайтеся, що 
світлодіодний індикатор стану системи 
ЕРА-ГЛОНАСС на внутрішньому 
дзеркалі заднього виду вимкнений. 
В іншому випадку аварійна батарея 
модуля ЕРА-ГЛОНАСС може 
розрядитися, заміна якого не 
покривається гарантійними 
зобов'язаннями виробника. 
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