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Керівництво з 
експлуатації автомобіля 

  



ОБОВ’ЯЗКОВО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ 
НЕЕТИЛЬОВАНИЙ БЕНЗИН  
ОКТАНОВИМ ЧИСЛОМ 91! 

 
Двигун цього автомобіля спроектований і побудований у 
відповідності з останніми досягненнями в області 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 ТА КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ – Паливо» (стор. 8-13). 
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 АТ «ДжіЕм Узбекистан» сервісні станції, кваліфікований персонал та 
технологічне обладнання яких зможуть забезпечити проведення всіх операцій технічного 
обслуговування на належному рівні. На уповноважених АТ «ДжіЕм Узбекистан» 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 виділеним 
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 правила 
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 
смертельними наслідками. Нехтування 
цією інформацією може поставити життя 
людини в небезпеку. 
Приділіть особливу увагу цій інформації і 
постарайтеся запам’ятати найбільш 
важливі відомості, що стосуються заходів 
Вашої безпеки. 
Керівництво з експлуатації і пристрою 
автомобіля підготовлено з урахуванням 
всіх останніх змін і вдосконалень, 
внесених в конструкцію автомобіля на 
момент публікації. 
АТ «ДжіЕм Узбекистан» залишає за 
собою право вносити зміни без 
попереднього повідомлення в 
конструкцію і 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. При необхідності приведіть 
автомобіль у відповідність з цими 
вимогами. Проконсультуйтеся з цього 
приводу у дилера АТ «ДжіЕм 
Узбекистан». 

У цій брошурі описане додаткове 
обладнання, що встановлюється за 
спеціальним замовленням покупця, і 
оснащення салону автомобіля, що 
пропонується АТ «ДжіЕм Узбекистан»" 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 дилера АТ «ДжіЕм Узбекистан» за 
повною інформацією відносно 
передбачуваного додаткового  
обладнання та рівнів оснащення та 
оздоблення салону. 
Слід мати на увазі, що запасні частини і 
приладдя, виготовлені іншими фірмами і, 
які не пройшли належних випробувань, 
неприпустимі для застосування на наших 
автомобілях. 
АТ «ДжіЕм Узбекистан» 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 ТА КЕРУВАННЯ 
АВТОМОБІЛЕМ – Паливо» (стор. 8-13). 



ЗМІСТ 
 

1. Ключі, дверцята та вікна  1-1 
2. Сидіння, системи захисту  2-1 
3. Місця для зберігання  3-1 
4. Прилади та засоби управління  4-1 
5. Освітлення  5-1 
6. Інформаційно-розважальна система  6-1 
7. Клімат-контроль  7-1 
8. Водіння і керування автомобілем  8-1 
9. Догляд за автомобілем 9-1 
10. Сервіс і технічне обслуговування  10-1 
11. Технічні дані  11-1 
12. Інформація про клієнта 12-1 
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• КЛЮЧІ І ЗАМКИ 1-2 
• ДВЕРІ 1-6 
• ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ 1-7 
• ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА 1-9 

• ВНУТРІШНІ ДЗЕРКАЛА 1-11 
• ВІКНА 1-12 
• ПРИМІТКИ 1-16 

 
  



1-2 КЛЮЧІ, ДВЕРІ І ВІКНА 
 

КЛЮЧІ І ЗАМКИ 
 

Ключі 
 

Запасні ключі 
 

Номер ключа вказується на знімній бирці. 
Номер ключа необхідно повідомляти при 
замовленні виготовлення запасного 
комплекту ключів, оскільки він є 
компонентом протиугінної системи. 
Замки Догляд за автомобілем на стор.  
9-34 

 
Ключ зі складною борідкою 

Для розкриття натисніть на кнопку. 
Щоб скласти ключ, натисніть на кнопку і 
приберіть борідку вручну. 

Радіобрелок дистанційного управління 

 
Використовується для управління: 

• Центральний замок 
• Протиугінною сигналізацією 
• Сигналізація автомобіля 

Радіус дії пульта дистанційного управління 
становить приблизно 20 метрів. Радіус дії 
може зменшуватися через зовнішні 
фактори. 
Робота пульта дистанційного управління 
підтверджується миготінням аварійної 
світлової сигналізації. 
З пультом слід поводитися дбайливо, 
захищати від вологи і високої температури, 
не користуватися без необхідності. 

Несправності 
Якщо управління центральним 
замком з допомогою пульта 
неможливе, причина несправності 
може полягати в наступному: 
• Перевищена дальність дії пульта, 
• Напруга батареї пульта впала 

нижче допустимого рівня, 
• Часте вмикання пульта за межами 

його радіусу дії, яке вимагає його 
повторної синхронізації, 

• При частих вмиканнях і 
вимкненнях центральний замок 
перевантажується, через це його 
електроживлення може 
короткочасно перериватися, 

• Потужні електромагнітні 
перешкоди від зовнішніх джерел. 

 

Заміна батарейки пульта 
дистанційного управління 

Замініть батарейку пульта, як тільки 
радіус його дії почне помітно 
зменшуватися. 
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Не допускається утилізація батарей із 
звичайним побутовим сміттям. Їх слід здати на 
утилізацію в спеціальні пункти збору. 

Ключ зі складною борідкою 

 
Примітка: Для заміни використовуйте 
батарейку CR 2032 (або аналогічну). 
1. Відкрийте кришку пульта. 
2. Вийміть використану батарейку. Не 
допускайте контакту друкованої плати з 
іншими компонентами. 
3. Встановіть нову батарейку. При 
встановленні негативний контакт (-) 
батарейки повинен бути обернений вниз 
до плати. 
4. Закрийте кришку пульта. 
5. Перевірте роботу пульта дистанційного 
управління на автомобілі. 

Ключ з нерухомою борідкою 
УВАГА 

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

 
Примітка: Використані літієві батарейки 
можуть завдати шкоди навколишньому 
середовищу. 
Дотримуйтесь місцевих правил щодо 
утилізації відходів. 
Не викидайте використані батарейки 
разом зі звичайними побутовими 
відходами. 
 
Примітка: Для збереження 
працездатності пульта дистанційного 
управління дотримуйтесь наступних 
правил: 
Не впускайте 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. 

Центральний замок 
Система центрального блокування 
дверей активується з панелі дверей 
водія. Дана система дозволяє замикати і 

відмикати всі двері з панелі дверей 
водія, використовуючи ключ, пульт 
дистанційного управління (зовні) або 
кнопку блокування замка дверей 
(зсередини). 
При незакритих дверях водія  
центральний замок не працює. 
 

Кнопка центрального замка 

 
Замикання і відмикання всіх дверей і 
дверей багажника. 
Для замикання натисніть кнопку . 
Для відмикання натисніть кнопку . 
При відкритих дверях водія замикання 
дверей водія і кришки паливного бака 
неможливе. 
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Розблокування 
 

 
Натисніть кнопку  
Відбувається відмикання всіх дверей. 
Ліхтарі аварійної світлової сигналізації 
блимають два рази. 

Замикання 
 

 
Натисніть кнопку  
Відбувається замикання всіх дверей. 
Ліхтарі аварійної світлової сигналізації 
блимають один раз. 

Сигналізація автомобіля 
 

 
• Система пошуку автомобіля на 

стоянці: 
Для визначення місцезнаходження 
автомобіля натисніть і відпустіть кнопку 

. 
Покажчики блимають, поки не буде 
натиснута будь-яка кнопка на брелоку. 
• Тривожна сигналізація: 
Щоб активувати сигналізацію тривоги, 
натисніть і відпустіть кнопку один раз. 
Звуковий сигнал працює і покажчики 
повороту блимають, поки не буде 
натиснута будь-яка кнопка на брелоку. 
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Несправність системи 
дистанційного управління 

 
Розблокування 

 
 

Відімкніть двері водія вручну повертанням 
ключа в замку. 

 
Замикання 

 
Зачиніть двері водія і замкніть їх зовні за 
допомогою ключа. 

Несправність центрального замка 
 

Розблокування 
 

Відімкніть двері водія вручну повертанням 
ключа в замку. Інші двері можна відкрити за 
допомогою внутрішніх ручок. 

 
Замикання 

 
Втопіть кнопки блокування замків всіх 
дверей, крім водійських дверей. Потім 
закрийте двері водія і замкніть їх зовні за 
допомогою ключа. 

 
Блокування замків від дітей 

 

 

 УВАГА 
Не тягніть внутрішню дверну 

ручку при переведенні в 
положення LOCK блокування 
замків дверей від дітей. Це може 
привести до пошкодження 
внутрішньої дверної ручки. 

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Використовуйте блокування замків 
від дітей, якщо на задньому сидінні 
знаходяться діти. 

 
Для блокування замка від дітей 
пересуньте важіль блокування вгору. 
Для відкривання задніх дверей з 
увімкненим блокуванням замка від 
дітей відчиніть двері зсередини і 
відкрийте зовні. 
Для зняття блокування пересуньте 
важіль вниз в положення відмикання. 
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ДВЕРІ 
 

Багажне відділення 
 

Двері багажника, відкриття 
 

Тип 1 

 
 

Для відмикання дверей багажника вставте 
ключ в замкову щілину, поверніть проти 
годинникової стрілки і потягніть довгу ручку. 
Двері багажника закриваються або 
відмикаються при замиканні або відмиканні 
всіх дверей ключем або без ключа. Після 
відмикання дверей багажника потягніть 
довгу ручку для відкриття дверей. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Не допускається рух з повністю або 
частково відкритими задніми 
дверима, наприклад, при 
перевезенні великогабаритних 
вантажів, так як в цьому випадку в 
салон можуть потрапити токсичні 
відпрацьовані гази. 

 

УВАГА 
Перед тим як відкрити кришку 
багажника, переконайтеся в тому, 
що над нею немає жодних 
перешкод, наприклад, двері 
гаража. Інакше кришка багажника 
може бути пошкоджена Завжди 
перевіряйте наявність вільного 
простору над кришкою багажника і 
позаду неї. 

 
Примітка: При встановленні на 
задні двері деяких важких 
пристосувань, вони не можуть 
фіксуватися у відкритому положенні. 

Двері багажника, відкриття 
 

Тип 1 
 

 
Щоб закрити задні двері, опустіть їх і 
захлопніть. Потім вставте ключ в замкову 
щілину і поверніть за годинниковою 
стрілкою. 
Щоб закрити задні двері, опустіть їх і 
захлопніть. Вони закриваються 
автоматично при замиканні всіх дверей. 
Прослідкуйте, щоб на шляху дверей, що 
закриваються, не опинилися чиїсь руки або 
інші частини тіла. 
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ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ 
 

Протиугінна сигналізація 
 
Протиугінна сигналізація контролює: 

• Бокові двері, двері багажного 
відділення, капот 

• Запалювання 
 

Вмикання 

 
 
Безпосередньо натисканням кнопки  

Індикатор стану 
 

 
 

Індикатор системи безпеки буде блимати, 
вказуючи, що протиугінна система 
працює. 
Індикатор гасне при відкриванні дверей з 
допомогою пульта безключового 
відмикання. 
Індикатор загоряється, коли ви замикаєте 
двері з пульта безключового відмикання. 

Відключення 
 

 
 
При відмиканні автомобіля натисканням 
кнопки  протиугінна сигналізація 
відключається. 
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Звуковий сигнал 
 

Система подає тривогу при відкриванні 
будь-яких дверей, двері багажника або 
капота без натискання кнопки 
розблокування на пульті. 
Щоб вимкнути звукову тривогу, натисніть 
кнопку замикання або кнопку відмикання 
на пульті. 
Крім того, звукова тривога вимикається 
автоматично через 28 секунд; при цьому 
вмикається протиугінна система. 
Якщо система не працює так, як описано 
вище, зверніться в авторизований сервіс-
центр для перевірки. 

Іммобілайзер 
 

Індикатор іммобілайзера 

 
Якщо ключ непридатний, то індикатор 
стане блимати, а автомобіль не 
заведеться. 
 

Автоматичне блокування замків 
дверей 

Якщо протягом 30 секунд після 
відмикання замків дверей за допомогою 
пульта дистанційного управління не 
будуть відкриті двері або ключ 
запалювання не буде встановлений в 
положення ACC або ON, всі двері 
автоматично заблокуються. 

Іммобілайзер 
 
Іммобілайзер. Система іммобілайзера є 
додатковим засобом протиугінного 
захисту автомобіля, на якому вона 
встановлена, і служить для запобігання 
несанкціонованому запуску двигуна. До 
автомобілів, що оснащені системою 
іммобілайзера, підходить тільки ключ 
запалювання з електронно закодованим 
транспондером. Транспондер знаходиться 
всередині ключа і невидимий зовні. 
Для пуску двигуна можуть 
використовуватися тільки упізнавані ключі. 
Після повертання ключа запалювання в 
положення «LOCK» і вилучення із замка 
запалювання двигун автоматично 
блокується. 
Індикатор іммобілайзера вмикається за 
таких умов: 
• Якщо в системі іммобілайзера 

зареєстрована помилка (в т. ч. в 
режимі збору даних програмованого 
ключа при положеннях ключа ON або 
START, індикатор іммобілайзера 
блимає або світиться постійно. 

• У деяких європейських країнах 
додатково використовується 
допоміжний іммобілайзер для 
підвищення рівня захисту автомобіля. 
При заміні модуля новим 
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ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА 
 

модулем запуск автомобіля 
неможливий. Якщо автомобіль 
неможливо завести або індикатор 
іммобілайзера блимає або світиться 
постійно, перевірте систему в 
авторизованому сервіс-центрі. 

 
Панорамне дзеркало 

 
Панорамне внутрішнє дзеркало зменшує 
мертві зони. При цьому зображення 
об’єктів в дзеркалі зменшуються, що 
ускладнює можливість оцінки відстані до 
них. 
 

Дзеркала з ручним регулюванням 

 

 
Відрегулюйте зовнішні дзеркала заднього 
виду так, щоб було видно обидві боковини 
автомобіля та обидві сторони дороги позаду 
автомобіля. 
Для встановлення дзеркала під потрібним 
кутом переміщайте регулювальний важіль у 
відповідному напрямку. 
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Дзеркала з електроприводом 

 
Виберіть потрібне зовнішнє дзеркало 
повертанням перемикача вліво (L) або 
вправо (R). Після цього відрегулюйте 
положення дзеркала, змінюючи положення 
важеля вимикача. 

Дзеркала, що складаються  

 

Для забезпечення безпеки 
пішоходів зовнішні дзеркала 
складаються від удару певної сили. 
Щоб повернути дзеркало в робоче 
положення, потрібно злегка 
натиснути на його корпус. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Обов’язково слідкуйте за 
належним регулюванням дзеркал 
і користуйтеся ними при водінні 
для огляду оточуючих об’єктів і 
автомобілів. 
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ВНУТРІШНІ ДЗЕРКАЛА 
 

Дзеркала з підігрівом 

 
Тип 1 

 
Тип 2 

Вмикається натисканням кнопки . 
Обігрів працює при увімкненому двигуні і 
відключається автоматично через кілька 
хвилин або при повторному натисканні 
кнопки. 

Механічні дзеркала заднього виду 
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ВІКНА 
 

 
Для зменшення відблисків потягніть важіль 
на нижній частині корпусу дзеркала. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
При встановленні дзеркала в нічне 
положення може погіршитися чіткість 
огляду. 
Будьте особливо уважні при використанні 
внутрішнього дзеркала заднього виду в 
нічному положенні. 
Недостатньо чіткий задній огляд при їзді 
може привести до зіткнення і спричинити 
шкоду автомобілю або іншому майну і 
здоров’ю. 

Механічні склопідйомники 

 
Дверні вікна можуть відкриватися або 
закриватися за допомогою рукояток 
склопідйомників. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Будьте уважні при використанні 
електричних склопідйомників. При їх 
роботі можливе травмування, 
особливо дітей. 
Якщо на задніх сидіннях є діти, 
увімкніть захист від защемлення 
для електричних склопідйомників. 
При приєднанні ефективність 
кріпильного ременя і анкерів Top 
Tether може порушитися. 
Уважно стежте за шибками під час 
закривання. 
Перевірте, щоб не було предметів, 
які можуть бути затиснуті. 
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Тип 1 

 
Тип 2 

Електричні склопідйомники можуть 
працювати при увімкненому запалюванні. 
Щоб опустити або підняти скло, 
відповідно, натисніть або потягніть 
перемикач склопідйомника. 
 

Управління 
Управління електричними 
склопідйомниками можливе при положенні 
ключа запалювання ON вимикачами 
склопідйомників на панелі кожних дверей. 
Для відкривання вікна опустіть перемикач. 
Для закривання вікна підійміть перемикач. 
Для фіксації скла в необхідному 
положенні відпустіть вимикач. 

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
При висовуванні з вікна голови, рук та 
інших частин тіла можна отримати травму. 
Не висувайтеся з автомобіля. 
Дитина може випадково увімкнути 
електричний склопідйомник і виявитися 
притиснутою склом. 
Забороняється залишати в автомобілі 
ключі або дітей без нагляду. 
При неправильному використанні 
електросклопідйомників можливе 
заподіяння серйозної або смертельної 
травми. 

Система безпеки дітей для задніх 
склопідйомників 

 
Тип 1 
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Тип 2  

Для вмикання блокування задніх 
склопідйомників можна скористатися 
вимикачем.  
При повторному натисканні перемикача

блокування відключиться. 
 
 

Заднє скло з підігрівом 

 
Тип 1 

 
Тип 2 

Працює через натискання кнопки . 
Обігрів працює при увімкненому двигуні і 
відключається автоматично через кілька 
хвилин або при повторному натисканні 
кнопки. 
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УВАГА 
 

Не використовуйте для чищення 
заднього скла гострі інструменти або 
абразивні чистячі засоби для скла. 
При чищенні скла або проведенні робіт 
поруч із заднім склом будьте 
обережними, щоб не подряпати і не 
пошкодити провідники обігрівача. 

 
Сонцезахисні козирки 

 
Сонцезахисні козирки можуть складатися 
або відвертатися в сторону, щоб 
уникнути засліплення яскравим світлом. 
Якщо сонцезахисні козирки мають 
вбудовані дзеркала, ці дзеркала в 
процесі водіння повинні бути закриті 
кришками. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Сонцезахисні козирки розташовуйте так, 
щоб ними не перекривався огляд дороги, 
транспортних засобів та інших об’єктів. 
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ПІДГОЛІВНИКИ 
Положення 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Їздіть тільки з правильно відрегульованим 
підголівником. 
Зняття або невірне регулювання 
підголівників може призвести до тяжких 
травм голови і шиї у випадку зіткнення. 
Перед початком руху переконайтеся, що 
підголівники відрегульовані. 

 

 
 

 
Верхня кромка підголівника повинна 
бути на рівні тім’я. 
Якщо це неможливо, то для дуже 
високих людей слід встановити найвище 
положення, а для людей низького зросту 
- опустити підголівник в найнижче 
положення. 
 

Підголівники передніх сидінь 

 
Регулювання висоти 

Витягніть підголівник вгору. 
Щоб опустити підголівник, натисніть на 
фіксатор і натисніть на підголівник вниз. 
Натисніть на фіксатори і потягніть 
підголівник вгору. 
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Підголівники задніх сидінь 

 
Регулювання висоти 

 
Витягніть підголівник вгору. 
Щоб опустити підголівник, натисніть на 
фіксатор і надавіть на підголівник вниз. 
Натисніть на фіксатори і потягніть 
підголівник вгору. 

Положення сидіння 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Їздіть тільки з правильно 
відрегульованими сидіннями. 

 
Зняття 

• Сядьте на сидінні якомога глибше. 
Відрегулюйте відстань між сидінням і 
педалями таким чином, щоб при 
натисканні на педалі ноги були злегка 
зігнуті. Посуньте пасажирське сидіння 
назад до упору. 

• Плечі повинні бути якомога ближче 
до спинки сидіння. Кут нахилу спинки 
сидіння необхідно відрегулювати 
таким чином, щоб руки легко 

діставали до керма і були злегка зігнуті. 
При обертанні керма плечі повинні 
спиратися на спинку сидіння. Не 
допускається відкидати спинку сидіння 
занадто далеко назад. 
Ми рекомендуємо, щоб кут нахилу спинки 
становив приблизно 25 °. 
• Відрегулюйте кермо 

Регулювання положення керма на 
стор. 4-2. 

• Встановіть таку висоту сидіння, щоб 
забезпечити круговий огляд і добре 
бачити приладову панель. Зазор між 
головою і оббивкою стелі повинен 
бути не менше долоні. Стегна 
повинні легко торкатися сидіння, не 
давлячи на нього. 

• Відрегулюйте підголівник  
Підголівники на стор. 2-2. 

• Відрегулюйте висоту ременя 
безпеки. Триточковий ремінь 
безпеки на стор. 2-7. 

 
Регулювання сидінь 

 

 НЕБЕЗПЕКА 
Щоб уникнути травмування при 
спрацьовуванні подушки безпеки не 
присувається до керма ближче, ніж на 
25 см. 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Ніколи не регулюйте сидіння при русі 
автомобіля, оскільки воно може зміститися 
довільно. 
 

Встановлення сидіння в необхідне 
положення 

 

 
Поверніть ручку, посуньте сидіння, 
відпустіть ручку. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
При встановленні сидіння 
використовуйте зону захвату в центрі 
важеля фіксатора. 

Спинки сидінь 

 
Потягніть важіль, відрегулюйте нахил і 
відпустіть важіль. Сидіння повинне 
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зафіксуватися в новому положенні з 
характерним клацанням. 
Під час регулювання не відкидається на 
спинку. 

 
Висота сидіння 

 

 
Повертайте маховичок із зовнішнього 
боку подушки сидіння, поки вона не займе 
необхідне положення. 

Передні сидіння, що обігріваються 

 
Тип 1 

 
Тип 2 
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РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ 
 

Кнопки управління підігрівом сидіння 
розташовані в передній консолі. 
Для вмикання підігріву сидіння: 
1. Увімкніть запалювання. 
2. Натисніть кнопку вмикання підігріву 
потрібного сидіння. На кнопці загориться 
світловий індикатор 
3. Для вимикання підігріву сидіння 
натисніть цю кнопку знову 
Тривале використання максимального 
рівня підігріву для людей з чутливою 
шкірою не рекомендується. 
Підігрів сидіння функціонує при 
працюючому двигуні. 

Ремені безпеки. 

 
Ремені забезпечують безпеку водія і 
пасажирів при різкому прискоренні або 
уповільненні автомобіля. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Перед кожною поїздкою необхідно 
пристебнути ремінь безпеки. 
Не пристебнуті ременями особи при 
аваріях є загрозою всім іншим пасажирам 
і самим собі. 

Ремені безпеки призначені для 
одноразового користування тільки 
однією людиною. Ремені безпеки не слід 
використовувати людям зростом менше 
150 см. 
Дитячі утримуючі пристрої на стор.2-
15. 
Компоненти з сильними пошкодженнями 
слід замінити. 
Після аварії замініть ремені безпеки і 
переднатягувачі ременів, що 
спрацювали, в сервіс-центрі. 
 
Примітка: Переконайтеся, що ремені не 
пошкоджені взуттям або гострими  
предметами і не перетиснуті. Уникайте 
потрапляння бруду під втягуючий 
механізм ременя. 
Індикатор не пристебнутого ременя  
безпеки  Нагадування про ремінь 
безпеки на стор. 4-10. 
 

Обмежувачі натягу ременів 
На передніх сидіннях навантаження на 
тіло при зіткненні знижується за рахунок 
поступового ослаблення ременя 
безпеки. 
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Переднатягувачі ременів 

 

При фронтальному і бічному зіткненні 
або задньому ударі певної сили передні 
ремені безпеки натягуються. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Непрофесійне поводження (наприклад, 
при демонтажі або встановленні 
ременів) може привести до 
спрацьовування натягувачів і пов’язаної 
з цим небезпеки травмування. 
 
На спрацьовування переднатягувачів 
ременів вказує зведення індикатора 

 
Нагадування про ремені безпеки на стор. 
4-10. 
Переднатягувачі ременів, що 
спрацювали, слід замінити в сервіс-
центрі. 
Переднатягувачі ременів – це пристрої 
одноразової дії. 
 

Примітка: Не використовуйте і не 
встановлюйте приладдя або інші 
предмети, які здатні перешкодити роботі 
переднатягувачів ременів. 
Забороняється вносити будь-які зміни в 
компоненти переднатягувачів ременів 
безпеки, так як це зробить недійсним 
дозвіл на експлуатацію автомобіля 
даного типу. 

Точковий ремінь безпеки 
 

Пристібання 

 
Вийміть ремінь з котушки, простягніть без 
перекручування уздовж торса і вставте 
язичок кріплення в замок. 
Натягніть рівномірно поясний ремінь 
підтягуванням діагонального ременя. 
Сигналізатор ременя безпеки  
Нагадування про ремені безпеки на стор. 
4-10. 

  



2-8 СИДІННЯ, СИСТЕМИ ЗАХИСТУ  
 

 
Вільний і об’ємний одяг не дозволяє 
ременю прилягати щільно до тіла. Не 
кладіть між ременем і тілом такі 
предмети, як, наприклад, дамські сумочки 
або мобільні телефони. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Ремінь не повинен проходити поверх 
наявних в кишенях одягу твердих або 
предметів, що б’ються. 

Регулювання висоти 

 

1. Натисніть кнопку. 
2. Відрегулюйте висоту і зафіксуйте. 
При правильно відрегульованій висоті 
ремінь повинен проходити через плече. 
Він не повинен знаходитися напроти 
горла або верхньої частини руки. 

 
Зняття 
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Щоб вивільнити ремінь, натисніть червону 
кнопку на замку ременя. 

 
Ремені безпеки на задніх сидіннях 

 
Ремінь безпеки середнього сидіння 
витягується з котушки тільки при 
встановленні спинки сидіння в заднє 
положення. 

Використання ременя  
безпеки при вагітності 

 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Щоб уникнути тиску на нижню частину 
живота поясний ремінь повинен 
проходити через область тазу 
якнайнижче. 

 

Ремені безпеки призначені для всіх, в 
т. ч. для вагітних. 
Як і всі, хто в автомобілі, не 
пристебнуті ременем безпеки вагітні 
жінки отримують більш серйозні 
травми. 
Крім того, правильно пристебнутий 
ремінь безпеки при зіткненні підвищує 
безпеку для плоду жінки. 
Вагітній жінці для забезпечення 
максимально захисту необхідно 
пристібатися ременем безпеки. 
На вагітній жінці поперекова частина 
ременя безпеки повинна проходити 
якнайнижче. 
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СИСТЕМА ПОДУШОК БЕЗПЕКИ 
 

Система подушок безпеки складається з 
ряду окремих систем. 
Подушки безпеки, що спрацювали  
надуваються за лічені мілісекунди. 
Вони також настільки швидко здуваються, 
що це часто непомітно під час зіткнення. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
При не професійному втручанні подушка 
безпеки може спрацювати вибухоподібно. 
Водій повинен сидіти, відсунувшись назад 
якомога далі і зберігаючи контроль над 
автомобілем. При близькій посадці до 
подушки безпеки можливе заподіяння 
серйозної або смертельної травми при 
надуванні. 
Для забезпечення максимальної безпеки 
при будь-якій аварії необхідно, щоб всі, 
хто знаходиться в автомобілі, включаючи 
водія, завжди були пристебнуті ременями 
безпеки. 
Цим знижується ризик отримання 
серйозної або смертельної травми при 
аварії. Не присувайтеся до подушки 
безпеки і не спирайтеся на неї, коли 
автомобіль рухається. 
При спрацьовуванні подушки безпеки 
можливе нанесення подряпин на обличчя 
або тулуб, травма від розбитих окулярів, 
опік від вибухового спрацьовування. 

Примітка: Електронні блоки управління 
подушками безпеки і натягувачами ременів 
безпеки розташовані біля центральної 
консолі. Не слід підносити до них 
намагнічені предмети. 
Не наклеюйте сторонні предмети до 
панелей, що прикривають подушки 
безпеки, та не закривайте їх іншими 
матеріалами. 
Кожна подушка безпеки спрацьовує 
одноразово. 
Замініть подушки безпеки, що спрацювали 
на станції техобслуговування. 
Не допускається внесення змін в систему 
подушок безпеки, в цьому випадку 
автомобіль втрачає дозвіл на 
експлуатацію. 
Після спрацьовування подушок безпеки 
демонтаж керма, приладової панелі, всіх 
деталей обшивки, дверних ущільнювачів 
дверей, ручок і сидінь необхідно 
виконувати на станції техобслуговування. 
При спрацьовуванні надувної подушки 
безпеки буде чути гучний стук і з’явиться 
дим. Ці умови нормальні і не є 
небезпечними, проте, в деяких випадках 
можуть призвести до подразнення шкіри 
пасажира. 
Якщо подразнення шкіри не проходить, 
слід звернутися до лікаря. 

 НЕБЕЗПЕКА 
Забороняється перевезення підлітків, 
дітей, вагітних жінок, людей похилого 
віку або слабких людей на передніх 
сидіннях, обладнаних подушками 
безпеки. 
Крім того, не допускається 
встановлення на таких сидіннях 
дитячих крісел. У разі аварії удар 
подушкою безпеки, що надувається 
може нанести ушкодження особі або 
виявитися смертельним. 
 

 УВАГА 
При ударі автомобіля об вибоїни або 
предмети на дорозі без твердого 
покриття або на тротуарі можливе 
спрацьовування подушок безпеки. В 
місцях, не передбачених для 
автомобільного руху, рухайтеся 
повільно щоб уникнути випадкового 
спрацьовування подушки безпеки. 
 
При спрацьовуванні надувних подушок 
безпеки гарячий газ, що виходить з них, 
може привести до опіків. 
Індикатор системи подушок безпеки 
Індикатор  подушки безпеки і 
натягувача ременя безпеки на стор. 4-
11. 
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Система передніх подушок безпеки 
 

Система передніх подушок безпеки 
складається з однієї подушки безпеки в 
кермі і однієї – в приладовій панелі на 
стороні пасажира. Місце встановлення 
подушки безпеки позначено словом 
AIRBAG (подушка безпеки). 

 
 
У разі удару певної сили, що припадає на 
зазначену область, відбувається 
спрацьовування передніх подушок 
безпеки. Запалювання має бути 
увімкнене. 

 
Рух вперед пасажирів, що сидять на 
передньому сидінні, сповільнюється, тим 
самим суттєво знижуючи небезпеку 
пошкодження верхньої частини тіла і голови. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Оптимальний захист забезпечується тільки 
в тому випадку, якщо сидіння встановлено в 
правильному положенні 
Положення сидіння на стор. 2-3. 
В області розкриття подушки безпеки не 
повинно бути будь-яких перешкод. 
Правильно встановіть і надійно закріпіть 
ремінь безпеки. Тільки в цьому випадку 
можна розраховувати на захист подушкою 
безпеки. 

Система бічних подушок безпеки 
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Бічна система подушок безпеки включає 
в себе подушки безпеки в спинках усіх 
передніх сидінь. 
Місце встановлення подушки безпеки 
позначено словом AIRBAG (подушка 
безпеки). 
 

 
Система бічних подушок безпеки 
спрацьовує в разі досить сильного 
зіткнення. Запалювання має бути 
увімкнене. 

 

При цьому істотно знижується ризик 
травмування тулуба і тазової області при 
бічному ударі. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
В області розкриття подушки безпеки не 
повинно бути будь-яких перешкод. 

 
Примітка: Використовуйте тільки  
дозволені для автомобіля чохли сидінь. 
Не закривайте подушки безпеки. 
 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 
Діти, що сидять близько до бічної 
подушки безпеки піддаються ризику 
отримання серйозної або смертельної 
травми при спрацьовуванні подушки, 
особливо якщо в момент розкриття 
поруч з бічною подушкою знаходиться 
голова, шия або груди дитини. 
Ніколи не дозволяйте дітям спиратися на 
двері або перебувати поруч з модулем 
бічної подушки безпеки. 
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Система шторок безпеки 
для захисту голови 

 
Система шторок безпеки складається з 
подушок безпеки в конструкції даху з 
кожної його сторони. Ці місця можуть 
бути позначені словом AIRBAG (подушка 
безпеки) на опорах даху. 

 

 
Система шторок безпеки для захисту 
голови спрацьовує в разі достатньо 
сильного зіткнення. Запалювання має 
бути увімкнене. 
 

 

Небезпека отримання травми голови у 
випадку бічного удару істотно 
знижується. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 
В області розкриття подушки безпеки не 
повинно бути будь-яких перешкод. 
На гаки ручок, розташованих над 
дверима, можна вішати тільки легкі 
предмети одягу (без вішаків). В цьому 
одязі не повинно бути сторонніх 
предметів. 

 
Вимикач подушки безпеки 

В області розкриття подушки безпеки не 
повинно бути будь-яких перешкод. 
На гаки ручок, розташованих над 
дверима, можна вішати тільки легкі 
предмети одягу (без вішаків). В цьому 
одязі не повинно бути сторонніх 
предметів. 
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Система подушок безпеки переднього 
пасажира відключається за допомогою 
вимикача, розташованого збоку на панелі 
приладів, доступ до якого забезпечується 
при відкриванні дверей переднього 
пасажира. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Якщо на передньому пасажирському 
місці сидить дитина, вимкніть передню 
пасажирську подушку безпеки. 
Увімкніть передню пасажирську подушку 
безпеки, якщо на передньому 
пасажирському місці знаходиться 
дорослий. 

Встановіть ключ запалювання в потрібне 
положення: 

Вимк. = система подушок безпеки 
переднього пасажира відключена, в 
момент зіткнення вона не спрацює. 
Контрольний індикатор off горить 
безперервно. Допускається встановлення 
дитячого утримуючого пристрою 
відповідно до схеми. 

Увімк. = подушки безпеки 
переднього пасажира увімкнені. 
Встановлення дитячого утримуючого 
пристрою не допускається. 

горить зеленим кольором. 
Горить, коли денні ходові вогні горять. 

Якщо контрольний індикатор off не 
горить, подушки безпеки переднього 
пасажира спрацюють при зіткненні. 
Змінювати положення вимикача можна 
тільки на автомобілі, що стоїть і при 
вимкненому запалюванні. 
Цей стан зберігається до наступної зміни. 
Лампа вимкнення подушки безпеки стр. 

 4-11. 
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ДИТЯЧІ УТРИМУЮЧІ ПРИСТРОЇ 
Рекомендується використовувати 
систему безпеки для дітей, яка 
пристосована спеціально для даного 
автомобіля. 
При використанні системи безпеки для 
дітей, дотримуйтесь наступних інструкції 
з встановлення і використання, а також 
рекомендації виробника системи. 
Завжди дотримуйтеся місцевих або 
національних законів і правил. В окремих 
країнах встановлення дитячих сидінь на 
деяких місцях заборонене. 
 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
використовувати дитячий утримуючий 
пристрій на сидінні при АКТИВІЗОВАНІЙ 
ПОДУШЦІ БЕЗПЕКИ перед ним! 
Небезпека ВАЖКОЇ ТРАВМИ або СМЕРТІ 
дитини! 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
При встановленні дитячого утримуючого 
пристрою на передньому пасажирському 
сидінні необхідно відключити подушки 
безпеки переднього пасажира. Інакше 
при спрацьовуванні подушок існує 
ймовірність травмування дитини зі 
смертельним результатом. 
Небезпека особливо велика при 
встановленні дитячого утримуючого 
пристрою з посадкою обличчям проти 
напрямку руху автомобіля на передньому 
пасажирському сидінні. 
 
Відключення подушки безпеки 
Вимикач подушки безпеки на стор. 2-13. 

Правильний вибір системи 
Діти повинні протягом максимального 
часу сидіти в автомобілі обличчям проти 
напрямку руху. При цьому незміцнілий 
хребет дитини піддається меншому 
навантаженню в разі аварії. 
Дітям молодшим 12 років і зростом нижче 
150 см дозволяється перебувати в 
автомобілі тільки в дитячих утримуючих 
пристроях відповідного типу. 
Можна використовувати утримуючі 
пристрої, що відповідають вимогам ECE 
44-03 або ECE 44-04. Оскільки для 
дитини зростом нижче 150 см рідко 
можна забезпечити належне положення 
ременя безпеки, ми наполегливо 
рекомендуємо використовувати 
відповідний дитячий утримуючий 
пристрій, навіть якщо за віком дитини 
закон цього не вимагає. 
Вивчіть закони і нормативи вашої країни 
щодо дитячих утримуючих пристроїв. Під 
час руху автомобіля не допускається 
тримати дитину на руках. В момент 
зіткнення діюча на неї сила інерції 
багаторазово збільшує вагу дитини, тому 
утримати її буде неможливо. 
Для перевезення дітей потрібно 
використовувати утримуючі пристрої, 
відповідні масі їх тіла. 
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Переконайтеся, що встановлюючий 
дитячий утримуючий пристрій сумісний з 
використовуваною в автомобілі 
системою кріплень. 
Переконайтеся в правильності вибору 
місця встановлення дитячого 
утримуючого пристрою. 
Посадка дітей в автомобіль і висадка з 
автомобіля допускається тільки з тієї 
сторони, де відсутній дорожній рух. 
Якщо дитячий утримуючий пристрій не 
використовується, закріпіть його за 
допомогою ременя безпеки або зніміть 
його з автомобіля. 
 
Примітка: Дитячі утримуючі пристрої 
забороняється обклеювати і покривати 
будь-якими іншими матеріалами. 
Дитячий утримуючий пристрій, що був у 
аварії, необхідно замінити. 
Переконайтеся, що немовлята і діти на 
задніх сидіннях знаходяться в дитячих 
утримуючих пристроях. 
Поки діти не можуть використовувати 
ремені безпеки, підберіть і обов’язково 
використовуйте відповідні їхньому віку 
дитячі утримуючі пристрої. 
Вивчіть інструкцію на дитячий 
утримуючий пристрій, що  
використовується. 

Клас розмірів і сидіння ISOFIX 
A – ISO/F3: Встановлюючий обличчям у 
напрямку руху автомобіля дитячий 
утримуючий пристрій для дітей у 
верхньому сегменті вагової категорії від 9 
до 18 кг. 
B – ISO/F2: Встановлюючий обличчям у 
напрямку руху автомобіля дитячий 
утримуючий пристрій для дітей в 
нижньому сегменті вагової категорії від 9 
до 18 кг. 
B1 – ISO/F2X: Встановлюючий обличчям 
у напрямку руху автомобіля дитячий 
утримуючий пристрій для дітей в 
нижньому сегменті вагової категорії від 9 
до 18 кг. 
C – ISO/R3: Встановлюючий обличчям 
проти напрямку руху автомобіля дитячий 
утримуючий пристрій для дітей у 
верхньому сегменті вагової категорії до 
13 кг. 
D – ISO/R2: Встановлюючий обличчям 
проти напрямку руху автомобіля дитячий 
утримуючий пристрій для дітей у 
нижньому сегменті вагової категорії до 13 
кг. 
E – ISO/R1: Встановлюючий обличчям 
проти напрямку руху автомобіля 
утримуючий пристрій для маленьких 
дітей у ваговій категорії до 13 кг. 

Дитячі утримуючі пристрої 
з кріпленнями ISOFIX 
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Місця, де можна встановлювати дитячі утримуючі пристрої 
 

Допустимі варіанти встановлення дитячого утримуючого пристрою 
 

На сидінні переднього пасажира 
 
Маса і віковий клас 
 

Активована  
подушка  
безпеки 

Деактивована 
подушка 
безпеки 

На бічних місцях 
задніх сидінь 

На середньому 
задньому сидінні 

Група 0: до 10 кг 
або близько 10 місяців 

X U1 U2 U 

Група 0+: до 13 кг 
або близько 2 років 

X 
 

U1 U2 U 

Група I: від 9 до 18 кг 
або приблизно від 8 місяців до 4 років 

X U1 U2 U 

Група II: від 15 до 25 кг 
або приблизно від 3 до 7 років 

X X U U 

Група III: від 22 до 36 кг 
або приблизно від 6 до 12 років 

X X U U 

1. Тільки при відключеній подушці безпеки переднього пасажира. При кріпленні дитячого утримуючого пристрою триточковим 
ременем безпеки потрібно стежити за тим, щоб ремінь безпеки відходив від верхнього автомобільного кріплення в напрямку 
вперед. 
2. Сидіння з системами кріплення ISOFIX і Top-Tether. 
U: Підходить для всіх типів при використанні триточкового ременя безпеки. 
X: В даному ваговому класі є неприйнятними для дитячих утримуючих пристроїв.  
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Допустимі варіанти встановлення дитячого утримуючого пристрою ISOFIX 

Вагова група 
 

Розмірний 
клас 

 

Кріплення На сидінні 
переднього 
пасажира 

На бічних місцях 
задніх сидінь 

 

На середньому 
задньому сидінні 

Група 0: до 10 кг Е ISO/R1 X IL1 X 

Група 0+: до 13 кг Е ISO/R1 X IL1 X 

D ISO/R2 X IL1 X 

C ISO/R3 X IL1 X 

Група I: від 9 до 18 кг D ISO/R2 X IL1 X 

C ISO/R3 X IL1 X 

B ISO/F2 X IL, IUF X 

B1 ISO/F2X X IL, IUF X 

A ISO/R3 X IL, IUF X 

(1) Відсуньте переднє пасажирське сидіння вперед до упору або до тих пір, поки дитячий утримуючий пристрій не перестане 
стикатися зі спинкою переднього сидіння. 
IL: Підходить для окремих систем безпеки ISOFIX категорій: «спеціально для даного автомобіля», «обмежена» і 
«напівуніверсальна». Система безпеки ISOFIX повинна затверджуватися для кожного конкретного типу автомобіля. 
IUF: Підходить для дитячих систем безпеки ISOFIX, що встановлюються спинкою назад, які належать до універсальної категорії і 
призначені для використання в даній ваговій групі. 
X: Для даного вагового класу не затверджена система безпеки для дітей ISOFIX.  
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У минулому дитячі утримуючі пристрої 
кріпилися до сидіння ременем безпеки. 
У зв’язку з цим утримуючі пристрої часто 
встановлювали і кріпили неправильно, так 
що вони не забезпечували належної 
безпеки дитини. 
Сучасні модифікації автомобіля обладнані 
нижніми кріпленнями ISOFIX на двох 
крайніх задніх пасажирських місцях і 
кріпленнями Top-Тether на спинці заднього 
сидіння (седан – за підголівниками / 
хетчбек – ззаду на панелях спинок задніх 
сидінь). Це дозволяє встановлювати 
дитячі утримуючі пристрої на задні 
сидіння. 
Для встановлення дитячого утримуючого 
пристрою з нижнім кріпленням ISOFIX і 
кріпленням Top-Тether дотримуйтеся 
інструкцій, доданих до утримуючого 
пристрою. 
Обов’язково прочитайте та суворо 
дотримуйтесь наведених в керівництві 
інструкцій, а також інструкцій виробника 
даного дитячого утримуючого пристрою. 
Ви відповідаєте за безпеку дитини! 
З усіх питань, пов’язаних з дитячим 
утримуючим пристроєм і його 
встановленням, звертайтеся до виробника 
утримуючого пристрою. Якщо вирішити 
проблеми з встановленням дитячого 

утримуючого пристрою в автомобіль не 
вдається, рекомендуємо звернутися в 
авторизований сервіс-центр. 
Встановлення дитячих утримуючих 
пристроїв ISOFIX: 
1. Виберіть бокове місце на задньому 
сидінні для встановлення дитячого 
утримуючого пристрою. 
2. Знайдіть місцезнаходження двох 
нижніх кріплень. 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 утримуючого пристрою згідно з 
інструкцією виробника пристрою. 
 

 УВАГА 
Система безпеки для дітей, якою не 
користуються може зрушити вперед. 
Вийміть невикористану систему дитячого 
крісла з автомобіля або закріпіть її 
ременями безпеки. 
 
Примітка: Оскільки ремінь безпеки і 
дитячий утримуючий пристрій в 
закритому автомобілі можуть сильно 
нагрітися, перш ніж садити дитину, 
перевірте температуру обшивки і пряжок. 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Всі нижні кріплення ISOFIX і кріплення 
Top-Тether слід використовувати лише за 
прямим призначенням. 
Нижні кріплення ISOFIX і кріплення Top-
Tether призначені тільки для кріплення 
дитячих крісел, обладнаних верхніми і 
нижніми кріпленнями. 
Забороняється використання нижніх 
кріплень ISOFIX і кріплень Top-Тether для 
кріплення ременів безпеки для дорослих, 
джгутів проводки та інших частин й 
устаткування автомобіля. 
При використанні нижніх кріплень ISOFIX 
і кріплень Top-Тether для кріплення 
ременів безпеки для дорослих, джгутів 
проводки та інших частин й устаткування 
автомобіля не забезпечується належний 
захист при зіткненні, що може привести 
до травми або навіть смерті. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Розміщення дитячого утримуючого 
пристрою на передньому сидінні може 
призвести до серйозних травм або 
загибелі дитини. 
Ніколи не встановлюйте дитячий 
утримуючий пристрій, розташований 
спинкою вперед на передньому сидінні 
автомобіля, обладнаного надувною 
подушкою безпеки для пасажира на 
передньому сидінні. 
Якщо спрацює подушка безпеки, 
дитина, що знаходиться в дитячому 
утримуючому пристрої, встановленому 
на передньому сидінні спинкою вперед, 
може отримати серйозні травми 
Дитячий утримуючий пристрій, що 
встановлюється спинкою вперед, 
кріпиться на задньому сидінні. 
Дитячий утримуючий пристрій, що 
встановлюється спинкою назад, слід 
кріпити на передньому сидінні тільки у 
випадку крайньої необхідності. 
При встановленні крісла на 
передньому пасажирському сидінні 
відсуньте це сидіння якнайдалі назад. 

 УВАГА 
Повнорозмірні дитячі крісла, що 
закріплюються спинкою вперед, можуть 
виявитися непридатними для 
встановлення. 
Для отримання інформації про 
придатність систем дитячого крісла 
звертайтеся до продавців. 
Встановлення дитячого крісла з нижнім 
кріпленням ISOFIX і кріпленням Top-
Tether. 
 

Top-Тether 

 
Для доступу до кріплень Top-Tether 
виконайте наступне: 
1. Зніміть кришку багажного відділення. 
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2. Закріпіть фіксатор верхньої лямки 
дитячого крісла на кріпленні Top-Tether, не 
допускаючи перекручування верхньої 
лямки крісла. 
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. 
3. Затягніть прив’язний ремінь дитячого 
крісла відповідно до інструкцій, доданих до 
дитячого крісла. 
4. Після установки натисніть і потягніть 
дитяче крісло, щоб переконатися у 
надійності фіксації. 

 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Переконайтеся, що затиск на 
прив’язному ремені дитячого крісла 
надійно прикріплений до кріплення Top-
Tether. 
У разі неправильного встановлення 
затиску кріплення в даній точці не буде 
працювати. 
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ЯЩИКИ ДЛЯ РЕЧЕЙ 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Не розміщуйте у відсіках для зберігання 
важкі або гострі предмети. При сильному 
гальмуванні, різкому повертанні або 
аварії кришка відсіку для зберігання може 
відкритися, і предмети, що випали 
можуть травмувати людей, що 
знаходяться в автомобілі. 
 

Ящик в приладовій панелі 
 

Відділення для речей під приладовою 
панеллю 

 
Тип 1 

 

 
Тип 2 

Це відділення використовується для 
дрібних предметів 

Монетниця 

 
Тримайте свої монети в цьому місці. 
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Рукавична скринька 

 
Щоб відкрити скриньку, потягніть за 
ручку. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Для зниження ризику травматизму 
внаслідок аварії або раптової зупинки під 
час руху завжди тримайте дверцята 
відсіку для рукавичок закритими. 

Підстаканники 

 
Тип 1 

 
Тип 2 

 
Підстаканники розташовані на передній 
консолі і в задній частині центральної 
консолі. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Не ставте в підстаканники відкриті 
чашки з гарячою рідиною під час руху 
автомобіля. При розлитті гарячої рідини 
можливе отримання опіку. При 
отриманні опіку водієм можлива втрата 
контролю над автомобілем. 
Для зниження ризику отримання травми 
при різкому гальмуванні або зіткненні не 
ставте відкриті і незакріплені пляшки, 
склянки, банки тощо в підстаканник, 
коли автомобіль рухається. 
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РОЗМІЩЕННЯ БАГАЖУ/ВАНТАЖІВ 
 

Багажне відділення 
 

Складання спинок задніх сидінь 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Не розміщуйте багаж або інший вантаж 
вище рівня передніх сидінь. 
Не дозволяйте пасажирам сидіти на 
складених спинках сидінь під час руху 
автомобіля. 
Незакріплений багаж або пасажири, що 
сидять на складених спинках, можуть бути 
викинуті зі своїх місць або з автомобіля 
при різкому гальмуванні або зіткненні. Це 
може завдати серйозну шкоду здоров’ю 
або призвести до смерті. 
 
Складання спинок заднього сидіння 
окремо: 
1. Потягніть вгору передній край подушки 
заднього сидіння, щоб звільнити її. Зніміть 
підголівники задніх сидінь при їх наявності. 
2. Переведіть звільнену подушку заднього 
сидіння у вертикальне положення. 
 
Примітка: Посуньте переднє сидіння 
вперед і встановіть його спинку у 
вертикальне положення, щоб звільнити 
місце для переміщення заднього сидіння. 

 
3. Потягніть вгору ручку відключення 
фіксатора у верхній частині спинки заднього 
сидіння і складіть спинку вперед. 

4. Посуньте передні сидіння в зручне 
становище. 
Для повернення спинки у вертикальне 
положення підійміть її вгору до фіксації. 
Простежте, щоб ремені безпеки не 
чіплялися язичком. 
Для повернення подушки заднього 
сидіння в початкове положення 
встановіть на колишнє місце задню 
частину подушки сидіння, 
переконайтеся, що лямки замків ременів 
безпеки не перекрутилися і не застрягли 
під подушкою сидіння, і втисніть вниз 
передню частину подушки сидіння до 
фіксації. 
 

 УВАГА 
При поверненні спинки заднього сидіння 
у вертикальне положення помістіть 
задній ремінь безпеки і замки між 
спинкою і подушкою заднього сидіння. 
Простежте, щоб задні ремені безпеки та 
їх замки не затиснуло подушкою 
заднього сидіння. 
Переконайтеся, що ремені безпеки не 
перекручені, не затиснуті спинкою 
сидіння і знаходяться в правильному 
положенні. 

  



МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 3-5 
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ 

 
 

 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. 
Це може призвести до заподіяння 
травм пасажирам. 

 
 УВАГА 

 
При складанні заднього сидіння з 
закріпленими ременями безпеки 
можливе пошкодження сидіння або 
ременів безпеки. 
Перед складанням заднього сидіння 
обов’язково відстебніть ремені безпеки і 
поверніть їх в звичайне вихідне 
положення. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Не дозволяйте пасажирам сидіти на 
складених спинках сидінь під час руху 
автомобіля, оскільки це положення 
погрожує їхньому здоров’ю, так як 
використовувати ремені безпеки 
неможливо. 
У разі аварії або раптової зупинки це 
може привести до серйозних травм або 
смерті. 
Предмети, що перевозяться на 
складеній спинці сидіння, повинні 
розташовуватися нижче верху передніх 
сидінь. Інакше можливо сповзання 
вантажу вперед і заподіяння травм або 
пошкоджень при різкому гальмуванні. 

 
Багажна сітка-кишеня 

 
Додаткова багажна сітка служить для 
перевезення дрібних речей. 
Для встановлення сітки прикріпіть петлі у 
верхніх кутах сітки до обох вузлів 
кріплення на задній панелі. 
 

 УВАГА 
Багажна сітка розрахована на дрібні 
предмети. Не кладіть у багажну сітку 
важкі предмети. 

 
 
  



3-6 МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 
 
БАГАЖНИК, ЩО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ 

НА ДАХУ 
 

Багажник на даху 
З метою безпеки і щоб уникнути 
пошкодження даху рекомендується 
використовувати на даху спеціально 
затверджений багажник. 
При перевезенні предмета, який 
ширший або довший багажника на даху, 
виникає великий опір поривам вітру. 
Це може привести до втрати керування 
автомобілем. Вантаж, що перевозиться, 
може бути раптово зірваний з даху, що 
може привести до зіткнення вашого та 
інших автомобілів і, звичайно, завдасть 
шкоди вашому автомобілю. Ніколи не 
перевозьте предмети, які довші або 
ширші багажника на даху. 
Максимально допустима вага вантажу 
(включаючи вагу направляючої 
багажника на даху) для перекладин 
багажника на даху становить 50 кг. При 
завантаженні автомобіля не 
перевищуйте його максимальної  
вантажопідйомності. 
На автомийці зніміть направляючу 
багажника на даху або багаж, якщо вони 
знаходяться на багажнику. 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОЗВОЛЕНІ 
НАВАНТАЖЕННЯ 

• Важкі предмети в багажному відділенні повинні 
розміщуватися навпроти спинок сидінь. 
Переконайтеся в надійній фіксації спинок. Якщо 
предмети можна складати в стопку, важчі з них 
слід розташовувати в її нижній частині. 

• Закріплюйте всі предмети в багажному 
відділенні так, щоб вони не ковзали. 

• При транспортуванні предметів в багажному 
відділенні спинки задніх сидінь не повинні 
нахилятися вперед. 

• Не допускайте, щоб вантаж виступав над 
спинками. 

• Не розміщуйте предмети на кришці багажного 
відділення або на приладовій панелі, не 
закривайте датчик у верхній частині приладової 
панелі. 

• Вантаж може перешкодити роботі педалей, 
стоянкового гальма і перемикача передач або 
обмежити свободу дій водія. Не тримайте в 
салоні не закріплені предмети. 

• Неприпустимо їздити з відкритим багажним 
відділенням. 

• Навантаження визначається як різниця між 
допустимою повною масою (див. 
ідентифікаційну табличку 11-2) і спорядженою 
масою автомобіля. 

Детальніше про споряджену масу автомобіля див. 
в розділі технічних даних. 

Споряджена маса включає в себе 
масу водія (68 кг), багажу (7 кг) і 
всіх рідин (заповнення паливного 
бака на 90%). 
Додаткове обладнання та 
аксесуари збільшують споряджену 
масу. 
• Їзда з вантажем на даху 

збільшує чутливість 
автомобіля до бічного вітру і 
погано впливає на 
керованість автомобіля, 
оскільки центр ваги 
автомобіля знаходиться 
вище. Розподіляйте вантаж 
рівномірно і належним чином 
закріплюйте його за 
допомогою ременів фіксації. 
Регулюйте тиск в шинах і 
швидкість автомобіля 
відповідно до умов, в яких 
знаходиться вантаж. Частіше 
перевіряйте і підтягуйте 
ремені. 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Регулювання положення керма 

 
Розблокуйте важіль, відрегулюйте 
положення керма, потім знову введіть 
його в зчеплення і переконайтеся в тому, 
що він повністю заблокований. 
Забороняється регулювання керма при 
рухомому автомобілі або без 
розблокування фіксатора. 
 

 УВАГА 
При нанесенні сильного удару по валу 
рульової колонки під час регулювання 
керма або при заблокованому важелі 
можливе пошкодження елементів, 
пов’язаних з кермом. 

 
Органи управління на кермі 

 
Інформаційно-розважливою системою 
можна управляти за допомогою кнопок, 
розташованих на кермі  
Огляд на стор. 6-5 

 
Звуковий сигнал 

 

 
Натисніть  
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Склоочисник/омивач 
вітрового скла 

 

Очищувач вітрового скла 

 
Для вмикання очищувача лобового скла 
поверніть ключ запалювання в положення 
ON і переведіть вгору важіль 
очищувача/омивача лобового скла. 
 

OFF: система вимкнена. 
INT: переривистий режим роботи. 
LO: безперервний режим, низька швидкість. 
HI: безперервний режим, висока швидкість 
 

Для разового циклу очищення, коли 
очищувачі вітрового скла вимкнені, злегка 
посуньте важіль очищувача вітрового скла в 
напрямку положення INT і відпустіть його. 
При відпуску важіль автоматично 
повертається в нормальне положення. В 
цьому випадку щітки очищувачів 
відпрацюють один цикл. 

Короткочасне вмикання 
 

Для вмикання очищувачів у разі 
невеликого дощу або туману злегка 
пересуньте важіль очищувача/омивача 
вітрового скла в напрямку положення INT 
і відпустіть. При відпуску важіль 
автоматично повертається в нормальне 
положення. В цьому випадку щітки 
очищувачів відпрацюють один цикл. 
 

 УВАГА 
Відсутність у водія нормального огляду 
може призвести до зіткнення і 
спричинити травми, ушкодження 
автомобіля або інший матеріальний 
збиток. 
Не вмикайте очищувач, якщо скло сухе 
або робота щіток на вітровому склі 
утруднена, 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. 
У холодну погоду перед вмиканням 
очищувача переконайтеся, що щітки не 
примерзли до скла. Вмикання  
склоочисника з примерзлими щітками 
може привести до пошкодження 
електродвигуна склоочисника. 

Омивач вітрового скла 

 
Потягніть важіль. Промивна рідина 
розбризкується на лобове скло, і 
склоочисники роблять кілька помахів. 
 

 УВАГА 
Не допускайте безперервну роботу 
омивача вітрового скла більше декількох 
секунд, а також роботу при порожньому 
бачку омивача. Це може призвести до 
перегріву електродвигуна омивача і 
дорогого ремонту. 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Не подавайте омиваючу рідину на вітрове 
скло в морозну погоду. Використання 
омиваючої рідини і склоочисників в морозну 
погоду може призвести до аварії, так як 
можливе замерзання омиваючої рідини на 
холодному вітровому склі, що призведе до 
обмеження огляду для водія. 
 

Очищувач/омивач заднього скла 

 
Для вмикання очищувача/омивача заднього 
скла встановіть важіль до приладової 
панелі. Одне натискання: склоочисник буде 
працювати безперервно на низькій 
швидкості. Для розбризкування рідини 
омивача натисніть важіль ще раз. 

 УВАГА 
Відсутність у водія нормального огляду 
може призвести до зіткнення і 
спричинити травми, ушкодження 
автомобіля або інший матеріальний 
збиток. 
Не вмикайте склоочисник дверей 
багажника, якщо скло сухе або є 
налиплий сніг або лід. 
Робота очищувача при наявності 
перешкод на склі може призвести до 
пошкодження щіток та електродвигуна 
очисника, а також поверхні скла. 
У холодну погоду перед вмиканням 
склоочисника переконайтеся, що щітки 
не примерзли до скла. 
У морозну погоду не подавайте 
омиваючу рідину на скло дверей 
багажника до його прогріву. 
Рідина омивача може замерзнути на 
задньому склі і погіршити задній огляд. 
 

 УВАГА 
Не допускайте безперервну роботу 
омивача вітрового скла більше декількох 
секунд, а також роботу при порожньому 
бачку омивача. Це може призвести до 
перегріву електродвигуна омивача і 
дорогого ремонту. 
 

Годинники 

 
Час відображається на панелі 
приладів. 
Якщо в комбінації приладів немає 
годинника, час відображається в 
інформаційно-розважальній системі. 

  



 ПРИЛАДИ І ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ 4-5 
 

Встановлення часу 
 
Натискайте кнопку MENU, поки не почне 
блимати нижня частина дисплея. 
Натисніть кнопку SET/CLR ще раз довше 
ніж на 2 секунди; годинник 
переключиться в режим встановлення 
часу. 
Поки блимають цифри годин, встановіть 
значення годин кнопками  і  (якщо 
під час блимання цифр годин протягом 
30 секунд не буде ніяких дій, система 
повернеться в режим встановлення 
часу). 
Після введення годин натисніть кнопку 
SET/CLR, і почнуть блимати цифри 
хвилин. 
Встановіть значення хвилин кнопками  
і (якщо під час блимання цифр хвилин 
протягом 30 секунд не буде жодних дій, 
система повернеться в режим 
встановлення часу). 
Закінчивши встановлення хвилин, 
натисніть кнопку SET/CLR. 

Штепсельні розетки 
Тип 1 

 
Тип 2 

 

На передній консолі розташовується 
електрична розетка 12 В. 
Максимальна споживана потужність не 
повинна перевищувати 120 Вт. 
При відключеному запалюванні живлення 
розетки відключається. Живлення 
розетки також відключається при 
низькому заряді акумуляторної батареї. 
Не підключайте до неї ніякого 
струмопровідного приладдя, наприклад 
електричних зарядних пристроїв або 
батарей. 
Не пошкодьте розетки використанням 
невідповідних штекерів. 
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Підкурювач 
 

Тип 1 

 
Тип 2 

 

Для використання підкурювача поверніть 
замок запалювання в положення ACC 
або УВІМК і натисніть на підкурювач до 
упору. 
Підкурювач автоматично виштовхується 
при готовності до використання. 
 

 УВАГА 
Перегрів підкурювача може призвести 
до пошкодження нагрівального 
елемента і всього підкурювача. 
Не натискайте на підкурювач, коли він 
нагрівається. Це може привести до 
перегріву підкурювача. 
Спроба використання несправного 
підкурювача може бути небезпечною. 
Якщо підкурювач не виштовхується 
протягом 25 секунд, витягніть його і 
зверніться в сервіс-центр для ремонту. 
Це може призвести до травмування та 
пошкодження автомобіля. 
 

 УВАГА 
Допускається використання розетки 
підкурювача тільки за прямим 
призначенням. При підключенні до 
розетки підкурювача штекера інших 
споживачів струму 12 В можливе 
згоряння запобіжника або нанесення 
збитку через перегрів. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Якщо влітку всередині автомобіля 
залишити предмет з вибухопожежо-
небезпечною речовиною, наприклад, 
одноразову запальничку, підвищення 
температури в салоні і задньому 
відділенні кузова може викликати вибух і 
пожежу. 
Слідкуйте, щоб в машині не знаходилися 
і не зберігалися ніякі легкозаймисті і 
вибухонебезпечні речовини. 

 
 УВАГА 

Область працюючого підкурювача може 
стати дуже гарячою. 
Не торкайтеся до корпусу підкурювача і 
не дозволяйте дітям гратися з 
підкурювачем. 
Гарячий метал може стати причиною 
опіків, пошкодження Вашого автомобіля 
чи іншого матеріального збитку. 
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СИГНАЛІЗАТОРИ, ВИМІРЮВАЛЬНІ 

ПРИЛАДИ ТА ІНДИКАТОРИ 
Попільнички 

 
 

 УВАГА 
Сигарети та інші тліючі матеріали можуть 
стати причиною загоряння. 
Забороняється класти в попільничку папір 
та інші легкозаймисті матеріали. 
Займання в попільничці може стати 
причиною травми, пошкодження автомобіля 
або іншого матеріального збитку. 
 

Переносну попільничку можна 
встановлювати в підстаканник. 
Щоб відкрити попільничку, акуратно 
припідніміть її кришку. Після використання 
щільно закрийте кришку. 
Для очищення попільнички злегка поверніть 
верхню частину попільнички проти 
годинникової стрілки і витягніть її. 

Спідометр 

 
Вказує швидкість руху автомобіля. 

 
Одометр 

 

Одометр показує пробіг автомобіля в 
кілометрах або милях. 

• Є два незалежних лічильники 
пробігу, що показують пройдену з 
моменту попереднього обнуління 
лічильника відстань. 

Натискайте кнопку MENU, поки не почне 
блимати верхня частина дисплею. 
Переключення одометрів A і B 
здійснюється кнопками вгору/вниз і 
праворуч від комбінації приладів. 
 
Примітка: Для скидання кожного 
лічильника щоденного пробігу утримуйте 
натиснутою довше 2 секунд кнопку TRIP 
на панелі приладів. 
 

Тахометр 
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Показує частоту обертання колінвалу 
двигуна в обертах на хвилину. 
У міру можливості на кожній з передач 
намагайтеся їздити в низькому діапазоні 
обертів двигуна. 
 

Датчик рівня палива 
 

 НЕБЕЗПЕКА 
Перед заправкою зупиніть автомобіль і 
заглушіть двигун. 

 
Показує рівень палива в баку. 
Ніколи не доводьте бак до повного 
спорожнення. 
Через паливо, що залишається в баку, 
обсяг дозаправки може бути меншим за 
вказану ємність бака. 

Стрілка покажчика палива може 
коливатися через зміщення 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. 
 

Індикатори 
 

Контрольні індикатори 
 

Описані нижче контрольні індикатори на 
деяких версіях автомобіля можуть бути 
відсутні. 
Опис поширюється на всі версії 
виконання приладів. При вмиканні 
запалювання на короткий час засвітиться 
більшість індикаторів для перевірки їх 
працездатності. 
 
Кольори індикаторів позначають: 
червоний = небезпека, важливе 
нагадування 
жовтий = попередження, довідка, 
несправність 
зелений = підтвердження вмикання  
синій = підтвердження вмикання 

Індикатори центральної консолі 

 
Індикація передачі 

 
Індикація КПП 

 
A/T горить червоним. 
При вмиканні запалювання сигналізатор 
горить близько 3 секунд, і повинен 
гаснути, що підтверджує працездатність 
автоматичної коробки передач. 
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Індикатори приладової панелі 
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 УВАГА 
Якщо сигналізатор не спалахує, не гасне 
через 3 секунди або спалахує під час 
руху, в системі є несправність. 
Автомобіль необхідно якомога швидше 
доставити в уповноважений сервісний 
центр для ремонту. 
 

Покажчик повороту 
 блимає зеленим світлом. 

 
Блимання 

Контрольний індикатор блимає, якщо 
увімкнені вказівник повороту або 
аварійна світлова сигналізація. 
Швидке блимання: відмова лампи 
вказівника повороту або відповідного 
запобіжника. 
Заміна лампи розжарювання  Фари на 
стор. 9-13 
Запобіжники  Плавкі запобіжники на 
стор. 9-18 
Покажчики повороту Сигнали повороту та 
зміни смуги руху на стор. 5-4 

Нагадування про ремені безпеки 
 

Сигналізатор непристебнутих ременів 
безпеки передніх сидінь 

 
Індикатор  сидіння водія спалахує або 
блимає червоним світлом. 

 при зайнятому передньому 
пасажирському сидінні світиться або 
блимає червоним. 
1. Після вмикання запалювання індикатор 
Горить до пристібання ременя безпеки. 
2. Після запуску двигуна індикатор 
блимає протягом 100 секунд, а потім 
світиться постійно до пристібання ременя 
безпеки. 
3. Якщо при непристебнутому ремені 
безпеки автомобіль проїде більше 250 м 
або його швидкість перевищить 
22 км/год, буде блимати індикатор і 
звучати звуковий сигнал протягом 100 
секунд. 
Після закінчення 100 секунд індикатор 
почне світитися постійно, а звуковий 
сигнал звучатиме до пристібання ременя 
безпеки. 

Стан ременів безпеки на 
задніх сидіннях 

 для задніх сидінь світиться або 
блимає червоним. 
1. Коли двигун працює, всі двері закриті і 
швидкість автомобіля не перевищує 
10 км/год, індикатори ременів безпеки 
задніх сидінь будуть горіти до 
пристібання ременів. Це буде 
відбуватися і при незайнятих сидіннях. 
2. Якщо при закритих дверях швидкість 
автомобіля перевищує 10 км/год, 
індикатори непристебнутих задніх 
ременів безпеки будуть горіти протягом 
35 секунд і відключаться незалежно від 
наявності пасажирів на задньому сидінні. 
Якщо задній ремінь безпеки буде 
пристебнутий, індикатор іншого 
непристебнутого ременя знову 
загориться на 35 секунд, після чого 
відключиться. 
3. Якщо будь-який задній ремінь безпеки 
відстібається на швидкості автомобіля 
більше 10 км/год при закритих дверях, 
індикатор ременя буде блимати до 
пристібання ременя безпеки, а звуковий 
сигнал прозвучить 4 рази. 
Триточковий ремінь безпеки стр. 2-7 
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Сигналізатор подушки безпеки і 
натягувача ременя безпеки 

 
Світиться червоним . 
Індикатор загоряється на кілька секунд 
при вмиканні запалювання. Якщо 
індикатор не загоряється, не гасне через 
кілька секунд або загоряється під час 
руху, є несправність в системі подушок 
безпеки. Зверніться по допомогу на 
станцію техобслуговування. При 
виникненні аварійної ситуації ці системи 
можуть не спрацювати. 
Про автомобільні аварії, спрацьовування 
переднатягувачів ременів безпеки або 
подушок безпеки може сигналізувати 
безперервне світіння сигналізатора . 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Негайно зверніться на станцію 
техобслуговування для усунення 
несправності. 
 
Переднатягувачі ременя, система 
подушок безпеки  Система передніх 
подушок безпеки на стор. 2-11 

Індикатор вмикання-вимикання 
надувної подушки безпеки 

 
світиться жовтим. 

Якщо індикатор горить, подушка безпеки 
переднього пасажира увімкнена. 

світиться жовтим. 
Коли горить цей контрольний індикатор, 
подушка безпеки переднього пасажира 
деактивується. 
Відключення подушки безпеки 
Перемикач вмикання-вимикання подушок 
безпеки стр. 2-13 
 

Лампа системи зарядки 
Загоряється червоним . 
Загоряється при вмиканні запалювання і 
вимикається незабаром після запуску 
двигуна. 
 

Горить при працюючому двигуні 
Зупиніться і заглушіть двигун. 
Акумуляторна батарея не заряджається. 
Може бути порушене охолодження 
двигуна. Зверніться за допомогою на 
станцію техобслуговування. 
 

Сигналізатор несправності 
світиться або блимає жовтим. 

Загоряється при вмиканні запалювання і 
вимикається незабаром після запуску 
двигуна. 
 

Сигналізатор гальмівної системи 
загоряється червоним світлом (Тип 

1). 
загоряється червоним світлом (Тип 2). 

Світиться при вимкненому стоянковому 
гальмі, при низькому рівні гальмівної 
рідини або рідини для зчеплення або при 
несправності гальмівної системи. 
Гальмівна рідина Гальмівна рідина на 
стор. 10-6 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Забороняється рух, якщо горить 
сигналізатор несправності гальмівної 
системи. 
Горіння цього сигналізатора може 
вказувати на несправність гальмівної 
системи. 
Несправність гальмівної системи може 
привести до зіткнення і спричинити 
травми, пошкодження Вашого 
автомобіля або інший матеріальний 
збиток. 
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Загоряється після вмикання 
запалювання, якщо автомобіль 
поставлений на ручне стоянкове гальмо. 
Стоянкове гальмо 8-10. 

 
Сигналізатор антиблокувальної 

системи гальм (ABS) 
горить жовтим кольором. 

Загоряється на кілька секунд після 
вмикання запалювання. Система буде 
готова до роботи, коли контрольний 
індикатор згасне. 
Якщо контрольний індикатор не гасне 
через декілька секунд або якщо він 
загоряється під час їзди, значить, 
система АБС несправна. Гальмівна 
система автомобіля продовжує 
працювати, але без функції АБС. 
Антиблокувальна гальмівна система 
Антиблокувальна система гальм (АБС) 
на стор. 8-10. 
 

Сигналізатор електронної системи 
динамічної стабілізації (ESC) 

світиться або блимає жовтим. 
 

Світиться 
Виявлена несправність системи. 
Можна продовжити поїздку. Однак в 

залежності від стану дорожнього полотна 
може знизитися стійкість. 
Усуньте причину несправності на станції 
техобслуговування. 

 
Блимання 

Система активно використовується. 
Потужність двигуна може бути зменшена,  
і швидкість автомобіля може бути 
зменшена, і швидкість автомобіля може 
бути автоматично дещо знижена. 
Електронна система стабілізації (ESC) 
8-11 
 
Сигналізатор вимикання електронної 

системи динамічної стабілізації 
(ESC) 

Блимає жовтий індикатор. 
Система відключається. 
 

Сигналізатор температури 
охолоджувальної рідини двигуна 
Загоряється червоним світлом. 

Цей сигналізатор попереджає про 
перегрів охолоджувальної рідини 
двигуна. 
Якщо автомобіль рухався в нормальних 
дорожніх умовах, необхідно з’їхати з 

проїжджої частини, зупинитися і дати 
двигуну попрацювати кілька хвилин на 
холостому ході. 
Якщо сигналізатор не гасне, заглушіть 
двигун і якомога швидше зверніться до 
сервіс-центру. Рекомендуємо звернутися 
в авторизований сервіс-центр. 

 
Сигналізатор тиску 
моторного масла 

Загоряється червоним світлом . 
Загоряється при вмиканні запалювання і 
вимикається незабаром після запуску 
двигуна. 
 

Горить при працюючому двигуні 
 

 УВАГА 
Може бути порушене змащення двигуна. 
Це може привести до пошкодження 
двигуна та/або блокування приводних 
коліс. 

 
Якщо індикатор падіння тиску моторного 
масла загоряється під час їзди, необхідно 
з’їхати з проїжджої частини, заглушити 
двигун і перевірити рівень масла. 
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
При вимкненому двигуні для гальмування 
і повороту керма потрібні значно більші 
зусилля. 
Не витягуйте ключ, поки автомобіль не 
зупиниться, оскільки при цьому кермо 
може неочікувано заблокуватися. 
 
Перевірте рівень масла перед 
зверненням за допомогою у сервіс-центр. 
Моторне масло стор. 9-6. 
 

Сигналізатор низького рівня палива 
горить жовтим світлом 

Горить при занадто низькому рівні 
палива в баку. 

 УВАГА 
Не допускайте повного витрачення 
палива. 
Це може привести до пошкодження 
каталітичного нейтралізатора. 
Каталітичний нейтралізатор  
Каталітичний нейтралізатор на стор. 8-4 
 
Сигналізатор увімкненого дальнього 

світла 
горить синім кольором 

Горить при увімкненому дальньому світлі 
фар і при блиманні фарами. 

Дальнє світло/ближнє світло Система 
перемикання дальнього/ближнього світла 
фар на стор. 5-2 
 

Сигналізатор передніх 
протитуманних фар 

горить зеленим кольором. 
Горить, коли передні протитуманні фари 
увімкнені Передні протитуманні фари 
на стор. 5-4 
 

Задній протитуманний ліхтар 

горить жовтим кольором. 
Горить при увімкнених задніх 
протитуманних ліхтарях  Задні 
протитуманні фари на стор. 5-4 
 

Нагадування про увімкнені світлові 
прилади 

горить зеленим кольором  
Горить, коли увімкнені зовнішні світлові 
прилади. 
Див. Органи управління зовнішніми 
світловими приладами на стор. 5-2. 

Відкриті двері 
загоряється червоним світлом (Тип 

1). 

загоряється червоним світлом (Тип 2). 

Індикатор увімкнений при відкритих 
дверях або задніх дверях. 
 

Підсилювач рульового управління 

світиться жовтим. 
 

Горить при зниженні ефективності 
підсилювача рульового управління 

Ефективність роботи підсилювача 
рульового управління знижена в 
результаті перегріву. Після того як 
система охолоне, індикатор згасне. 
 

Світиться при відключеному 
рульовому управлінні 

Несправність в системі рульового 
управління. Зверніться на станцію 
техобслуговування. 
 

Сигналізатор іммобілайзера 
горить жовтим світлом. 

Якщо індикатор продовжує горіти або 
блимати при увімкненому запалюванні, в 
системі є несправність. Двигун 
неможливо запустити. 
Усуньте причину несправності в сервіс-
центрі Ravon. 
 

  



4-14 ПРИЛАДИ І ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ  
 

Індикатор зниження потужності 
двигуна 

горить жовтим світлом. 
 

 УВАГА 
Якщо терміново потрібне обслуговування 
автомобіля, система вмикає індикатор 
несправності. 
 
На автомобілі можна продовжувати рух зі 
зниженою швидкістю. 
Негайно зверніться в сервіс-центр Ravon 
для перевірки автомобіля. 
 

Світиться при порушенні подачі 
живлення 

Необхідно відкалібрувати датчик кута 
повороту коліс для відновлення 
працездатності керма. 
• Щоб виконати калібрування 

автоматично, необхідно рухатися по 
прямій з постійною низькою 
швидкістю. 

• Якщо індикатор продовжує горіти, 
поверніть кермо від упору до упору, 
щоб виконати ручне калібрування. 

Контрольний індикатор згасне, коли 
працездатність системи буде відновлена. 

БОРТОВИЙ КОМП’ЮТЕР 

 
Бортовий комп’ютер повідомляє водію 
різні дані про рух автомобіля - запас ходу 
щодо залишку палива, зовнішню 
температуру, середню швидкість, час 
руху. 
 
Натискайте кнопку MENU, поки не почне 
блимати нижня частина дисплея. Для 
переміщення по пунктах меню 
використовуйте і . 

Запас ходу щодо палива 

 
В цьому режимі відображається 
приблизна відстань, яку автомобіль може 
проїхати до повного спустошення 
паливного бака. 
Діапазон відстаней складає 50999 км. 
Бортовим комп’ютером реєструється 
дозаправка паливом від 4 літрів. 
Якщо дозаправка автомобіля паливом 
здійснюється на ухилі або при 
відключеній акумуляторній батареї, 
бортовий комп’ютер не зможе правильно 
визначити кількість палива. 
При запасі ходу щодо палива менше 50 
км відображається блимаючий знак «---» . 
Реальна відстань може відрізнятися від 
розрахункової залежно від стилю їзди. 

  



ПРИЛАДИ І ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ 4-15 
 
Примітка: Бортовий комп’ютер є 
допоміжним пристроєм, тому 
розрахунковий і фактичний запас ходу 
щодо палива можуть відрізнятися 
залежно від обставин. 
Запас ходу щодо палива залежить від 
водія, дороги і швидкості руху 
автомобіля, оскільки він розраховується 
виходячи із змінної ефективності 
використання палива. 

 
Середня швидкість 

 
У цьому режимі на дисплеї 
відображається середня швидкість. 
Значення середньої швидкості 
підсумовуються при роботі двигуна, 
навіть коли автомобіль стоїть на місці. 
Діапазон середньої швидкості дорівнює 
приблизно 0-180 км/год. 
Для обнулення середньої швидкості: 
Натисніть на кнопку SET/CLR довше 1 
секунди. 

Час руху 

 
 

У цьому режимі на дисплеї 
відображається сумарний час руху. 
Для обнулення часу руху: 
Натисніть на кнопку SET/CLR довше 1 
секунди. 
Значення часу руху підсумовуються при 
роботі двигуна, навіть коли автомобіль 
стоїть на місці. 
Після досягнення значення 99:59 час 
руху знову переходить до 0:00 

Температура навколишнього 
середовища 

 
Показати зовнішню температуру. 
 
Примітка: В залежності від умов руху, 
манери їзди або швидкості автомобіля 
показання запасу ходу щодо палива, 
середньої швидкості руху і температури 
навколишнього середовища можуть 
відрізнятися від реальних значень. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
НАЛАШТУВАНЬ 

 
Індивідуальні налаштування автомобіля 
можна задати шляхом внесення змін у 
налаштування на інформаційному 
дисплеї. 
Залежно від рівня комплектації 
автомобіля деякі з описаних функцій 
можуть бути відсутніми. 

 
 

 
Натисніть кнопку CONFIG при запалюванні 
в положенні ON та увімкненій 
інформаційно-розважальній системі. 
З’являються меню налаштування. Для 
перемикання між меню налаштування 
поверніть ручку MENU. 
Для вибору певного меню налаштування 
натисніть кнопку MENU. 
Щоб закрити активне меню або 
повернутися до попереднього меню, 
натисніть кнопку BACK. 
Можна вивести наступні меню: 
• Мови 
• Час і дата 
• Налаштування радіо 
• Відновлення заводських налаштувань 

 
Налаштування мови 

Зміна мови 
 

Налаштування часу і дати 
Інформаційно-розважальна система 
6-30 

 
Налаштування радіо 

Інформаційно-розважальна система 
6-30 
 

Відновлення заводських 
налаштувань 

Для всіх налаштувань у вихідний стан. 
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5-2 ОСВІТЛЕННЯ  
 

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ 
 

Органи управління зовнішніми 
світловими приладами 

 
Для вмикання або вимикання передніх та 
задніх габаритних ліхтарів поверніть 
головку багатофункціонального важеля. 
У вимикача освітлення три положення, 
що активують наступні функції: 
ВИМК: Вимкнені всі світлові прилади. 

Увімкнені габаритні ліхтарі, 
підсвічування номерного знака та 
приладової панелі 

Горить ближнє світло фар та всі 
вищевказані ліхтарі. 
Фари вимикаються автоматично при 
відкриванні дверей водія та ключа 
запалювання в положенні LOCK. 

 
Важіль перемикання 
дального/ближнього 

світла фар 

 
Для перемикання з ближнього світла на 
дальнє натисніть важіль від себе. 
Для перемикання ближнього світла знову 
натисніть важіль від себе або потягніть 
на себе. 
 
Примітка: При вмиканні дальнього світла 
фар загоряється індикатор дальнього 
світла фар:  

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Завжди перемикайте дальнє світло на 
ближнє, коли ви наближаєтеся до 
зустрічних автомобілів або коли перед 
вами знаходяться інші транспортні 
засоби. Дальнє світло фар може 
тимчасово засліпити інших водіїв, що 
може привести до аварії. 

 
Подача короткочасних 

сигналів дальнім світлом фар 

 
При відпуску важіль повертається в 
нормальне положення. Дальнє світло 
фар горить, поки багатофункціональний 
важіль управління утримується у 
відтягнутому положенні. 
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Регулювання кута нахилу фар 
 

 
Коригування кута нахилу фар відповідно 
до навантаження автомобіля для 
попередження засліплення: поверніть 
ручку в потрібне положення. 
0: зайняті передні сидіння 
1: зайняті всі сидіння 
2: зайняті всі сидіння та заповнене 
багажне відділення. 
3: зайняте сидіння водія та заповнене 
багажне відділення. 

Налаштування фар при поїздках в 
інших країнах 

 
Асиметричний пучок світла фар 
збільшує зону видимості узбіччя дороги 
на стороні пасажира. 
Однак при поїздках в країнах з 
лівостороннім рухом не забудьте 
змінити регулювання у фар, щоб не 
засліпити водіїв зустрічного транспорту. 
Налаштуйте фари на станції 
техобслуговування. 
 

Денні ходові вогні 
 

Фари денного світла роблять 
автомобіль 
помітнішим на дорозі у світлий час 
доби. 
Задні ліхтарі не вмикаються. 

Аварійна світлова сигналізація 
 

 
Вмикається за допомогою кнопки  
Для вмикання аварійної світлової 
сигналізації натисніть цю кнопку. 
Для вимкнення аварійної сигналізації знову 
натисніть цю кнопку. 
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Сигнали повороту 
і зміни смуги руху 

 
важіль вгору: покажчик правого 
повороту 
важіль вниз: покажчик лівого повороту 
Якщо перевести важіль через точку 
опору, покажчик буде увімкнений 
постійно. Коли кермо повертається в 
положення для руху прямо, покажчик 
повороту автоматично відключається. 

Передні протитуманні фари 
 

 
Щоб увімкнути протитуманні фари, 
спочатку впевніться, що увімкнене 
ближнє світло фар. 
Поверніть кільцевий перемикач 
посередині багатофункціонального 
важеля управління в положення ON. 
Для вимкнення протитуманних фар 
поверніть кільцевий перемикач в 
положення OFF. 

Задні протитуманні ліхтарі 
 

Для вмикання задніх протитуманних 
ліхтарів поверніть вимикач на кінці 
важеля очищувача/омивача вітрового 
скла при увімкненому ближньому світлі. 
Для відключення задніх протитуманних 
ліхтарів поверніть вимикач на кінці 
важеля ще раз. 
 

Ліхтарі заднього ходу 
 

Ліхтарі заднього ходу загоряються при 
увімкненому запалюванні та 
встановленій передачі заднього ходу. 
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ОСВІТЛЕННЯ САЛОНУ 
 

Світильники салону 

 
Освітлення при посадці та висадці 

Натисніть перемикача: 
: завжди увімкнений, поки не буде 

вимкнено вручну 
: автоматично вмикається при 

відкриванні дверей та вимикається після 
закриття дверей. 
I: завжди вимкнений, навіть при відкритих 
дверях. 
 
Примітка: При вмиканні освітлення на 
тривалий час можливе розрядження 
акумуляторної батареї. 

 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

При русі в темний час доби намагайтеся 
не вмикати освітлення салону. 
Освітлення салону в темний час погіршує 
видимість та може привести до зіткнення. 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ 
ОСВІТЛЕННЯ 

Захист від розряду акумуляторної 
батареї 

 
Вимкнення електричного освітлення 

 
Для попередження розрядження 
акумуляторної батареї деякі світлові 
прилади відключаються автоматично при 
відкриванні дверей водія та ключі 
запалювання в положенні LOCK або 
ACC. 
Ця функція ніяк не впливає на освітлення 
при посадці та висадці. 
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6 ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА 

СИСТЕМА 
 

 
 

• ВСТУП 6-2 
• РАДІОПРИЙМАЧ 6-8 
• АУДІОПЛЕЄРИ 6-18 

• ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 6-30 
• ТЕЛЕФОН 6-32 

 

 
  



 6-2 ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА  
 

ВСТУП 
 

Загальна інформація 
Інформаційно-розважальна система вашого 
автомобіля надає інформаційні та 
розважальні можливості з використанням 
найсучасніших технологій. 
Радіоприймач дозволяє зберегти на шести 
сторінках фіксованих налаштувань 
до 36 радіостанцій AM/FM або DAB (тільки 
для типу А), які викликаються кнопками 
фіксованого налаштування PRESET [1] ~ [6]. 
Вбудований CD-програвач дозволяє 
відтворювати звукові CD і MP3 (WMA) диски, 
а програвач USB – записи з USB-носіїв і iPod. 
Функція підключення телефону через 
Bluetooth дозволяє виконувати телефонні 
дзвінки в режимі гучного зв’язку, а також 
прослуховувати музику з плеєра телефону. 
До входу для зовнішніх пристроїв можна 
підключити портативний плеєр і 
прослуховувати записи через високоякісні 
динаміки інформаційно-розважальної 
системи. 
Цифровий процесор пропонує користувачам 
ряд попередньо встановлених режимів 
еквалайзера для оптимізації якості звуку. 
• Максимальна вихідна потужність: 25 Вт x 

4 канали 
• Імпеданс динаміків: 4 Ом Ретельно 

розроблена система налаштування, 

інтелектуальний дисплей і 
багатофункціональна ручка-
регулятор дозволяють легко 
виконувати налаштування та 
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. 

 
Дисплей 

 

 
 

Зображення на дисплеї можуть 
відрізнятися від наведених в цьому 
керівництві залежно від налаштувань 
обладнання та комплектації автомобіля. 
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Огляд 

Тип A: Радіо/DAB + CD/MP3 + USB/iPod + AUX + BT 
Тип B: Радіо + CD/MP3 + USB/iPod + AUX + BT 

 

 
 

  



6-4 ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА  
 
1. Відображення 
Відображення режимів відтворення/ прийому / 
меню та інформації. 
 

2. Кнопка POWER  (Живлення) з ручкою 
VOLUME (Гучність). Натискання на цю кнопку 
вмикає і вимикає живлення. 
• Повертанням цієї ручки управління можна 

регулювати загальну гучність. 
 

3. Кнопки PRESET [1] ~ [6] 
• Тривале натискання на одну з цих кнопок 

додає поточну радіостанцію на поточну 
сторінку збережених налаштувань. 

• Коротке натискання на одну з цих кнопок 
вибирає збережену радіостанцію. 
 

4. Кнопка EJECT  (Витягання диска) 
Натискання на цю кнопку вивантажує диск. 
 

5. Щілина для завантаження диска 
Служить для завантаження і витягання 
компакт-дисків. 
 

6. Кнопка ВИБРАНЕ [FAV1-2-3] 
Ця кнопка служить для вибору сторінки списку 
збережених станцій. 
 

7. Кнопка INFORMАTION [INFO] 
(Інформація) 
• При відтворенні музики з носіїв CD/MP3 або 

USB/iPod натискання на цю кнопку дозволяє 
продивитися інформацію про файл. 

• При прослуховуванні радіо – перегляд 
інформації про прийняту станцію і поточну 
композицію. 

 

8. Кнопки  (Пошук) 
• Після натискання цих кнопок радіоприймач 

виконує автоматичний пошук станцій 
звичайного або цифрового радіомовлення 
(відноситься тільки до типу А) з чітким 
прийомом. Довге натиснення на ці кнопки 
дозволяє вручну встановити частоту 
налаштування. 

• В режимах CD/MP3 або USB/iPod ці кнопки 
служать для швидкого переходу до 
попереднього або наступного аудіо запису. 

• Тривале натискання кнопки – швидке 
переміщення назад або вперед по поточній 
композиції. 

 

9. Кнопка CD/AUX Натисніть на цю кнопку, щоб 
вибрати джерело відтворення: CD/MP3/, 
USB/iPod або AUX. 
 

10. Кнопка RADIO BAND (Діапазон) 
Натиснувши на цю кнопку, можна вибрати 
діапазон AM/FM або DAB (цифрове 
радіомовлення, тільки для моделей Type А). 
 

11. Кнопка ТР При використанні функції FM 
RDS – вмикання і вимикання каналу 
дорожньої інформації. 
 

12. Кнопка CONFIG (Налаштування) Натисніть 
цю кнопку, щоб вивести меню налаштування 
системи. 

13. Кнопка TONE (Тембр) Кнопка служить 
для зміни або вибору налаштувань звуку. 
 

14. Кнопка MENU (Меню) з ручкою TUNE 
(Налаштування) 
• При натисканні на цю кнопку 

виводиться меню поточного режиму 
або меню вибору/ налаштування 
поточних опцій або параметрів. 

• Повертаючи ручку, можна змінювати і 
вибирати пункти меню і 
налаштовувати значення параметрів. 

 

15. Кнопка BACK (Назад) Скасування 
введених даних або повернення до 
попереднього меню. 
 

16. Кнопка PHONE / MUTE  
(Телефон/Вимк. Звуку) 
• Натискання на цю кнопку дозволяє 

вмикати режим Bluetooth /виконати  
телефонний дзвінок. 

• Тривале натискання вмикає/ вимикає 
звук. 
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Органи управління звуком на 
кермі: опція 

 
1. Кнопки Гучність  
• Натисканням цих кнопок гучність  

підвищується/знижується в 
покроковому режимі. 

• Щоб швидко збільшити або зменшити 
гучність, натисніть і утримуйте 
відповідну кнопку. 
 

2. Кнопки  (Пошук) 
• Натисніть на цю кнопку, щоб змінити 

активну радіостанцію на іншу (з числа 
збережених) або перейти до іншої 
музичної композиції. 

• Натисніть і утримуйте цю кнопку для 

зміни фіксованого налаштування або 
для швидкого просування назад або 
вперед по поточній композиції. 

3. Кнопка Виклик Натисніть на 
цю кнопку, щоб зателефонувати. 

4. Кнопка Відбій  / Вимк. звуку 

 
• Натисніть на цю кнопку, щоб 

завершити дзвінок. 
• Тривале натискання на цю 

кнопку в будь-якому режимі 
відтворення музики вмикає / 
вимикає звук. 

 
Управління 

Кнопки та органи управління 
Управління інформаційно-
розважальною системою здійснюється 
за допомогою функціональних кнопок, 
багатофункціональної ручки і меню на 
екрані дисплея. Система має наступні 
кнопки та органи управління: 
• Кнопки і ручка інформаційно-

розважальної системи 
• Кнопки управління функціями 

автомагнітоли на кермі 

Вмикання / вимикання системи 

 
Щоб увімкнути систему, натисніть кнопку 
ЖИВЛЕННЯ . 
• Після вмикання живлення авто 

магнітола відновлює мовлення раніше 
обраної станції або відтворення 
музичного запису. Щоб вимкнути 
систему, натисніть кнопку Живлення 

. 
 

Регулювання гучності 

 
Поверніть ручку ГУЧНІСТЬ[VOL], щоб 
відрегулювати гучність. 
• Поточний рівень гучності 

відображається на екрані. 
• При вмиканні інформаційно-

розважальної системи 
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відновлюється раніше встановлений 
рівень гучності (якщо він менший 
максимального рівня гучності при 
вмиканні). 
 
 

Обмеження гучності при високій 
температурі 

Якщо температура всередині 
радіоприймача стає дуже високою, 
інформаційно-розважальна система 
обмежує максимально можливу 
гучність. Якщо необхідно, гучність буде 
автоматично зменшена. 
 

Налаштування звуку 
Меню Tone Settings (Налаштування 
тембру) дозволяє вибирати різні 
режими відтворення звуку для AM/FM-
або DAB-радіостанцій (тільки для типу 
A) і кожної з функцій аудіоплеєра. 

 
Натисніть кнопку TONE у відповідному 
режимі відтворення. 
Повертанням ручки управління TUNE 
(Налаштування) виберіть потрібне 
налаштування тембру і натисніть кнопку 
MENU (Меню). 

 
Повертанням ручки управління TUNE 
(Налаштування) виберіть потрібне 
налаштування тембру і натисніть кнопку 
MENU (Меню). 
Можна скинути обране налаштування 

тембру тривалим натисканням кнопки 
МЕНЮ в режимі налаштування тембру, або 
скинути всі налаштування тембру тривалим 
натисканням кнопки ТЕМБР. 
 

Меню Tone Settings (Налаштування 
звуку) 

• Bass (Низькі частоти): Рівень низьких 
частот можна регулювати в межах від - 
12 до +12. 

• Midrange (Середні частоти): Рівень 
середніх частот можна регулювати в 
межах від -12 до +12. 

• Верхні частоти: Рівень високих частот 
можна регулювати в межах від -12 до 
+12. 

• Fader (Баланс передніх і задніх 
динаміків): У системі з шістьма 
динаміками можна регулювати баланс 
гучності передніх і задніх динаміків в 
межах від 15 (передні) до 15 (задні). 

• Balance (баланс правих/лівих динаміків): 
Це налаштування регулює баланс 
гучності між лівими і правими 
динаміками автомобіля в межах від 15 
(ліві) до 15 (праві). 

• EQ (Еквалайзер): Вибір режиму обробки 
звуку: OFF (Вимк) ↔ Pop (Поп) ↔ Rock 
(Рок) ↔ Classical (Класика) ↔ Talk 
(Мова) ↔ Country (Кантрі) 
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Вибір функції 
 

Радіоприймач AM/FM або DAB (тільки 
для типу А) 

 

 
Натисніть на кнопку RADIO BAND, щоб 
вибрати функцію прийому радіопередач 
в діапазонах AM/FM або DAB (тільки для 
типу А). При натисканні кнопки MENU 
(Меню-Налаштування) відкривається 
меню AM/FM або DAB, в якому можна 
вибрати мовну станцію. 

Відтворення звуку з пристроїв 
CD/MP3/USB/IPod або зі входу 
зовнішнього джерела (AUX) 

 

 
При послідовному натисканні кнопки 
CD/AUX система перемикається між 
режимами відтворення звуку від різних 
джерел – CD/MP3, підключеного 
AUX/USB-пристрою або iPod, (CD/MP3 → 
AUX → USB/iPod → CD/MP3→ ...) 

 
При натисканні на кнопку MENU (Меню) 
відкривається меню з опціями для 
вибраної функції або меню відповідного 
пристрою. 
 
Bluetooth-пристрій гучного зв’язку для 

телефону 

 
Натисніть на кнопку PHONE , щоб 
вибрати функцію гучного зв’язку через 
Bluetooth. 

 
Натисніть клавішу MENU, щоб відкрити 
меню Bluetooth для відповідної функції. 
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РАДІОПРИЙМАЧ 
Радіоприймач AM/FM (і DAB, тільки для типу 

А) 
 
Перед використанням радіоприймача AM/FM 

або DAB 
(10) Кнопка RADIO BAND (Діапазон) Натиснувши 
на цю кнопку, можна вибрати діапазон AM/FM 
або DAB (цифрове радіомовлення, тільки для 
моделей Type А) 
(14) Кнопка MENU (Меню) з ручкою TUNE 
(Налаштування) 
• Повертанням цієї ручки можна  

налаштовуватися на станції вручну. 
• При натисканні на цю кнопку 

відображається меню для поточного 
режиму. 

(16) Кнопка BACK (Назад) Скасування 
введених даних або повернення до попереднього 
меню. 
(8) Кнопки  (Пошук) 
• При натисканні на одну з цих кнопок 

виконується автоматичний пошук 
радіостанцій або станцій DAB (цифрове 
радіомовлення, тільки для типу А). 

• Утримуючи кнопку під час пошуку, відпустіть 
її, коли буде знайдена потрібна радіостанція 
або станція DAB (тільки для типу А). 

(6) Кнопка FAVORITE [FAV 1 - 2 - 3] 
(ВИБРАНЕ) Натискаючи на цю кнопку, можна 
переглянути сторінки списку збережених 
радіостанцій або станцій DAB (тільки для типу А). 

(3) Кнопки PRESET[1] ~ [6] 
• Натисніть і утримуйте будь-яку з кнопок 

ФІКСОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ, щоб 
зіставити з цією кнопкою активну 
радіостанцію або станцію DAB (тільки для 
типу А). 

• При короткочасному натисканні на кнопку 
PRESET виконується налаштування на 
станцію, призначену цій кнопці. 

(11) Кнопка ТР При використанні функції 
FM RDS – вмикання і вимикання каналу 
дорожньої інформації. 
(7) Кнопка  INFORMATION [INFO] 
(Інформація) Перегляд інформації про 
радіостанції або станції DAB (тільки для типу 
А). 
(16) Кнопка MUTE  (Вимк. Звуку) 
Тривале натискання вмикає/ вимикає звук. 

Прослуховування передач звичайного 
або цифрового (тільки для типу А) 

радіомовлення 
Вибір режиму радіоприйому або DAB 

 
Натискаючи кнопку RADIO BAND 
(ДІАПАЗОН), виберіть діапазон AM/FM або 
DAB. 

• Відтворюється раніше обрана 
радіостанція. 
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Автоматичний пошук радіостанції 
 

 
Натисніть одну з кнопок  (Пошук) 
для автоматичного пошуку радіостанцій з 
якісним прийомом. 

Автоматичний пошук компоненти 
служби DAB (тільки для типу A) 

 
 

Натисніть одну з кнопок  
(Перемотування), щоб виконати 
автоматичний пошук доступних 
компонентів служби DAB в поточному 
ансамблі. Для переходу до 
попереднього / наступного ансамблю 

використовуйте кнопки ПОШУК . 

Пошук радіостанції 

 
Для швидкої зміни частоти налаштування 
натисніть і утримуйте одну з кнопок 

 (Перемотування); дійшовши до 
потрібної частоти, відпустіть кнопку. 
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Пошук ансамблю DAB (тільки для типу А) 

 
Натисніть кнопку  (Перемотування) 
для автоматичного пошуку доступних 
компонентів DAB з хорошим прийомом. 

Зв’язування служби DAB (відноситься 
тільки до типу А) 

 
 

[DAB-DAB увімк/DAB-FM вимк] 

 

[DAB-DAB вимк/DAB-FM увімк] 

 
[DAB-DAB увімк/DAB-FM увімк] 

 
Коли активовано режим автозв’язування 
DAB-FM, то при слабкому сигналі DAB 
інформаційно-розважальна система 
автоматично переходить на прийом 
зв’язаного компонента [див. 
Налаштування (натисніть кнопку 
CONFIG) → Radio settings 
(Налаштування радіо) → DAB settings 
(налаштування DAB) → Auto linking DAB-
FM (Автозв’язування DAB-FM)]. 
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Ручне налаштування на радіостанцію 

 
Повертанням ручки TUNE (Налаштування) 
можна налаштовуватися на станції вручну. 
 

 

Налаштування на радіостанцію DAB 
вручну (тільки для типу А) 

 
Для переходу в меню DAB в режимі DAB 
натисніть кнопку MENU (Меню). 
Повертанням ручки управління TUNE 
виберіть режим ручного налаштування на 
станцію DAB і натисніть кнопку MENU 
(Меню). Повертанням ручки TUNE 
(Налаштування) знайдіть потрібну 
частоту, після чого натисніть на кнопку 
MENU (Меню). 

Застосування списку станцій DAB 
(відноситься тільки до типу A) 

 
Повертанням ручки TUNE 
(Налаштування) відкрийте список 
станцій DAB. 
• Буде показана інформація про 

станції. 
• Якщо список порожній, то 

автоматично запускається 
процедура оновлення списку станцій 
DAB. Повертанням ручки TUNE 
(Налаштування) виберіть потрібний 
список, після чого натисніть на 
кнопку MENU (Меню), для увімкнення  
відповідного мовного каналу. 
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Виведення інформації про цифрове 
радіомовлення (відноситься тільки до 

типу А) 

 
Натискаючи кнопку INFORMATION [INFO] 
(Інформація), виберіть потрібний режим 
відображення інформації про станцію DAB. 
 
Використання кнопок фіксованого 
налаштування Призначення станції кнопці 
PRESET (фіксоване налаштування) 

 

Натисніть кнопку фіксованих 
налаштувань FAVOURITE [FAV1-2-3] і 
виберіть потрібну сторінку списку 
збережених станцій. 
Натисніть будь-яку з кнопок ФІКСОВАНЕ 
НАЛАШТУВАННЯ [1] ~ [6], щоб 
призначити поточну радіостанцію або 
станцію DAB (тільки для типу A) 
відповідній кнопці на обраній сторінці 
списку обраних станцій. 
• Можна зберегти до трьох сторінок 

списку обраних станцій і до шести 
радіостанцій або станцій DAB на 
кожній сторінці. 

• У меню Settings (Налаштування) → 
Radio Settings (Налаштування 
радіоприймача) → Radio favourites 
(Max. Number of favourite page) 
(Збережені станції (макс. кількість 
сторінок збережених станцій)) можна 
задати кількість сторінок збережених 
станцій. 

• При призначенні кнопці ФІКСОВАНЕ 
НАЛАШТУВАННЯ [1] ~ [6] новій  
станції старе налаштування, якщо 
воно було, видаляється і замінюється 
новим. 

Безпосереднє налаштування на 
станції, призначені кнопкам 

фіксованих налаштувань 
 

 
Натискаючи кнопку FAVOURITE 
[FAV1-2-3], виберіть потрібну сторінку 
збережених налаштувань (FAV). 
• Буде показана інформація про 1-у 

станцію обраної сторінки 
збережених налаштувань. 
Натисніть одну з кнопок 
ФІКСОВАНЕ НАЛАШТУВАННЯ [1] 
~ [6] для прослуховування 
радіостанції або станції DAB 
(тільки для типу A), призначеної на 
цю кнопку. 
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Застосування меню радіо або DAB 
(Відноситься тільки до типу А) 

 
Меню радіо або DAB відкривається 
натисканням кнопки МЕНЮ. Повертаючи 
ручку управління TUNE (Налаштування), 
перейдіть до потрібного пункту меню, потім 
натисніть кнопку MENU (Меню), щоб вибрати 
відповідний пункт або відкрити детальне 
меню. 

Меню AM/FM або DAB (відноситься 
тільки до типу А) → Список збережених 
станцій 
 

 
В меню AM/FM або DAB повертанням 
ручки TUNE (Налаштування) виберіть 
список фіксованих налаштувань, а 
потім натисніть кнопку MENU (Меню). 
• Буде показана інформація списку 

збережених станцій. Повертанням 
ручки TUNE (Налаштування) 
виберіть потрібний список обраного, 
після чого натисніть на кнопку 
MENU (Меню) для налаштування на 
відповідний мовний канал. 

Меню AM/FM → Список AM/FM-станцій 

 
В меню AM/FM, повертаючи ручку TUNE 
(Налаштування), виберіть список 
AM/FM-станцій, потім натисніть кнопку 
MENU (Меню). 
• У списку представлена інформація 

про станції. Повертанням ручки 
TUNE (Налаштування) виберіть 
потрібний список, після чого 
натисніть на кнопку MENU (Меню), 
для увімкнення мовного каналу. 
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Меню FM або DAB (тільки для Type A) → 
Список категорій FM або DAB 

 
Відкривши меню FM або DAB, виберіть 
повертанням ручки управління 
НАЛАШТУВАННЯ список категорій FM або 
DAB, після чого натисніть на кнопку МЕНЮ. 
• На екран дисплея виводиться список 

категорій радіо-станцій FM або DAB. 
Повертанням ручки НАЛАШТУВАННЯ 
виберіть потрібний список, після чого 
натисніть на кнопку МЕНЮ для 
налаштування на відповідну частоту. 

Меню DAB → Оголошення DAB 
(відноситься тільки до типу A) 

 
В меню DAB перейдіть повертанням 
ручки НАЛАШТУВАННЯ до пункту 
Оголошення DAB, після чого натисніть на 
кнопку МЕНЮ. 
• На екран дисплея виводиться список 

оголошень DAB. Повертанням ручки 
TUNE (Налаштування) виберіть потрібні 
списки, після чого натисніть на кнопку 
MENU (Меню) для налаштування на 
відповідну частоту мовлення. 

Меню AM/FM або DAB (тільки для типу 
А) → Оновлення списку радіостанцій 
AM/FM або DAB 

 
В меню AM/FM або DAB (тільки для типу 
A) поверніть ручку НАЛАШТУВАННЯ і 
перейдіть до пункту «Оновити список 
AM/FM або DAB», а потім натисніть 
кнопку МЕНЮ. 
• Почнеться оновлення списку  

радіостанцій FM/AM/DAB. Щоб 
відмовитися від збереження змін, 
внесених при оновленні списку 
мовлення в діапазонах AM/FM/DAB, 
натисніть кнопку МЕНЮ або кнопку 
НАЗАД 
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Система радіоданих (RDS) Передавання 
даних по радіоканалу (RDS) – це послуга, 
що надається FM-радіостанціями, яка 
значно спрощує пошук радіостанцій, сигнал 
яких буде прийматися без перешкод. 

 
 
• Для станцій з підтримкою RDS разом з 

частотою мовлення відображається 
назва програми. 

 
Перегляд інформації, що передається 
RDS-радіостанціями 
Під час прослуховування RDS-радіостанцій 
натисніть клавішу INFORMATION [INFO] 
(інформація), щоб переглянути інформацію 
RDS, що передається цією станцією. 

Конфігурація RDS 

 
Натисніть клавішу CONFIG (Конфігурація), 
щоб відобразити меню Налаштування. 
Поверніть ручку управління TUNE 
(Налаштування) для переходу до 
налаштувань радіоприймача, потім 
натисніть кнопку MENU (Меню). 
Повертанням ручки управління TUNE 
(Налаштування) виберіть налаштування 
RDS, потім натисніть кнопку MENU (Меню). 
Вмикання і вимикання RDS 
Встановіть для RDS значення ON (увімк) 
або OFF (вимк). Через активацію RDS 
можна отримати наступні переваги: 
• На дисплеї замість частоти мовлення 

обраної станції відображається назва 
програми. 

• Інформаційно-розважальна система  
завжди налаштовується на 
найсильнішу радіомовну частоту 
встановленої станції за допомогою 
AF (Альтернативна частота). 

 
Для вмикання RDS в меню налаштувань 
RDS ручкою TUNE (Налаштування) 
виберіть пункт RDS Off і натисніть кнопку 
MENU (Меню). 
Вмикання і вимикання регіоналізації 
Для роботи функції регіонального 
мовлення необхідно активувати RDS. 
Іноді окремі RDS-радіостанції на різних 
частотах передають регіональні 
програми. 
Встановіть для функції Regional (REG) 
(Регіональне мовлення) опцію On 
(увімкнено) або Off (вимкнено). 
Вибираються тільки альтернативні 
частоти (AF) з однаковими регіональними 
програмами. Якщо функція регіонального 
мовлення вимкнена, альтернативні 
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частоти станцій вибираються незалежно 
від регіональних програм. 

 
Відкрийте меню параметрів RDS. 
Обертаючи ручку TUNE, виберіть рядок 
"Regional Off", після чого натисніть кнопку 
MENU, щоб увімкнути функцію вибору 
регіональних програм. 

Вмикання/вимикання заморожування 
прокрутки тексту 

Вмикає / вимикає заморожування 
прокрутки тексту (для перегляду 
інформації про програму передач). 

 

Для вмикання заморожування прокрутки 
тексту в меню налаштувань RDS ручкою 
TUNE (Налаштування) виберіть пункт 
Text scroll freeze Off і натисніть кнопку 
MENU (Меню). 
 

Гучність повідомлень про дорожню 
обстановку (TA) 

Ви можете запрограмувати мінімальну 
гучність, з якою будуть передаватися 
повідомлення про дорожній рух. 
Мінімальну гучність повідомлень про 
дорожню обстановку можна встановити 
таким чином, щоб вона збільшувалася і 
зменшувалася пропорційно зміні 
системного рівня гучності. 

 

Відкрийте меню параметрів RDS. 
Обертаючи ручку TUNE, виберіть рядок TA 
volume, після чого натисніть кнопку MENU. 
Обертаючи ручку TUNE, відрегулюйте 
гучність повідомлень про дорожню 
обстановку, після чого натисніть кнопку 
MENU. 
 

Служба дорожньої радіоінформації 
(TP = Інформація про дорожній рух) 

Станції радіослужби дорожнього руху - це 
станції RDS, які передають дорожні 
новини. Вмикання і вимикання функції 
готовності до прийому радіооголошень про 
дорожню обстановку інформаційно-
розважальної системи: 

 
Для вмикання/вимикання повідомлень про 
дорожню обстановку натисніть кнопку TP. 
• Якщо функція прийому радіооголошень 

про дорожню обстановку увімкнена, в 
головному меню радіо відображаються 
квадратні дужки [   ]. 
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• Якщо радіостанція, яка приймається не 

передає повідомлення про дорожню 
обстановку, автоматично починається 
пошук наступної станції, яка передає 
повідомлення про дорожню обстановку. 

• Після налаштування на станцію, яка 
транслює радіооголошення про 
дорожню обстановку, в головному меню 
радіо відображається [TP]. 

• Якщо функція прийому радіооголошень 
про дорожню обстановку увімкнена, 
відтворення звуку з CD/MP3/USB/iPod 
або зі входу AUX переривається на час 
радіооголошення про дорожню 
обстановку 

 
Блокування дорожніх повідомлень 

Порядок блокування радіо оголошень про 
дорожню обстановку, наприклад, під час 
відтворення звуку з CD/MP3 або прийому 
радіо: 

 
Натисніть кнопку TP. Увімкніть службу 
дорожніх повідомлень і повністю 
приглушіть звук інформаційно-
розважальної системи. 
 Передавання дорожнього сполучення 

буде перерване, однак служба 
дорожніх повідомлень продовжить 
працювати. 

 

Блокування поточних дорожніх 
повідомлень 

Для блокування поточного повідомлення 
про дорожню обстановку, наприклад, під 
час прийому повідомлення по радіо: 

 
Натисніть кнопку TP 

Нерухома штирьова антена 

 
Для зняття обертайте антену на даху 
проти годинникової стрілки. Для 
установки обертайте антену за 
годинниковою стрілкою. 

 УВАГА 
Перед в’їздом в приміщення з низьким 
склепінням зніміть антену, щоб не 
зламати її. 
При заїзді в автоматичну мийку зі 
встановленою антеною може призвести 
до пошкодження антени або панелі даху. 
Перед заїздом в автоматичну мийку 
обов’язково знімайте антену. 
Встановіть антену у вертикальне 
положення, повністю затягніть і 
налаштуйте її, щоб забезпечити належні 
умови прийому. 
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АУДІОПЛЕЄРИ 
CD-плеєр 
CD/MP3-програвач системи дозволяє 
відтворювати звукові компакт-диски і MP3 
(WMA)-диски. 

 УВАГА 
В жодному разі не завантажуйте в плеєр 
CD/MP3 (WMA) будь-які диски DVD, міні-
диски діаметром 8 см або диски з 
ушкодженою поверхнею. Не наносьте 
наклейки на поверхню дисків. Такі диски 
можуть застрягти в плеєрі і пошкодити його 
привід. У такому випадку може виникнути 
необхідність у дорогій заміні пристрою. 
 
• Звукові CD-диски з захистом від 

копіювання, що не відповідають 
стандарту аудіо-CD, можуть 
відтворюватися неналежним чином або 
не відтворюватися взагалі. 

• Записані диски CD-R і CD-RW легше 
ушкоджуються, ніж CD-диски 
заводського виробництва. Записані 
диски CD-R і CD-RW вимагають 
особливо обережного поводження. 
Зверніть увагу на наступне. 

• Записані диски CD-R і CD-RW можуть 
відтворюватися неналежним чином або 
не відтворюватися взагалі. 
Це не означає несправності системи. 

• При зміні диску намагайтеся не 
залишати відбитки пальців на стороні 
запису. 

• Вийнявши диск з CD/MP3-програвача, 
негайно покладіть його у футляр, щоб 
зберегти його від пошкоджень та пилу. 

• Диск з частинками пилу або рідини 
може пошкодити лінзу голівки CD/MP3-
програвача. 

• Бережіть диск від нагрівання та 
прямого сонячного світла. 
 

Придатні для використання типи 
дисків 

• Ця система дозволяє відтворювати 
звукові CD- і MP3 (WMA) диски. 

• CD-DA: CD-R/CD-RW 
• MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CD-ROM 
• Неможливе відтворювання файлів 

MP3 (WMA) наступних типів: 
• Файли в кодуванні MP3i (MP3 

Interactive) і MP3 PRO 
• Файли MP3 (WMA) з нестандартним  

кодуванням 
• MP3-файли, що не відповідають 

формату MPEG1 Layer3 
 

Примітки щодо використання дисків 
• Не використовуйте диски перехованих 

нижче типів. Часте програвання таких 

дисків може призвести до несправності 
програвача. 

• Диски з наклейками, етикетками, 
захисними смугами. 

• Диски з наклейками, друкованими на 
струменевому принтері. 

• Диски, записані з ємкістю вище 
номінальної. 

• Диски з тріщинами та подряпинами, 
погнуті диски можуть не відтворюватися 
належним чином. 

• Диски діаметром 8 см і диски не круглої 
форми (квадратні, п’ятикутні, овальні). 

• Не вставляйте в щілину програвача 
ніякі предмети, крім дисків – це може 
привести до несправності або 
пошкодження. 

• Робота програвача дисків може 
порушитися при вмиканні обігрівача в 
холодну погоду, оскільки при цьому в 
апараті може конденсуватися волога. 
Якщо виникає така ситуація, не 
вмикайте програвач приблизно 
протягом години перед використанням.  

• Відтворення може перериватися через 
струс автомобіля на нерівній дорозі. 

• Не намагайтеся витягнути або вставити 
диск силою або утримати його рукою під 
час вивантаження. 
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• Вставляйте диск малюнком вгору. Диск, 

вставлений іншою стороною, відтворюватися 
не буде. 

• Не торкайтеся руками записаної сторони 
диска (сторони, на якій немає написів і 
малюнка). 

• Кладіть невикористовувані диски в коробки і 
бережіть їх від впливу прямого сонячного 
світла і високої температури. 

• Не наносьте на диски хімічні засоби. Для 
очищення дисків від забруднень 
користуйтеся вологою м’якою тканиною, 
протираючи від центру до країв. 

 
Зауваження щодо використання дисків 

CD-R/RW 
• Відтворюються тільки «Фіналізовані» диски 

CD- і CD-RW. 
• Диски, записані на комп’ютері, можуть не 

відтворюватися. Це залежить від програми 
запису та операційної системи. 

• Диски CD-R/CD-RW, особливо в груповій 
упаковці, можуть зіпсуватися через вплив 
прямого сонячного світла або високої 
температури, або через тривале зберігання в 
автомобілі. 

• Назва диска та інша записана на диску 
текстова інформація можуть не 
відображатися в даній системі. 

• Диски CD-RW можуть завантажуватися 
довше, ніж диски CD- ROM або CD-R. 
Пошкоджені музичні файли можуть не 
відтворюватися або відтворюватися 
неповністю. 

• Деякі диски з захистом від копіювання 
можуть не відтворюватися. 

• На дисках MP3 (WMA) має бути не 
більше 512 файлів на кожному з 10 
рівнів папок; максимальна загальна 
кількість відтворюваних файлів –999. 

• Система підтримує тільки диски MP3 
(WMA) з файлової системою ISO-9660 
Level ½ або Joliet. (Файлова система 
UDF не підтримується.) 

• Файли MP3/WMA несумісні з пакетним 
режимом запису файлів. 

• Диски форматів CD-Extra або Mixed-
Mode CD, що містять файли MP3/WMA і 
звукові дані (CDDA), не відображаються. 

• Допускаються наступні формати імен 
файлів і папок для різних типів дисків, 
включаючи чотири символьні 
розширення (.mp3): 

• SO 9660 Level 1: максимум 12 символів. 
• ISO 9660 Level 2: максимум 31 символ 
• Joliet: Максимум 64 символи (1-байтних) 
• Довгі імена файлів Windows: Максимум 

128 символів(1-байтних). 

Зауваження щодо відтворення 
музичних файлів MP3/WMA 

 
• Система може відтворювати MP3-(WMA-) 

файли з розширеннями mp3, .wma 
(рядковими літерами) і MP3 і WMA 
(заголовними літерами). 

• Можливе відтворення MP3-файлів з 
наступними характеристиками: 

• Бітрейт: 8 кбіт/с – 320 кбіт/с – Частота 
дискретизації: 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц 
(для MPEG-1), 24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц 
(для MPEG-2) 

• Система може відтворювати диски з 
бітрейтом від 8 кбіт/с до 320 кбіт/с, але 
висока якість звуку досягається при 
бітрейті не менше 128 кбіт/с. 

• Система відображає інформацію з тегів 
ID3 (версії 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) MP3- 
файлів, наприклад, відомості про альбом і 
виконавця. 

• Для відображення альбому (назви диска), 
композиції (назви запису) і виконавця 
(виконавець композиції) файл повинен 
відповідати специфікації ID3 Tag V1 або 
V2. 

• Система може відтворювати MP3-файли 
зі змінним бітрейтом (VBR). 
При відтворенні MP3-файлів з VBR 
відображуваний час, що залишився, може 
відрізнятися від фактичного. 
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Порядок відтворення 
музичних файлів 

 
 

Відтворення CD/MP3 
(9) Кнопка CD/AUX Вибирайте програвач 
CD/MP3. 
(14) Кнопка MENU (Меню) з ручкою TUNE 
(Налаштування) 
• Повертаючи ручку управління, можна 

переміщатися по списку записів, по 
меню і по інформації про записи MP3 
(WMA). 

• При натисканні кнопки відображається 
меню функцій для обраної позиції або 
активного режиму. 

(8) Кнопки  (Пошук) 
• Ці кнопки служать для переходу до 

попереднього або наступного запису. 
• Натисніть і утримуйте одну з цих кнопок 

для швидкого переміщення назад або 
вперед по поточній композиції. Для 
повернення до нормальної швидкості 
відтворення відпустіть кнопку. 

(4) Кнопка EJECT  (Витяг диска) 
Вивантаження диска. 
(7) Кнопка INFORMATION [INFO] 
(Інформація) Висновок інформації про 
запис, що відтворюваний. 
(16) Кнопка MUTE  (Вимк. звуку) 
Тривале натискання вмикає/вимикає звук. 
(15) Кнопка BACK  (Назад) Скасування 
введених даних або повернення до 
попереднього меню. 

Завантаження та відтворення дисків 
CD/MP3 

 

 
Вставте диск в щілину програвача 
малюнком вгору. 
 

 
• Після того як система закінчить 

читання інформації з диска, 
автоматично почнеться відтворення 
1-композиції. 
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Якщо вставлений диск не читається, він буде 
автоматично вивантажений; при цьому 
з’явиться повідомлення про помилку диска, а 
система переключиться в попередній режим 
або в режим радіо прийому в FM-діапазоні. 

 
Якщо диск, який ви хочете відтворити, вже 
вставлений, виберіть режим відтворення 
CD/MP3, натискаючи кнопку CD/AUX. 
• Якщо диска немає, на дисплеї з’явиться 

повідомлення "No CD Inserted", і режим не 
буде обраний. 

• Автоматично почнеться відтворення диска 
з останнього відтворюваного запису. 

Вивантаження диска 

 
Щоб закінчити відтворення, натисніть 
кнопку вилучення . 
• Після вивантаження диску система  

автоматично повернеться в 
попередній використовуваний режим 
або в режим радіоприйому в діапазоні 
FM. 

• Якщо диск не прибрати, він через 
деякий час буде автоматично 
завантажений назад. 

 

Перемикання між композиціями 

 
Натискання кнопок 
(ПЕРЕМОТУВАННЯ) в режимі 
відтворення дозволяє перейти до 
попереднього або наступного запису. 
• Записи легко перемикати кнопкою 

SEEK пульта дистанційного 
управління аудіо системою на кермі. 

 
Також можна повертанням ручки TUNE 
(Налаштування) перейти до списку 
записів, а потім натисканням кнопки 
MENU (Меню) миттєво переключитися 
на обраний запис. 
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Зміна позиції відтворення 

 
Для швидкого переміщення назад або 
вперед по композиції в режимі відтворення 
натисніть і утримуйте одну з кнопок 

(ПЕРЕМОТУВАННЯ) . 
Після відпускання кнопки відтворення 
відновиться на нормальній швидкості. 
• При переміщенні назад і вперед 

гучність трохи зменшується; на екрані 
відображається час відтворення. 
 

Перегляд інформації про 
композицію, що відтворюється 

 
Для перегляду інформації про поточну 
композицію в режимі відтворення 
натисніть кнопку INFO (ІНФОРМАЦІЯ). 
• Якщо інформації про композицію на 

CD немає, система виведе 
повідомлення "No Information" 

 
Для перегляду повної інформації про запис в 
MP3 (WMA) обертайте ручку TUNE 
(Налаштування) під час виведення 
інформації про запис. 
• Відображаються, зокрема, ім’я файлу, 

ім’я папки та інформація з тега ID3. 
Інформаційно-розважальна система 
відображає інформацію тегів ID3 
(виконавець, назва композиції тощо) в 
такому вигляді, як вона була додана в 
файли MР3 (WMA) перед записом на 
диск, незалежно від її правильності або 
помилковості. Виправлення неправильної 
інформації тегів ID3 в інформаційно-
розважальній системі неможливе (теги 
ID3 можна виправити тільки на ПК). 

• Спеціальні символи і символи 
непідтримуваних алфавітів можуть 
відображатися як "----" або не 
відображатися взагалі. 

Використання меню CD Зміна 
режиму відтворення 

 
 

Для переходу в меню CD в режимі 
відтворення CD/MP3 натисніть кнопку 
MENU (Меню). 

 
Повертанням ручки НАЛАШТУВАННЯ 
виберіть режим У випадковому порядку 
або Повтор, а потім натисканням кнопки 
МЕНЮ увімкніть або вимкніть відповідну 
опцію. 
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Меню CD → Список записів 

 
При відтворенні звукового компакт-диска 
повертанням ручки TUNE (Налаштування) 
в меню CD виберіть Список записів і потім 
натисніть кнопку MENU (Меню). 
Повертанням ручки TUNE (Налаштування) 
виберіть потрібний список записів і 
натисніть кнопку MENU (Меню), щоб 
відтворити обраний запис. 

Меню CD → Папки 

 
 
При відтворенні диска MР3 (WMA) 
повертанням ручки TUNE 
(Налаштування) в меню CD виберіть 
Папки і потім натисніть кнопку MENU 
(Меню). Повертанням ручки управління 
TUNE (Налаштування) виберіть потрібну 
папку і натисніть кнопку MENU (Меню). 
 

 

Повертаючи ручку управління TUNE 
(Налаштування), знайдіть потрібний 
запис і потім натисніть кнопку MENU 
(Меню), щоб почати відтворення 
обраного записи з обраної папки. 
 
Меню CD → Пошук ... 

 
При відтворенні диска MP3 (WMA) 
повертанням ручки TUNE 
(Налаштування) в меню CD виберіть 
Пошук ... і потім натисніть кнопку MENU 
(Меню). 
• Після того як система прочитає 

інформацію з диска, буде показаний 
перший запис списку відтворення [IP]. 

• Якщо в списку відтворення [iP] немає 
музичних файлів, буде показана 
перша пісня для кожного виконавця 
[IA]. 

• Час читання диска залежить від 
кількості музичних файлів і може бути 
тривалим. 
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Натисніть кнопку MENU (Меню) ще раз. В 
меню пошуку повертанням ручки управління 
TUNE (Налаштування) виберіть потрібний 
варіант пошуку. 

 
• Відображається кількість відповідних 

композицій за списком відтворення 
[iP]/ виконавцем [iA]/ альбомом [iL] / 
назвою [iS] / жанром [iG]. 

Повертанням ручки управління TUNE 
(Налаштування) виберіть потрібний пункт 
докладної класифікації, а потім натисніть 
кнопку MENU (Меню). 

 
Повертанням ручки TUNE 
(Налаштування) виберіть потрібний 
запис / композицію в списку і натисніть 
кнопку MENU (Меню), щоб відтворити її. 

Допоміжні пристрої 
Відтворення з USB-носіїв 

Зауваження щодо використання USB-
пристроїв 

• Не гарантується робота USB-носіїв з 
вбудованим жорстким диском, а також CF 
– або SD-карт пам’яті, підключених через 
USB-адаптер. Використовуйте USB-носій 
або флеш-карти. 

• Уникайте розрядів статичної електрики 
при підключенні і відключенні USB-носіїв. 
При багаторазовому підключенні і 
відключенні пристрою протягом короткого 
часу можуть виникнути проблеми зв’язку з 
пристроєм. 

• Щоб від’єднати USB-пристрій, виберіть 
Меню USB → Видалити USB кнопкою 
МЕНЮ та ручкою НАЛАШТУВАННЯ. 

• Не гарантується робота USB-пристроїв з 
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 FAT 16/32. 
Підтримуються тільки пристрої з розміром 
сектора 512 байт або 2.048 байт. NTFS та 
інші файлові системи не розпізнаються. 
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• Час розпізнавання пристрою залежить від 

типу і ємності пристрою 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. Не підтримується підключення 
зчитувачів карт пам’яті і USB-
концентраторів. Перш 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 привести до 
пошкодження системи або несправності 
USB-пристрою. 

• Від’єднайте підключений USB-пристрій, 
коли вимикаєте запалювання. При 
вмиканні запалювання з підключеним USB-
пристроєм пристрій може отримати 
пошкодження або його робота може 
порушитися. 

• Якщо USB-носій розбитий на логічні диски, 
відтворюються лише музичні файли з 
першого логічного диска. Тому музичні 
файли необхідно зберігати на першому 
логічному диску пристрою. 

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

Відтворення музичних файлів з USB-
носія також може бути неможливим, 
якщо на носії виділений окремий 
розділ для програмного 
забезпечення. 

• Відтворення музичних файлів з 
захистом DRM неможливо. 

• Система підтримує USB-носії 
ємністю до 16 гігабайт, що містять 
до 999 файлів, до 512 папок і до 10 
рівнів структури папок. Нормальна 
робота пристроїв, що перевищують 
ці межі, не гарантується. 
 

Примітки щодо відтворення музичних 
файлів з USB-носіїв 

• Пошкоджені музичні файли можуть 
відтворюватися не повністю або не 
відтворюватися взагалі. 

• Сортування папок і звукових файлів 
виконується в наступному порядку: 
символи → цифри → букви → ... 

• Імена папок і файлів у файловій системі 
Joliet не можуть перевищувати 64 символи 
корейського і латинського алфавіту. 
 

Про музичні файли MP3 (WMA) 
• Можливе відтворення MP3-файлів з 

наступними характеристиками: 
- Бітрейт: 8 кбіт/с – 320 кбіт/с 
- Частота дискретизації: 48 кГц, 44,1 кГц, 

32 кГц (для MPEG-1) 24 кГц, 22,05 кГц, 16 
кГц (Для MPEG-2) 

• Система розпізнає MP3- (WMA-) файли з 
розширеннями mp3, .wma (рядковими 
буквами) або .MP3 і .WMA (заголовними 
буквами). 

• Система відображає інформацію про 
альбом, виконавця тощо з тегів ID3 
(версії 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) для MP3-
файлів. 

• Допускаються наступні формати імен 
файлів і папок в залежності від файлової 
системи, включаючи чотирисимвольні 
розширення (.mp3): 

- ISO 9660 Level 1: максимум 12 символів. 
- ISO 9660 Level 2: максимум 31 символ 
- Joliet: Максимум 64 символи (1-байтних) 
- Довгі імена файлів Windows: максимум 

128 символів (1-байтних) 
• Система може відтворювати MP3- файли 

зі змінним бітрейтом (VBR). При 
відтворенні MP3-файлів з VBR 

  



6-26 ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА 
 
відображуваний час відтворення, що 
залишився може відрізнятися від фактичного. 

 
Основні кнопки і ручки управління 

Для управління відтворенням музичних 
файлів з USB-носіїв застосовуються такі 
основні кнопки та органи управління: 
(9) Кнопка CD/AUX Натискаючи кнопку, 
виберіть режим відтворення звуку з 
підключеного USB-пристрою. 
(14) Кнопка MENU (Меню) з ручкою TUNE 
(Налаштування) 
• Повертаючи ручку управління, можна 

переміщатися по списку записів, по меню 
і по інформації про записи MP3 (WMA). 

• При натисканні цієї кнопки 
відображається меню функцій для 
вибраного пункту або поточного режиму. 

(8) Кнопки  (Пошук) 
• Ці кнопки служать для переходу до 

попереднього або наступного запису. 
• Натисніть і утримуйте кнопку для 

швидкого переміщення назад або вперед 
по запису, для повернення до нормальної 
швидкості відтворення відпустіть кнопку. 

(7) Кнопка INFORMATION [INFO] 
(Інформація) Висновок інформації про 
відтворюваний запис. 

(16) Кнопка MUTE  (Вимк. звуку) 
Тривале натискання вмикає/вимикає 
звук. 
(15) Кнопка BACK (Назад) 
Скасування введених даних або 
повернення до попереднього меню. 
 

Підключення USB-носія 

 
USB-накопичувач з музичними 
записами підключається до гнізда 
USB. 

 
 

• Після того як система закінчить читання 
інформацій з USB-пристрою, автоматично 
почнеться відтворення. 

• Якщо прочитати дані з USB-пристрою не 
вдається, система виведе повідомлення 
про помилку і автоматично переключиться 
в попередній режим що використовувався 
або в режим радіоприйому в діапазоні FM. 
Якщо USB-пристрій, з якого ви хочете 
відтворити записи, вже підключено, 
виберіть режим відтворення з USB-носія, 
натискаючи кнопку CD/AUX. 

• Відтворення автоматично почнеться з того 
місця, де воно було перервано. Після 
цього відтворенням з USB-пристрою 
можна управляти так само, як 
відтворенням з CD/MP3-дисків. 
 

Після цього відтворенням з USB- 
пристрою можна управляти так само, як 
відтворенням з CD/MP3-дисків. Зупинка 
відтворення музичних файлів з USB-носія 
 
Щоб вибрати інші функції, натисніть кнопку 
RADIO BAND (Діапазон) або CD/AUX 
(CD/Дод. вхід). 
• Щоб зупинити відтворення і безпечно 

відключити USB-пристрій, виберіть меню 
USB → Remove USB (Відключення USB-
пристрою). 
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Використання меню USB Функції 
відтворення у випадковому порядку і 
повторення композицій, вибору папок, 
пошуку в меню USB-пристрою аналогічні 
відповідним функціям в меню відтворення 
CD/MP3; доданий тільки пункт "Remove 
USB" (Відключення USB-пристрою). Див. 
Функції відтворення CD/MP3 в меню CD. 
 

Меню USB → Відключення USB-пристрою 

 
Для відображення меню USB натисніть на 
кнопку MENU під час відтворення. 
Повертаючи ручку управління TUNE 
(Налаштування), перейдіть до пункту 
Remove USB і потім натисніть кнопку 
MENU (Меню). З’явиться повідомлення, 
що USB-пристрій можна безпечно 
відключити. Відключіть USB-пристрій від 
роз’єму USB. 
• Система повернеться в попередній 

режим. 

Плеєр iPod 
Основні кнопки і ручки управління 

Для управління відтворенням музичних 
файлів з плеєрів iPod застосовуються такі 
основні кнопки та органи управління: 
(9) Кнопка CD/AUX Натискаючи на цю 
кнопку, виберіть режим відтворення звуку з 
підключеного плеєра iPod. 
(14) Кнопка MENU (Меню) з ручкою TUNE 
(Налаштування) 
• Повертаючи ручку управління, можна 

переглядати поточний список 
відтворення. 

• При натисканні цієї кнопки 
відображається меню функцій для 
вибраного пункту або поточного 
режиму. 

(8) Кнопки  (Пошук) 
• Ці кнопки служать для переходу до 

попереднього або наступного запису. 
• Натисніть і утримуйте кнопку для 

швидкого переміщення назад або 
вперед по запису, для повернення до 
нормальної швидкості відтворення 
відпустіть кнопку. 

(7) Кнопка INFORMATION [INFO] 
(Інформація) Показати деталі про запис, 
який відтворюється. 
(16) Кнопка MUTE  (Вимк. звуку) 
Тривале натискання вмикає/вимикає звук. 

Підключення плеєра iPod 
 

 
Плеєр iPod з музичними записами  
підключається до гнізда USB. 
• Окремі моделі пристроїв iPod/iPhone 

можуть не підтримуватися. 
Підключайте iPod до системи тільки 
кабелем з комплекту iPod. Інші 
з’єднувальні кабелі використовувати 
не можна. 
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• В деяких випадках можливе ушкодження 

підключеного iPod в момент вимикання 
запалювання. Якщо iPod не 
використовується, відключіть його від 
системи перед вимиканням запалювання 
автомобіля. 

• Після того як система закінчить читання 
інформації з iPod, автоматично почнеться 
відтворення. 

• Якщо прочитати дані з iPod не вдається, 
система виведе повідомлення про 
помилку і автоматично переключиться в 
попередній режим, що використовувався, 
або в режим радіоприйому в діапазоні 
FM. 

 
Якщо пристрій iPod, з якого ви хочете 
відтворити записи, вже підключено, виберіть 
режим відтворення з iPod, натискаючи кнопку 
CD/AUX. 
• Відтворення автоматично почнеться з 

того місця, де воно було перерване. 
• Функції відтворення та пункти меню даної 

системи при відтворенні музичних файлів 
з iPod можуть 

відрізнятися від функцій та пунктів 
меню самого iPod по порядку 
відтворення, способу використання і 
відображуваної інформації. 

• В наступній таблиці наведені етапи 
пошуку для функції пошуку в iPod. 

 
 
Управління відтворенням з iPod  
аналогічно управлінню відтворенням 
з CD/MP3. 
 

Завершення відтворення з iPod 
 
Щоб завершити відтворення і вибрати 
іншу функцію, натисніть BAND (Діапазон) 
або CD/AUX (CD / Дод. вхід). 

Використання меню iPod 
 
Функції відтворення у випадковому 
порядку і повторення композицій 
(включаючи аудіокниги та авторів) 
аналогічні відповідним функціям в меню 
відтворення CD/MP3; доданий тільки 
пункт відключення iPod. Див. відповідні 
інструкції для CD/MP3. 
 
Меню iPod → Відключення iPod 

 
Для відображення меню iPod натисніть 
на кнопку MENU під час відтворення. 
Повертаючи ручку управління TUNE 
(Налаштування), перейдіть до пункту 
Remove iPod і потім натисніть кнопку 
MENU (Меню). З’явиться повідомлення, 
що пристрій можна безпечно відключити. 
Від’єднайте iPod від роз’єму USB. 
• Система повернеться в попередній 

режим. 
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Зовнішнє джерело аудіосигналу (AUX) 
Основні кнопки і ручки управління 

 
Наступні основні кнопки і органи управління 
дозволяють управляти прослуховуванням 
записів з зовнішнього пристрою через 
високоякісні динаміки інформаційно-
розважальної системи. 
(9) Кнопка CD/AUX 
При підключеному зовнішньому джерелі 
аудіосигналу натисканням цієї кнопки 
виберіть режим відтворення сигналу від 
зовнішнього джерела (AUX). 
(2) Кнопка POWER (Живлення) з ручкою 
VOLUME (Гучність) 
Повертанням цієї ручки управління можна 
регулювати гучність. 
(16) Кнопка MUTE  (Вимк. звуку) 
Тривале натискання вмикає/ вимикає звук. 
 
 

Підключення зовнішнього джерела 
аудіосигналу 

 
 

Підключіть звуковий вихід зовнішнього 
аудіопристрою до роз’єму AUX. 
• Після підключення інформаційно-

розважальна система автоматично 
переключиться на відтворення сигналу 
від зовнішнього джерела. 

 
 

Якщо зовнішнє джерело сигналу вже 
було підключене раніше, виберіть 
відтворення сигналу від зовнішнього 
джерела, натискаючи кнопку CD/AUX. 
Поверніть ручку ГУЧНІСТЬ [VOL], щоб 
відрегулювати гучність. 
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 
 

Основні кнопки і ручки управління 
Під час налаштування системи 
використовуються такі кнопки та органи 
управління: 
(12) Кнопка CONFIG (Налаштування) 
Натисніть цю кнопку, щоб вивести меню 
Налаштування. 
(14) Кнопка MENU (Меню) з ручкою TUNE 
(Налаштування) 
• Повертаючи цю ручку, можна вибирати 

пункти меню і налаштовувати параметри. 
• Натисніть цю кнопку, щоб увійти в меню 

детальних налаштувань для поточного 
пункту меню або параметра 
налаштування. 

(15) Кнопка BACK (Назад) 
• Скасування введених даних або 

повернення до попереднього меню. 
• Введення індивідуальних налаштувань в 

меню налаштування 
• Меню Налаштування і його функції 

можуть бути різними для різних моделей 
автомобілів. 

[Приклад] Settings (Налаштування) → Time 
Date (Дата і час) → Set date (Налаштування 
дати): 25 травня 2013 р. 

 

 
Натисніть клавішу CONFIG 
(Конфігурація), щоб перейти в меню 
Налаштування. 
Відповідно до таблиці налаштувань, 
повертаючи ручку управління TUNE 
(Налаштування), перейдіть до потрібного 
меню Налаштування, а потім натисніть 
кнопку MENU (Меню). 

 
• Виводиться детальний список опцій 

відповідного меню налаштування або 
режиму роботи. 

• Якщо до якихось пунктів цього списку 
є додаткові детальні списки опцій, ці 
дії можна повторити. 

 
Повертанням ручки TUNE 
(Налаштування) перейдіть до потрібного 
параметра налаштування або режиму і 
натисніть кнопку MENU (Меню). 

 
 
• Якщо відповідний детальний список 

складається з декількох пунктів, 
повторіть зазначені дії. Встановіть 
значення налаштування або виберіть 
режим. 
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Таблиця відомостей про налаштування 
(Мови) 

 
Вибір мови інтерфейсу 
 

[Час і дата] 

 
Встановлення часу: Ручне встановлення 
значень годин і хвилин для поточного часу. 
Встановлення дати: Ручне встановлення 
поточного року/місяця/дати. 
Встановлення формату часу: Вибір 12-
годинного або 24-годинного формату. 
Встановлення формату дати: 
Задавання формату відображення дати. 
YYYY/MM/DD: 2013 травень 23  
DD/MM/YYYY: 23 травня 2013 р. 
MM/DD/YYYY: Травень 23, 2013 

Синхронізація часу за RDS: 
Виберіть On (увімкнено) або Off 
(вимкнено). 
 

[Налаштування радіо] 

 
 

Максимальна гучність при вмиканні:  
Задавання вручну максимальної 
гучності при вмиканні. 
Збережені радіостанції: Задавання 
вручну номерів сторінок збережених 
радіостанцій. 
Налаштування RDS: Задавання 
налаштувань RDS. 
- RDS On/Off (вмикання і вимикання 
функції RDS). 
- Регіональне мовлення: On/Off 
(вмикання і вимикання функції 
регіонального мовлення). 
- Зупинка прокручування тексту: 
On/Off (вмикання і вимикання функції 
Text scroll freeze (заморожування 
прокрутки тексту). 

- Гучність оголошень про дорожню 
обстановку: 
Задавання гучності оголошень про 
дорожню обстановку. 
Налаштування DAB (тільки для типу A): 
встановлення налаштувань RDS. 
- Auto ensemble linking (автоматичне 
зв’язування ансамблю): On/Off 
(вмикання/вимикання автоматичного 
зв’язування ансамблю). 
- Auto linking DAB-FM (автоматичне 
зв’язування DAB-FM) On/Off 
(вмикання/вимикання функції 
автоматичного зв’язування DAB-FM). 
- Динамічна адаптація звуку: On/Off 
(вмикання і вимикання функції динамічної 
адаптації звуку). 
- Вибір діапазону: Виберіть Both 
(Обидва), L-band або Band III. 

 
[Налаштування Bluetooth] 
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Bluetooth: Вхід в меню Bluetooth. 
• Вмикання: Виберіть "On" (Увімк) або "Off" 

(Вимк). 
• Список пристроїв: Вибір пристрою для 

підключення / від’єднання / видалення. 
• Зв’язування пристрою: Зв’язування нового 

пристрою Bluetooth 
• Зміна коду Bluetooth: Зміна / встановлення 

вручну коду Bluetooth. 
Повернення до заводських налаштувань: 
Скидання всіх встановлень в стан за 
замовчуванням. 
(9) Кнопка CD/AUX При підключеному Bluetooth-
пристрої з музичним плеєром повторне 
натискання цієї кнопки дозволяє перейти в 
режим відтворення музики через Bluetooth. 
(14) Кнопка MENU (Меню) з ручкою TUNE 
(Налаштування) 
• При натисканні цієї кнопки в режимі 

підключення телефону через Bluetooth 
виводиться екран меню. 

• Повертаючи цю ручку, можна вибирати 
пункти меню і налаштовувати параметри. 

(8) Кнопки  (Пошук) 
• Натискання цих кнопок в режимі  

відтворення звуку через Bluetooth дозволяє 
перейти до попереднього або наступного 
запису. 

• Натисніть і утримуйте кнопку для швидкого 
переміщення назад або вперед по запису, 
для повернення до нормальної швидкості 
відтворення відпустіть кнопку. 

(15) Кнопка BACK (Назад) 
• Скасування попередньої дії або 

повернення до попереднього меню. 
(16) Кнопка PHONE  
(Телефон / Вимк. Звуку) 
• Натискання на цю кнопку дозволяє 

увімкнути режим Bluetooth або 
здійснити телефонний дзвінок. 

• Тривале натискання вмикає/вимикає 
звук. 

ТЕЛЕФОН 
 

Канал Bluetooth 
Основні кнопки і ручки управління 

 
Описані нижче кнопки та органи 
управління використовуються для 
управління відтворенням музичних 
файлів та управління телефонними 
дзвінками через Bluetooth. 
 

Підключення Bluetooth 
Реєстрація Bluetooth-пристрою 

 
Для підключення Bluetooth-пристрою 
до інформаційно-розважальної системи 
пристрій необхідно зареєструвати. 
• Попередньо в меню налаштувань 

Bluetooth пристрою встановіть 
режим видимості, щоб дозволити 
іншим пристроям знайти цей 
пристрій. 
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Натисніть на кнопку CONFIG (Конфігурація), 
за допомогою кнопки MENU (Меню) і ручки 
управління TUNE (Налаштування) виберіть в 
меню Settings → Bluetooth settings → 
Bluetooth → Pair Device (Встановлення → 
Встановлення Bluetooth → Bluetooth → 
Зв’язати пристрій), після чого натисніть на 
кнопку MENU (Меню). 
• Bluetooth-пристрій можна зареєструвати 

не тільки за допомогою кнопки CONFIG, 
але і через меню Phone (Телефон) → 
Bluetooth settings (Налаштування 
Bluetooth) → Bluetooth → Add device 
(Додати пристрій). 

• Якщо до інформаційно-розважальної 
системи вже підключено Bluetooth-
пристрій, з’явиться повідомлення 
"Bluetooth is busy". 

• При готовності до з’єднання будуть 
виведені відповідне повідомлення і запит 
коду безпеки. Значення коду за 
замовчуванням – 0000 його можна 
змінити в меню Settings (Налаштування) 
→ Bluetooth settings (Налаштування 
Bluetooth) → Bluetooth → Change 
Bluetooth code (Змінити код Bluetooth). 
На Bluetooth-пристрої, що підключається 
з’явиться запит на підключення від 
інформаційно-розважальної системи. 
Введіть на Bluetooth-пристрої код 

безпеки інформаційно-розважальної 
системи. 
Коли Bluetooth-пристрій, що 
підключається буде успішно 
зареєстровано в інформаційно-
розважальній системі, на екрані з’явиться 
інформація про підключений пристрій. 
 

 
 

• В інформаційно-розважальній системі 
можна зареєструвати до п’яти 
Bluetooth-пристроїв. 

• З’єднання з деякими Bluetooth-
пристроями можливе тільки при 
обраній опції "Alwaysconnect" 
("Підключатися завжди"). 

 
Підключення / видалення / від’єднання 

Bluetooth-пристроїв 

 

 УВАГА 
Якщо до системи вже підключено 
Bluetooth-пристрій, необхідно спочатку 
відключити його. 
 
Попередньо в меню налаштувань 
Bluetooth-пристрою встановіть режим 
видимості, щоб інші пристрої могли 
знайти цей пристрій. 
Натисніть на кнопку CONFIG 
(Конфігурація), за допомогою кнопки 
MENU (Меню) і ручки управління TUNE 
(Налаштування) виберіть в меню Settings 
→ Bluetooth settings → Bluetooth → 
Device List (Встановлення → 
Встановлення Bluetooth → Bluetooth → 
Список пристроїв), після чого натисніть 
на кнопку MENU (Меню). 
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За допомогою кнопки MENU (Меню) з 
ручкою управління TUNE 
(Налаштування) перейдіть від 
зареєстрованого Bluetooth-пристрою до 
пристрою, який необхідно підключити, і 
натисніть кнопку MENU (Меню). 

 
Для реєстрації пристрою виберіть за 
допомогою кнопки MENU (Меню) і ручки 
управління TUNE (Налаштування) пункт 
Select (Вибрати) і натисніть кнопку MENU 
(Меню); для видалення пристрою 
виберіть Delete (Видалити) і натисніть 
кнопку. 

 

• Для від’єднання підключеного пристрою Bluetooth 
на екрані зі списком пристроїв повертанням ручки 
управління виберіть підключений пристрій, 
виберіть опцію Disconnect (Завершити з’єднання) 
і натисніть кнопку MENU (Меню). 
Зауваження про реєстрацію / підключення 
Bluetooth-пристроїв 

• Якщо підключити Bluetooth-пристрій не вдається, 
видаліть весь список Bluetooth-пристроїв в 
пристрої, що підключається, і повторіть спробу. 
Якщо видалення всього списку джерел не 
допомагає, витягніть і встановіть назад батарею 
живлення і повторіть спробу з’єднання. 

• Якщо після підключення Bluetooth-пристрою 
виникла проблема, за допомогою ручки 
управління TUNE (Налаштування) з кнопкою 
MENU (Меню), виберіть Settings (Налаштування) 
→ Bluetooth settings (Налаштування Bluetooth) → 
Restore factory settings (Відновити налаштування 
за замовчуванням). 
При виникненні проблем із з’єднанням Bluetooth-
пристрою та інформаційно-розважальної системи 
встановіть на пристрої налаштування за 
замовчуванням. 

• У деяких випадках вдається підключити через 
Bluetooth тільки функції гучного зв’язку або 
відтворення звуку через Bluetooth, хоча 
підключення виконується в режимі 
стереогарнітури. В цьому випадку спробуйте 
підключити Bluetooth-пристрій до інформаційно-
розважальної системи ще раз. 

• Для Bluetooth-пристроїв, які не 
підтримують стереогарнітуру, функцію 
відтворення звуку через Bluetooth 
використовувати не можна. 

• Прослуховування музики через 
Bluetooth неможливо, якщо до порту 
USB підключений iPhone. Це 
обумовлено особливостями iPhone. 
 
Відтворення звуку через Bluetooth 
Порядок відтворення звуку через 

Bluetooth 
• Мобільний телефон або Bluetooth-

пристрій повинні підтримувати 
специфікацію A2DP 
(AdvancedAudioDistributionProfile) версії 
1.2 або вище; пристрій або телефон 
повинні бути зареєстровані і підключені 
до системи. 

• На мобільному телефоні або Bluetooth-
пристрої виберіть тип Bluetooth-
пристрою, що підключається, 
"стереогарнітура". 
Якщо підключення в режимі 
стереогарнітури виконано успішно, в 
правому нижньому кутку екрану 
з’явиться піктограма із зображенням 
ноти . 

• Не підключайте мобільний телефон до 
інтерфейсу Bluetooth. Підключення під 
час відтворення CD/MP3 або звуку 
через Bluetooth може привести до 
помилки. 
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Відтворення звуку через Bluetooth 

 
Натискаючи кнопку CD/AUX, виберіть режим 
відтворення звуку з підключеного через Bluetooth-
пристрою. 
• Якщо Bluetooth-пристрій не підключений, ця 

опція недоступна. 
При вмиканні мобільного телефону або 
Bluetooth-пристрою почнеться відтворення 
музичних файлів. 

• Звуковий сигнал з Bluetooth-пристрою буде 
відтворюватися через інформаційно-
розважальну систему. 

• Для відтворення звуку через Bluetooth 
необхідно після підключення мобільного 
телефону або Bluetooth-пристрою в режимі 
стереогарнітури хоча б один раз увімкнути 
телефон або пристрій в режимі плеєра. Після 
цього плеєр буде автоматично вмикатися при 
переході в режим відтворення та автоматично 
зупинятися при виході з режиму відтворення. 
Деякі мобільні телефони і Bluetooth-пристрої 
не здатні автоматично перемикатися в режим 
відтворення звуку через Bluetooth, якщо вони 
не перебувають в режимі екранної заставки. 
Кнопки  (Перемотування) 
дозволяють переходити до попереднього або 
наступного 

запису. При тривалому натисканні  
виконується швидке перемотування назад 
або вперед. Ця функція працює тільки з 
Bluetooth-пристроями, що підтримують 
специфікацію AVRCP (Audio Video Remote 
Control Profile) версії 1.0 або вище. (Деякі 
Bluetooth-пристрої показують версію AVRCP 
при першому підключенні). Інформація про 
відтворюваний запис і позиції відтворення не 
відображається на екрані інформаційно-
розважальної системи. 
 

Зауваження щодо відтворення звуку 
через Bluetooth 

• При відтворенні звуку через Bluetooth не 
перемикайте записи занадто швидко. 
Передавання даних з мобільного 
телефону в інформаційно-розважальну 
систему відбувається з деякою 
затримкою. При відтворенні звуку через 
Bluetooth не перемикайте записи занадто 
швидко. Передавання даних з мобільного 
телефону в інформаційно-розважальну 
систему відбувається з деякою 
затримкою. Якщо мобільний телефон або 
Bluetooth-пристрій не перебувають в 
режимі екранної заставки, відтворення 
може не запуститися автоматично, навіть 
якщо команда буде подана з режиму 
відтворення звуку через Bluetooth. 

Якщо відтворення звуку через Bluetooth не 
працює, перевірте, чи знаходиться мобільний 
телефон в режимі екранної заставки. Іноді 
при відтворенні звуку через Bluetooth звук 
може перериватися. Інформаційно-
розважальна система відтворює аудіо сигнал 
в такому вигляді, в якому він передається з 
мобільного телефону або Bluetooth-
пристрою. 
 

Повідомлення про помилки Bluetooth і 
рекомендації щодо усунення неполадок 

• Bluetooth deactivated Перевірте, чи 
увімкнений інтерфейс Bluetooth в 
налаштуваннях. Bluetooth можна 
використовувати після вмикання  
інтерфейсу.  

• Bluetooth is busy Перевірте, чи не 
підключені якісь пристрої Bluetooth. Щоб 
підключити інший пристрій, вимкніть вже 
підключені і спробуйте виконати 
підключення. 

• Device list is full (Список пристроїв 
заповнений). Переконайтеся, що 
зареєстрованих пристроїв менше 5. 
Можна зареєструвати не більше 5 
Bluetooth-пристроїв. 

• No phone book available (Немає 
телефонної книги) Таке повідомлення 
може з’являтися, якщо мобільний 
телефон не підтримує передавання 
телефонної книги. Якщо це повідомлення 
не зникає в ході 
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декількох спроб, значить, пристрій не 
підтримує передавання телефонної книги. 

 УВАГА 
Таке повідомлення також може з’явитися, 
якщо передавання телефонної книги 
підтримується, але при передаванні даних 
сталася помилка. В такому випадку 
повторіть оновлення даних. 
 
• Phone book is empty Таке повідомлення 

відображається, якщо на мобільному 
телефоні не збережено жодного 
телефонного номера. 
Це повідомлення також з’являється, якщо 
телефон підтримує передавання списків 
викликів, але формат передавання 
несумісний з інформаційно-
розважальною системою 

 
Телефон з пристроєм гучного зв’язку 

Прийом викликів 

 
 

Під час надходження телефонного виклику 
на підключений через Bluetooth мобільний 
телефон, відтворення запису переривається і 
звучить сигнал виклику; одночасно 
відображається відповідна інформація. 

 УВАГА 
Для деяких моделей мобільних 
телефонів можливе передавання мелодії 
дзвінка. Якщо гучність дзвінка 
недостатня, відрегулюйте її на своєму 
мобільному телефоні. 

 

Щоб прийняти виклик, натисніть кнопку 
Виклик на пульті на кермі або 
повертанням ручки управління 
Налаштування, виберіть Відповідь і 
натисніть кнопку МЕНЮ. 

 
• Щоб відхилити виклик, натисніть 
кнопку Відбій/Вимк. звук на кермі, або 
натисніть кнопку або виберіть Decline 
(Відхилити) за допомогою ручки 
управління TUNE (Налаштування) з 
кнопкою MENU (Меню). 

 
• Під час розмови можна відключити 
мікрофон, вибравши пункт Mute 
Microphone за допомогою ручки 
управління TUNE (Налаштування) з 
кнопкою MENU (Меню). 

 

• Щоб перейти в режим 
конфіденційної розмови, під час розмови 
натисніть кнопку Виклик на пульті 
управління на кермі (деякі моделі 
телефонів можуть не підтримувати цей 
режим). Деякі моделі мобільних 
телефонів не перемикаються 
автоматично в режим конфіденційної 
розмови при прийомі виклику через 
інформаційно-розважальну систему з 
підключенням через Bluetooth. Це 
залежить від особливостей конкретної 
моделі телефону. Якщо оператор зв’язку 
надає послуги зв’язку з декількома 
абонентами, при телефонній розмові 
через інформаційно-розважальну 
систему можна виконувати інші дзвінки. 
При розмові з участю трьох або більше 
абонентів інформація, що 
відображається, може відрізнятися від 
фактичної. 

 
Завершення з’єднання 

 
Щоб завершити виклик, натисніть кнопку 
Вимк. звук на пульті на кермі або 
повертанням ручки управління 
НАЛАШТУВАННЯ виберіть Відбій і 
натисніть кнопку МЕНЮ. 
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Повторний набір номера 

 
Натисніть кнопку Call  (Виклик) на кермі 
для переходу в меню повторного набору 
номера або натисніть і утримуйте цю кнопку 
для відображення списку абонентів. 
Повертанням ручки TUNE (Налаштування) 
виберіть Yes (Так) або потрібного абонента і 
потім натисніть кнопку MENU (Меню) або 
кнопку Виклик  для встановлення 
з’єднання. 

 
• Якщо мобільний телефон не знаходиться 

в режимі очікування, функція повторного 
набору номера може бути недоступна. Це 
залежить від можливостей мобільного 
телефону. 

• При повторному наборі номера номер 
підключеного телефону не 
відображується. 

• В залежності від моделі мобільного 
телефону з’єднання може 
встановлюватися через списки 
прийнятих або пропущених дзвінків, а 
не через режим повторного набору 
номера. Це залежить від можливостей 
мобільного телефону. 

 
Щоб переглянути можливі дії під час 
з’єднання, натисніть кнопку MENU при 
встановленому з’єднанні. Для 
використання функцій, показаних в меню, 
скористайтеся ручкою TUNE 
(Налаштування) з кнопкою MENU 
(Меню). 
• Щоб під час розмови переключитися в 

режим конфіденційної розмови, 
натисніть і утримуйте кнопку Call  
(Виклик) на пульті управління на кермі. 

Набір телефонного номера 

 
Щоб ввести телефонний номер для 
дзвінка по телефону, натисніть кнопку 
MENU (Меню), повертанням ручки 
управління TUNE (Налаштування) 
виберіть пункт Enter Number (Введення 
номера), потім натисніть кнопку MENU 
(Меню). 

 
Повертанням ручки TUNE 
(Налаштування) вибирайте потрібні 
цифри і натискайте на кнопку MENU 
(Меню) для їх введення. Повторюйте, 
поки не будуть набрані всі цифри номера. 
Для видалення однієї цифри натисніть на 
кнопку / BACK (Назад); щоб видалити всі 
введені цифри, натисніть і утримуйте цю 
ж кнопку. Наступні пункти меню 
призначені для редагування введеного 
тексту. (1) 
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Стрілки: Переміщення позиції введення 
(2) Вилучення: Видалення введеного 
символу (3) Телефонна книга: Пошук в 
телефонній книзі (можливий після 
синхронізації телефонних номерів) (4) 
Набір: Початок набору номера 

 
Завершивши введення номеру телефону, 
повертанням ручки управління TUNE 
(Налаштування) виберіть піктограму 
набору номера dial  і натисніть кнопку 
MENU (Меню) для виконання виклику. Щоб 
завершити з’єднання, повертанням ручки 
TUNE (Налаштування) виберіть в меню 
Відбій і натисніть кнопку MENU (Меню). 

Використання меню телефону 
Меню телефону → Телефонна книга → 
Пошук 

 
Натисніть кнопку MENU (Меню), 
повертанням ручки TUNE (Налаштування) 
виберіть пункт Phone book (Телефонна 
книга) і натисніть кнопку MENU (Меню). На 
екрані з’явиться повідомлення з порожнім 
списком контактів, і ви повернетесь в 
попереднє меню. Повертанням ручки 
управління НАЛАШТУВАННЯ виберіть 
Пошук і натисніть кнопку МЕНЮ. 
Повертанням ручки TUNE (Налаштування) 
виберіть First name (Ім’я) або Last Name 
(Прізвище) і натисніть кнопку MENU 
(Меню). 

 
Повертанням ручки управління TUNE 
(Налаштування) виберіть ключові 
слова/діапазон пошуку і натисніть кнопку 
MENU (Меню). 

 
 
Повертанням ручки управління TUNE 
(Налаштування) виберіть потрібний 
пункт в результатах пошуку і натисніть 
MENU (Меню) для перегляду 
детальних відомостей про вибраний 
пункт. 
 

 
Щоб зателефонувати за відповідним 
номером, натисніть кнопку MENU 
(Меню). 
• Більш детально див. пункт "Дзвінки 

по телефону". 
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Меню телефону → Телефонна книга → 
Оновлення 
 

 
Оновлення телефонної книги системи 
відповідно з телефонною книгою 
підключеного мобільного телефону. 
Кнопкою MENU (Меню) і ручкою управління 
TUNE (Налаштування) виберіть Phone 
Menu → Phone book → Up date (Меню 
телефону → Телефонна книга → 
Обновити) і потім натисніть кнопку MENU 
(Меню). 

 

Повертанням ручки управління TUNE 
(Налаштування) виберіть Yes (Так) або No 
(ні) і натисніть кнопку MENU (Меню) для 
запуску або відміни обновлення. 
Примітка щодо синхронізації телефонної 
книги 
• Цю функцію можна використовувати з 
мобільними телефонами, які підтримують 
синхронізацію телефонної книги і 
передавання історії викликів. Якщо 
підключений до системи телефон не 
підтримує ці функції, історію викликів можна 
вивести через інформаційно-розважальну 
систему. 
• Можливе оновлення не більше 1.000 
номерів телефонів. Майте на увазі, що 
гучний зв’язок і відтворення звуку через 
Bluetooth під час оновлення будуть вимкнені. 
Інші функції будуть як і раніше доступні. 
• При оновленні телефонної книги може 
бути виданий запит на підтвердження 
синхронізації. Якщо екран залишається 
тривалий час в режимі очікування, перевірте, 
чи не запитує мобільний телефон 
підтвердження синхронізації. Якщо в 
синхронізації буде відмовлено, всі Bluetooth-
з’єднання мобільного телефону будуть 
розірвані і пристрій потрібно буде підключити 
повторно. 
• При отриманні історії викликів на 
мобільному телефоні може запитуватись 
підтвердження синхронізації. 

Якщо екран залишається тривалий час в 
режимі очікування, перевірте, чи не запитує  
мобільний телефон підтвердження 
синхронізації. Якщо в синхронізації буде 
відмовлено, всі Bluetooth-з’єднання 
мобільного телефону будуть розірвані і 
пристрій потрібно буде підключити 
повторно. 
• Якщо в інформації, що зберігається на 
мобільному телефоні, є помилки, оновлення 
телефонної книги може не відбутися. 
• Інформаційно-розважальна система 
працює тільки з інформацією в форматі 
UTF-8. 
• Якщо під час оновлення телефонної 
книги або передавання історії викликів 
будуть активовані інші додатки (ігри, пошук 
на карті, навігація тощо), процес 
оновлення/передавання може бути 
порушений. Це обумовлено тим, що інші 
додатки, що працюють на мобільному 
телефоні, впливають на передавання даних 
• Після завершення оновлення 
телефонної книги та передавання історії 
викликів всі Bluetooth-з’єднання, пов’язані з 
гучним зв’язком і відтворенням музики, 
будуть розірвані і встановлені заново. 
• Якщо інформаційно-розважальна 
система вимикається під час розмови по 
телефону, дзвінок переводиться на 
мобільний телефон. Для деяких 
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моделей телефонів функцію переведення 
дзвінка необхідно налаштувати заздалегідь. 
• Якщо користувач розриває з’єднання 
безпосередньо (через інформаційно-
розважальну систему або мобільний 
телефон), автоматичне відновлення 
з’єднання не відбувається. Автоматичне 
відновлення з’єднання: ця функція 
автоматично знаходить і підключає останній 
раніше підключений пристрій. В телефонній 
книзі при її виборі можуть відображатися не 
всі абоненти, дані яких збережені в телефоні. 
Інформаційно-розважальна система 
відображає тільки списки, передані з 
мобільного телефону. 
• При оновленні телефонної книги можна 
зберегти не більше чотирьох телефонів для 
кожного запису телефонної книги (мобільний 
телефон, робочий телефон, домашній 
телефон, інший телефон). 
• Якщо під час оновлення телефонної книги 
змінити налаштування мови, всі попередні 
оновлення будуть видалені. 
• Якщо на мобільному телефоні не 
налаштований режим очікування, дзвінки 
через інформаційно-розважальну систему не 
можливі. 
• При оновленні операційної системи 
мобільного телефону налаштування  
Bluetooth можуть змінитися. 

• Спеціальні символи і букви мов, що не 
підтримуються, відображаються як 
"____". 
•  Виклики з номерів, збережених в 
телефонній книзі без імені, можуть 
відображатися як "No number in contact" 
(Немає в телефонній книзі). 
• Інформаційна система відображає всі 
записи телефонної книги, історію 
викликів та інформацію для повторного 
набору, передані з мобільного телефону. 
 
Меню телефону → Телефонна книга → 
Видалити всі 

 
Будуть видалені всі номери телефонів, 
збережені в телефонній книзі системи. 
Кнопкою MENU (Меню) і ручкою 
управління TUNE (Налаштування) 
виберіть Phone Menu → 

Phone book → Delete All (Меню телефону 
→ Телефонна книга → Видалити все) і 
потім натиснути кнопку MENU (Меню). 
Повертанням ручки управління TUNE 
(Налаштування) виберіть Yes (Так) або 
No (ні) і натисніть кнопку MENU (Меню), 
щоб видалити всі контакти або відмінити 
дію. 
Меню телефону → Списки викликів 
 

 
Перевірка, використання і видалення 
записів. Кнопкою MENU (Меню) і ручкою 
управління TUNE (Налаштування) 
виберіть Phone Menu → Call Lists → 
Delete All (Меню телефону → Списки 
викликів → Видалити всі) і потім 
натисніть кнопку MENU (Меню). 
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Ручкою управління TUNE (Налаштування) 
виберіть детальну історію викликів і потім  
натисніть кнопку MENU (Меню). 

 
Повертаючи ручку TUNE (Налаштування), 
перегляньте історію викликів і виберіть 
номер для з’єднання. Натисніть кнопку 
MENU, щоб зателефонувати за номером, 
вибраним в історії викликів. 
• Якщо після вибору списку викликів на 
екрані довго відображається повідомлення 
"Зачекайте", перевірте, чи не запитує 
телефон дозвіл на передавання списку 
номерів. Після підтвердження телефонна 
книга і список дзвінків будуть передані в 
інформаційно-розважальну систему. 
• Список викликів може відображатися на 
мобільному телефоні і в інформаційно-
розважальній системі по-різному. 
 

• Інформаційно-розважальна система 
відображає інформацію з мобільного 
телефону в тому вигляді, як вона була 
передана. 
Меню телефону → Налаштування 
Bluetooth 
Налаштування Bluetooth 

 
Кнопкою MENU (Меню) і ручкою управління 
TUNE (Налаштування) виберіть Phone 
menu → Phone book → Bluetooth settings 
(Меню телефону - Телефонна книга – 
Налаштування Bluetooth) і потім натисніть 
кнопку MENU (Меню). Щоб увімкнути 
Bluetooth, зареєструвати 
/підключити/видалити Bluetooth-пристрій 
або змінити код Bluetooth, виберіть 
Bluetooth за допомогою кнопки МЕНЮ і 
ручки управління НАЛАШТУВАННЯ і 
налаштуйте відповідний параметр кнопкою 
Меню. 

 
Для налаштування мелодії і гучності 
дзвінка при використанні Bluetooth за 
допомогою кнопки МЕНЮ і ручки 
управління НАЛАШТУВАННЯ виберіть 
Звук і сигнали, а потім встановіть потрібні 
параметри кнопкою МЕНЮ і ручкою 
управління НАЛАШТУВАННЯ. 
• Деякі моделі мобільних телефонів 
можуть передавати мелодії дзвінка в 
інформаційно-розважальну систему. З 
такими мобільними телефонами вибір 
мелодії дзвінка неможливий. 
• Якщо мобільний телефон передає 
мелодію дзвінка, гучність дзвінка буде 
залежати від гучності, встановленої на 
телефоні. Якщо гучність дзвінка 
недостатня, відрегулюйте її на 
мобільному телефоні. 
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Для встановлення заводських налаштувань 
Bluetooth виберіть пункт Відновити заводські 
налаштування кнопкою МЕНЮ з ручкою 
управління НАЛАШТУВАННЯ, після чого 
виберіть Так і підтвердіть вибір натисканням 
кнопки МЕНЮ. 
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СИСТЕМИ КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ 
Система обігріву та вентиляції 

 
Тип 1 

 
Тип 2 

Засоби управління: 
• Температура 
• Розподіл повітря 
• Швидкість обертання вентилятора опалення 
• Опалення 
• Видалення вологи з лобового скла 
• Рециркуляція повітря  
• Обігрів заднього скла 1-14 

Температура 
Для регулювання температури поверніть 
ручку. 
червоний колір: Тепліше 
синій колір: Холодніше 
Ефективний обігрів неможливий до 
досягнення робочої температури двигуна. 

Розподіл повітря 
Виберіть повітряний отвір обертанням 
центральної ручки. 

Повітряний потік спрямований на верхню 
частину тіла і на підлогу. 

до ніші для ніг з відведенням невеликої 
кількості повітря до вітрового скла, вікон 
передніх дверей і бічних вентиляційних 
отворів. 

до області голови через регульовані 
вентиляційні отвори 

до лобового скла і ніші для ніг з 
відведенням невеликої кількості повітря до 
вікон передніх дверей і бічних вентиляційних 
отворів. 

до вітрового скла та вікон передніх 
дверей з відведенням невеликої кількості 
повітря до бічних вентиляційних отворів. 
 

Швидкість обертання вентилятора 
Регулюйте повітряний потік перемиканням 
вентилятора на відповідну швидкість. 
 

Опалення 
Нормальний режим опалення 

1. Тип 1: Перемістіть важіль режиму 
рециркуляції повітря вправо, щоб увійти в 
режим рециркуляції. 
Тип 2: Щоб увійти в режим рециркуляції, 
натисніть на кнопку вмикання цього режиму. 
Загоряння індикатора вказує на те, що 
режим рециркуляції увімкнений. 
2. Поверніть ручку розподілу повітря. 
3. Встановіть ручку регулювання подачі 
повітря на необхідну швидкість. 
 

Максимальний обігрів 
Режим максимального обігріву дозволяє 
максимально швидко збільшити температуру 
повітря в салоні. 
Не вмикайте цей режим на тривалі періоди 
часу. Інакше це може призвести до аварії: 
повітря в салоні може застоятися, внаслідок 
чого на вікнах може 
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осісти волога, яка погіршує водієві огляд. 
Чистка вікон:  
Тип 1: Перевівши ручку розподілу повітря 
в положення , посуньте вліво важіль 
режиму рециркуляції для подачі свіжого 
повітря в салон автомобіля. 
Тип 2: Перевівши ручку розподілу повітря 
в положення , встановіть режим 
рециркуляції на подачу свіжого повітря в 
салон автомобіля. 
 
Для вмикання режиму максимального 
обігріву:  
1. Тип 1: Перемістіть важіль режиму 
рециркуляції повітря вправо, щоб увійти в 
режим рециркуляції. 
Тип 2: Щоб увійти в режим рециркуляції, 
натисніть на кнопку вмикання цього 
режиму. Загоряння індикатора вказує на 
те, що режим рециркуляції увімкнений. 
2. Переведіть ручку регулювання 
температури в кінець червоної зони. 
3.Встановіть ручку регулювання швидкості 
обертання вентилятора на максимальну 
швидкість. 
 

Відтаювання вітрового скла 

 
Тип 1 

 
Тип 2 

1. Тип 1: Вимкнувши режим рециркуляції, 
переведіть ручку розподілу повітря в 
положення DEFROST .  
Тип 2: Переведенням ручки розподілу 
повітря в положення DEFROST режим 
рециркуляції автоматично перемикається на 
подачу свіжого повітря зовні. Система 
кондиціювання повітря працює, але стан 
індикатора при цьому не змінюється. 
2.Переведіть ручку регулювання 
температури в червону зону (тепле повітря). 
3. Для швидкого видалення інею встановіть 
ручку регулювання подачі повітря на 
максимальну швидкість. 
4. При необхідності відкрийте бічні 
вентиляційні отвори і направте їх на бічні 
стекла. 

 УВАГА 
Різниця температур навколишнього 
середовища і вітрового скла може 
викликати запотівання скла, обмежуючи тим 
самим можливість огляду. 
Не рекомендується використовувати 
режими FLOOR/DEFROST або DEFROST

 в умовах сильно підвищеної вологості, 
якщо ручка регулювання температури 
встановлена в синю зону. 
Це може привести до ДТП з пошкодженням 
автомобіля та травмуванням пасажирів. 
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Система рециркуляції повітря  

Тип 1 

 
Тип 2 

 

Режим рециркуляції повітря 
управляється важелем  
Загоряння індикатора вказує на те, що 
режим рециркуляції увімкнений. 
 * При роботі в режимі DEFROST 
рециркуляція повинна бути встановлена 
на подачу свіжого повітря зовні для 
забезпечення гарного огляду через 
лобове скло. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Водіння з увімкненою системою 
рециркуляції повітря протягом 
тривалого часу може викликати 
сонливість. Періодично вмикайте 
зовнішню вентиляцію для припливу 
свіжого повітря. 
У режимі рециркуляції зменшується 
обсяг, що надходить в салон 
зовнішнього повітря. Якщо циркуляція 
увімкнена без охолодження, вологість 
повітря підвищується і можливе 
запотівання скла. Якість повітря в 
салоні з часом погіршується, що може 
викликати у пасажирів відчуття 
сонливості. 
 

Обігрів заднього скла 
Підігрів заднього скла вмикається 
кнопкою  
Світіння індикатора вказує на те, що 
даний режим увімкнений. 
Підігрів заднього скла на стор. 1-14. 
 
 

Кондиціонер 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Не слід спати в автомобілі при 
працюючому кондиціонері або системі 
обігріву. Це може завдати серйозної 
шкоди або викликати летальний 
результат у зв’язку зі зниженням рівня 
вмісту кисню та/або неприпустимої зміни 
температури тіла. 
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Тип 1 

 
 

Тип 2 

 

Засоби управління: 
• Температура  
• Розподіл повітря  
• Швидкість обертання вентилятора 
• Видалення вологи та інею 
• Рециркуляція повітря  
• Охолодження  
• Обігрів заднього скла 

 
Температура 

Для регулювання температури поверніть 
ручку.  
червоний колір: тепло 
синій колір: холодно 
 

Розподіл повітря 
Виберіть повітряний отвір обертанням 
центральної ручки.  

до області голови і до ніші для ніг;  
до ніші для ніг з відведенням невеликої 

кількості повітря до вітрового скла, вікон 
передніх дверей і бічних вентиляційних 
отворів; 

до області голови через регульовані 
вентиляційні отвори; 

до вітрового скла і ніші для ніг з 
відведенням невеликої кількості повітря до 
вікон передніх дверей і бічних вентиляційних 
отворів; 

 до вітрового скла та вікон передніх 
дверей з відведенням невеликої кількості 
повітря до бічних вентиляційних отворів. 
 

Швидкість обертання вентилятора 
Регулюйте повітряний потік перемиканням 
вентилятора на відповідну швидкість.  
 

Тип 1 
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Тип 2 

 
1. Тип 1: Вимкнувши режим рециркуляції, 
переведіть ручку розподілу повітря в 
положення DEFROST .  
Тип 2: Переведенням ручки розподілу 
повітря в положення DEFROST режим 
рециркуляції автоматично перемикається на 
подачу свіжого повітря зовні.  
2. Тип 1: Увімкніть охолодження .  
Тип 2: Система кондиціонування повітря 
працює, але стан індикатора при цьому не 
змінюється. 
3. Виберіть потрібну температуру. 
4. Встановіть ручку регулювання подачі 
повітря на необхідну швидкість. 

Охолодження  
Тип 1: Вмикається кнопкою і працює 
тільки при працюючому двигуні і 
вентиляторі.  
Тип 2: Вмикається кнопкою і працює 
тільки при працюючому двигуні і 
вентиляторі. На вмикання режиму 
кондиціонування повітря вказує 
відповідний індикатор.  
* При роботі в режимі Defrost вимикач 
системи кондиціонування повітря 
перетворюється на положення A/C ON 
(кондиціонер увімкнений), при цьому стан 
індикатора не змінюється.  
Кондиціонер охолоджує повітря і видаляє 
з нього вологу (осушує), коли зовнішня 
температура злегка перевищує 
температуру замерзання. Конденсат, що  
утворився може капати з-під автомобіля. 
Якщо охолодження або осушення не 
потрібне, для економії палива систему 
рекомендується вимкнути.  
Якщо ручка регулювання подачі повітря 
знаходиться в положенні OFF, 
кондиціювання повітря не здійснюється. 
Якщо ручка управління температурою 
повернута в червону зону, з 
вентиляційного отвору при 

вимкненій системі кондиціонування буде 
йти тепле повітря.  
Для вимикання системи кондиціонування 
повітря поверніть ручку управління 
вентилятором в положення 0. 

УВАГА 
Використовуйте тільки рекомендований 
холодоагент. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Системи клімат-контролю повинні 
обслуговуватися тільки кваліфікованими 
працівниками. При неправильних 
методах обслуговування можливе 
заподіяння травми. 
 

Нормальне охолодження 
 

1. Увімкніть систему кондиціонування 
повітря.  
2. Переведіть ручку регулювання 
температури в синю зону. 
3. Поверніть ручку розподілу повітря. 
4. Встановіть ручку регулювання подачі 
повітря на необхідну швидкість. 
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Максимальне охолодження 

 
Тип 1 

 
Тип 2 

 

 
 
Використовується для максимального 
охолодження повітря в салоні в жарку 
погоду або при тривалому знаходженні 
автомобіля на сонці.  
1. Увімкніть систему кондиціонування 
повітря.  
2. Тип 1: Перемістіть важіль режиму 
рециркуляції повітря вправо, щоб увійти в 
режим рециркуляції.  
Тип 2: Щоб увійти в режим рециркуляції, 
натисніть на кнопку вмикання цього 
режиму.  
3.Переведіте ручку регулювання 
температури в кінець синьої зони. 
4. Встановіть ручку регулювання подачі 
повітря на максимальну швидкість. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ 
 

Регульовані решітки вентиляційних 
отворів 

Щоб випарник не обмерзав через 
недостатній потік повітря, при 
увімкненому охолодженні повинен бути 
відкритий хоча б один вентиляційний 
отвір. 

 
Центральний отвір не закривається 
повністю.  
Нахиляючи і повертаючи решітку, 
встановіть у потрібному напрямку потоку 
повітря. 
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Щоб відкрити бічні вентиляційні отвори, 
натисніть на кришку кожного отвору і 
поверніть її в потрібному напрямку. 
Якщо обдув не потрібен, поверніть ручку за 
годинниковою стрілкою. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Не прикріплюйте до шторок дефлекторів 
обдування ніяких сторонніх предметів. 
Небезпека пошкодження і травмування в разі 
аварії. 
 

Нерухомі вентиляційні отвори 
Додаткові вентиляційні отвори 
розташовуються під вітровим склом і вікнами 
передніх дверей, а також в нішах для ніг. 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Повітрозабірник 

 
Для забезпечення необхідного притоку 
повітря, розташовані в моторному 
відділенні перед вітровим склом 
повітрозабірні отвори повинні бути вільні. 
Видаляйте з нього листя, бруд і сніг. 

Фільтр салону 
 

Повітряний фільтр для салону 
автомобіля 

Фільтр затримує пил, сажу, пилок, спори, 
присутні у повітрі, що поступає через 
повітрозабірник в салон автомобіля. 
 

 
 
 
Заміна фільтра:  
1. Витягання рукавичної скриньки.  
Для витягання рукавичної скриньки 
відкрийте її і відхиліть вгору. 
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2. Підніміть і зніміть кришку фільтра. 
3. Замініть повітряний фільтр для салону 
автомобіля. 
4. Встановіть кришку фільтра і рукавичну 
скриньку в зворотному порядку. 
 
Примітка: Для заміни фільтра 
рекомендуємо звернутися в авторизований 
сервіс-центр. 

УВАГА 
Частіше обслуговування повітряного фільтра в 
салоні для пасажирів потрібне при постійній 
їзді пильними і не мощеними дорогами або в 
умовах забруднення повітря. 
Ефективність фільтра знижується, і це завдає 
шкоди органам дихання. Ефективність 
фільтра знижується, і це завдає шкоди 
органам дихання. 
 

Нормальна робота кондиціонера 
Для забезпечення безперервної ефективної 
роботи необхідно вмикати охолодження на 
кілька хвилин один раз на місяць, незалежно 
від погоди і пори року. Робота системи з 
охолодженням неможлива при низькій 
зовнішній температурі. 
 

Обслуговування 
Для підтримки оптимальних параметрів 
охолодження рекомендується щорічно 
проводити перевірку системи клімат-
контролю.  
•  Випробування на функціональність і 

герметичність  
•  Функціональність обігріву  
•  Перевірка на наявність витоків 
•  Перевірка приводних ременів 
•  Очищення дренажу конденсатора і 

випарника  
•  Перевірка працездатності 

УВАГА 
Використовуйте тільки 
рекомендований холодоагент. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Системи клімат-контролю повинні 
обслуговуватися тільки 
кваліфікованими працівниками. При 
неправильних методах 
обслуговування можливе заподіяння 
травми. 
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ПОРАДИ ВОДІЄВІ 
 

Керування автомобілем 
 

Ніколи не рухайтеся під уклон з 
непрацюючим двигуном 

 
Багато систем в цій ситуації не працюють 
(наприклад, підсилювач гальмівної системи, 
рульового управління). Такий стиль їзди 
небезпечний для вас і оточуючих. 
 

Педалі 
Біля педалей не допускається присутність 
килимків, які можуть перешкоджати вільному 
ходу педалей. 

ЗАПУСК ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
 
Обкатка нового автомобіля 

• Для збереження високих 
експлуатаційних характеристик, а 
також для продовження терміну 
служби автомобіля, дотримуйтесь 
таких вказівок протягом перших 
кількох сотень кілометрів пробігу: 

• Рушаючи з місця, не натискайте до 
кінця педаль акселератора. 

• Не допускайте роботи двигуна на 
надмірно високих обертах. 

• Уникайте різких зупинок, крім 
екстрених ситуацій. Дотримання цієї 
вимоги необхідно для правильного 
приробітку гальм. 

• Щоб уникнути пошкодження двигуна і 
для економії палива не допускайте 
різких стартів, прискорень і тривалого 
руху на високій швидкості. 

• При розгоні на понижених передачах 
не натискайте до кінця педаль 
акселератора. 

• Не буксируйте інші транспортні 
засоби. 

Положення ключа в замку 
запалювання 

 

 
 

0 (LOCK) (блокування): запалювання 
вимкнене 
1 (ACC) (аксесуари): запалювання 
вимкнене, кермо розблоковане 
2 (ON): запалювання увімкнене 
3 (START) (пуск): пуск двигуна 
 

НЕБЕЗПЕКА 
При русі забороняється повертати ключ 
запалювання в положення 0 або 1. 
Вимикаються усі системи автомобіля і 
підсилювач гальм з можливою шкодою 
автомобілю, здоров’ю або навіть смерті. 
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УВАГА 
Не залишайте надовго ключ в положенні 1 
або 2 при непрацюючому двигуні. Це 
призведе до розрядження акумуляторної 
батареї. 
 

Пуск двигуна 
 

Запуск двигуна ключем запалювання 
 

 
 
• Поверніть ключ в положення 1 і трохи 

поверніть кермо, щоб вивести його зі 
стану блокування.  

• Механічна коробка передач: вижміть 
зчеплення. 

• Автоматична коробка передач: 
Переведіть селектор в положення P або 
N. 

• Не натискайте педаль акселератора. 
• Поверніть ключ в положення 3, 

вижміть педалі зчеплення і гальма; 
відпустіть педалі, після запуску 
двигуна. 

Перед повторним запуском або для 
вимикання двигуна поверніть ключ в 
положення 0. 

УВАГА 
Не допускайте безперервну роботу 
стартера більше 10 секунд.  
Якщо двигун не запустився, почекайте 10 
секунд перед повторною спробою.  
Це запобіжить пошкодженню стартера. 

Стоянка 
• Не залишайте автомобіль стояти на 

поверхні, здатній легко спалахнути. У 
цьому випадку причиною пожежі може 
стати висока температура системи 
випуску відпрацьованих газів 
автомобіля. 

• При затягуванні стоянкового гальма 
не натискайте кнопку фіксатора. На 
спусках або підйомах затягуйте 
стоянкове гальмо якомога сильніше. 
Щоб зменшити зусилля вмикання 
стоянкового гальма, одночасно 
вижміть педаль гальма. 

• Вимкніть двигун і запалювання. 
Поверніть кермо до спрацьовування 
блокування. 

• Якщо автомобіль стоїть на рівній 
поверхні або підйомі, перед 
вимиканням запалювання увімкніть 
першу передачу. Зупинившись на 
підйомі поверніть передні колеса в 
сторону від бордюрного каменю. 

• Якщо автомобіль стоїть на спуску, 
перед вимиканням запалювання 
увімкніть задню передачу. Поверніть 
передні колеса до бордюру. 

• Закрийте автомобіль і увімкніть 
протиугінну систему. 
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ВІДПРАЦЬОВАНІ ГАЗИ 

 
НЕБЕЗПЕКА 

 
Відпрацьовані гази двигуна містять 
отруйний чадний – газ без кольору і запаху, 
і здатний, якщо його вдихнути, призвести до 
смертельного результату.  
При попаданні відпрацьованих газів в салон 
автомобіля відкрийте вікна. Усуньте 
причину несправності на станції 
техобслуговування. 
Рух з відкритим багажним відділенням не 
рекомендується, оскільки при цьому в 
салон автомобіля можуть потрапити 
відпрацьовані гази. 
 

Каталітичний нейтралізатор 
каталітичний нейтралізатор знижує кількість 
шкідливих речовин у вихлопних газах. 

 
УВАГА 

 
Заправка паливом, марка якого не 
відповідає наведеному на сторінках 8-
13, може стати причиною пошкодження 
каталізатора чи інших компонентів 
Вашого автомобіля. 
Незгорілий бензин може перегріти і 
пошкодити нейтралізатор. Тому уникайте 
надмірно тривалих запусків двигуна, не 
допускайте потрапляння в паливний бак 
вологи і не заводьте двигун з поштовху 
або буксируванням. 
 
 
При пропусках пропусків запалювання, 
нестабільній роботі двигуна, зниження 
потужності двигуна або інших проблемах, 
як можна швидше зверніться до 
майстерні для їх усунення. У випадку 
гострої необхідності протягом короткого 
проміжку часу допустима їзда на малій 
швидкості і низьких обертах двигуна. 

АВТОМАТИЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
 
Автоматична коробка передач 
чотириступінчата, з електронним 
управлінням. Четверта передача –
підвищуюча. 

Рушання з місця 
1. Після прогріву двигуна вижміть та 
утримуйте педаль гальма і переведіть 
важіль селектора в положення R, D, I або 
L. 
 

УВАГА 
Не перемикайтеся між положеннями D 
(передній хід) і R (задній хід) або P 
(стоянка) під час руху автомобіля. Це 
може призвести 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 
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Важіль селектора 
 

 
P (СТОЯНКА): Блокуються передні колеса. 
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 (НЕЙТРАЛЬНЕ): Нейтральне положення 
коробки передач. 
D: (ВОДІННЯ): Дане положення призначене 
для всіх нормальних режимів руху. Дозволяє 
перемикатися на всі чотири передачі 
переднього ходу. Четвертою підвищуючою 
передачею забезпечується зниження обертів 
двигуна, рівня шуму і витрати палива. 

I (ПРОМІЖНИЙ): Дане положення також 
використовується для нормального 
водіння. Воно знижує швидкість 
автомобіля без залучення гальмівної 
системи на невеликих спусках, де 
автомобіль почав би прискорення. Якщо 
постійно відбувається перемикання 
підвищених і знижених передач під час 
водіння по крутих схилах, дана позиція 
може бути використана для запобігання 
перемикання повторних типів передач. 
Ви можете вибрати позицію I (Проміжний) 
замість D (Водіння) коли рухаєтеся на 
горбистій, звивистій дорозі, при 
буксируванні причепа, коли потрібна 
менше перемикання між передачами.  
L (ЗНИЖЕНА): Дана позиція дає доступ 
до 4 (Четверта), 3 (Третя), 2 (Друга) і 1 
(Перша) діапазони передач. Забезпечує 
максимальне гальмування двигуном, але 
нижчу паливну економічність, ніж позиція 
D (Водіння). Ви можете використовувати 
її на дуже крутих схилах, глибокому снігу 
або бруду. Якщо електронне 
перемикання вибрало позицію L 
(Знижена), трансмісія не перемикнеться 
на знижені передачі, поки автомобіль не 
почне рухатися досить повільно. 

УВАГА 
 
Не натискайте педаль акселератора в 
момент перемикання Вами селектора 
передач. Ніколи не натискайте педалі 
акселератора і гальма одночасно. При 
увімкненій передачі, після відпускання 
педалі гальма автомобіль починає 
повільно рухатися. 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 залишати 
без нагляду автомобіль з працюючим 
двигуном. 

 
Перемикання діапазонів передач 

 
Для перемикання між окремими 
діапазонами передач необхідно 
натискати кнопку розблокування збоку 
важеля перемикача. 
При перемиканні селектора 
дотримуйтесь позначенням стрілок. 
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Для перемикання натисніть кнопку 
розблокування. Стрілками позначені 
діапазони, для яких не потрібне 
натискання кнопки розблокування. 

 
 

Для перемикання вижміть педаль гальма 
і натисніть кнопку розблокування. 
Діапазони, для яких потрібно натискання 
кнопки розблокування, позначені 
стрілками. 
 

 
Вільне перемикання. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 
Щоб уникнути пошкодження коробки 
передач дотримуйтесь наступних правил: 
Не натискайте педаль акселератора при 
перемиканні з положення P або N в 
положення R, D, I або L. 
Це може привести не тільки до 
пошкодження коробки передач, а й до 
втрати управління автомобілем. 
Намагайтеся якомога більше 
використовувати положення D. 
Забороняється перемикання в положення 
P або R під час руху автомобіля. 
При зупинці на підйомі не тримайте 
автомобіль на місці шляхом натискання на 
педаль акселератора. Використовуйте 
робоче гальмо. 
Натисніть педаль гальма при перемиканні з 
положення P або N в положення R або на 
передачу переднього ходу. 
Натисніть педаль гальма при перемиканні з 
положення P або N в положення R або на 
передачу переднього ходу. 
Інакше можливе пошкодження коробки 
передач або несподіване зрушення 
автомобіля з місця, що викликає втрату 
водієм керування автомобілем з 
заподіянням шкоди здоров’ю, автомобілю 
або іншому майну. 
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Гальмування двигуном 
Для використання на затяжних спусках 
ефекту гальмування двигуном виконайте 
наступне:  
Для автоматичної коробки передач при 
необхідності переключіться на діапазон 
передач "I" або "L". 
Гальмування двигуном найефективніше в 
діапазоні "L". При перемиканні на діапазон 
передач "L" на занадто високій швидкості 
автоматичною коробкою передач 
зберігається поточна передача до зниження 
швидкості автомобіля. 
Для звичайного гальмування двигуном 
переключіться на діапазон передач "I". Для 
більш ефективного уповільнення 
переключіться на діапазон "L". 
 

Примітка: Використання ефекту 
гальмування двигуном на затяжних спусках 
дозволяє продовжити термін служби 
гальмівних механізмів.  
 

Розгойдування автомобіля 
Розгойдування автомобіля допускається 
тільки при буксуванні на піску, в бруді або в 
снігу.  
Поперемінно переводьте важіль селектора в 
положення D і R.  
Не розганяйте двигун і не допускайте різких 
прискорень. 

Стоянка 
Після зупинки автомобіля натисканням 
педалі гальма увімкніть стоянкове 
гальмо, піднявши важіль до упору, і 
витягніть ключ запалювання. 
 

Зниження передачі 

 
Для більш різкого прискорення натисніть 
педаль акселератора до упору і 
утримуйте в такому положенні. Коробка 
передач переключиться на більш низьку 
передачу в залежності від обертів 
двигуна. 

Несправність 
При несправності загоряється 
сигналізатор несправності або 
сигналізатор автоматичної коробки 
передач. Коробка передач блокується на 
певній передачі і більш не допускає 
перемикання ні в автоматичному, ні в 
ручному режимі. Усуньте причину 
несправності на станції 
техобслуговування 
 

Переривання електроживлення 
У випадку збою живлення важіль 
селектора передач неможливо вивести з 
положення Р.  
При розряджанні акумуляторної батареї 
запустіть двигун за допомогою пускових 
проводів.  
Якщо акумуляторна батарея не є 
причиною несправності, розблокуйте 
важіль селектора передач і витягніть 
ключ із замка запалювання. 
 

Розблокування важеля селектора 
передач 

Ваш автомобіль обладнаний системою 
блокування важеля перемикача передач 
з педаллю гальма (BTSI). Перед 
виведенням селектора з положення "P" 
(стоянка) 
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Увімкніть запалювання і вижміть до упору 
педаль гальма. У разі неможливості 
переведення селектора з положення "P" при 
увімкненому запалюванні і натиснутій педалі 
гальма виконайте наступне:  
1. Відключіть запалювання.  
2. Вижміть і утримуйте педаль гальма і 
підійміть важіль стоянкового гальма. 
 

 

 
3. Відкрийте кришку. 

 
4. Вставте викрутку в отвір до упору і 
виведіть селектор з положення "P". 
Запустіть двигун та активуйте потрібну 
передачу.  
При переведенні селектора в положення 
"P" відбудеться його повторне 
блокування.  
5. Закрийте кришку.  
6. При першій можливості виконайте 
ремонт автомобіля. 

МЕХАНІЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
 

 
Якщо передача не вмикається, 
встановіть важіль в нейтральне 
положення, відпустіть і знову вижміть 
педаль зчеплення; ще раз повторіть 
вибір передачі.  
Не вижимайте зчеплення без 
необхідності. Під час руху відпускайте 
педаль зчеплення повністю. Не 
використовуйте цю педаль в якості 
опори для ступні. 
 

УВАГА 
Не рекомендується керувати 
автомобілем, постійно тримаючи руку на 
важелі перемикання передач. 
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Гальмування двигуном 
 

Для механічної коробки передач 
послідовно перейдіть на нижчу передачу 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Не знижуйте передачу механічної 
коробки передач відразу на 2 або більше 
ступеня. 
Це дозволить запобігти пошкодженню 
коробки передач або втрату управління і 
можливі травми. 
 
Примітка: Використання гальмування 
двигуном на затяжних спусках дозволяє 
продовжити термін служби гальмівних 
механізмів. 

ГАЛЬМОВІ МЕХАНІЗМИ 
 

Гальмівна система складається з двох 
незалежних контурів. 
Якщо контур гальмівної системи вийде з 
ладу, автомобіль як і раніше можна 
загальмувати, використовуючи інший 
контур. Однак ефект гальмування 
досягається тільки при різкому натисканні 
педалі гальма. Для цього необхідно 
значно більше зусилля. Гальмівний шлях 
збільшений. Перш ніж продовжувати 
поїздку, зверніться за допомогою на 
станцію технічного обслуговування. 
 

УВАГА 
При несправності одного гальмівного 
контуру потрібно більше зусилля при 
натисканні педалі гальма і збільшується 
гальмівний шлях. Негайно зверніться в 
сервіс-центр для перевірки та ремонту 
гальмівної системи. Рекомендуємо 
звернутися до авторизованого сервіс-
центру.  
Якщо при натисненні педалі гальма хід 
педалі більше нормального ходу, 
можливо, гальмівній системі потрібний 
ремонт.  
Негайно зверніться до сервіс-центру. 
Рекомендуємо звернутися до 
авторизованого сервіс-центру. 

УВАГА 
Під час руху без необхідності не 
тримайте ногу на педалі гальма. Це 
може привести до підвищеного зносу 
компонентів гальмівних механізмів. Крім 
того, це призводить до перегріву гальм, 
викликаючи збільшення гальмівного 
шляху і зниження безпеки руху. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Після проїзду по глибоких калюжах, 
мийки автомобіля або інтенсивного 
гальмування на крутих спусках може 
відбуватися тимчасове зниження 
ефективності гальмування. Це 
пояснюється наявністю вологи в 
компонентах гальмівних механізмів або 
перегрівом. 
У разі тимчасового зниження 
ефективності гальмування через 
перегрів виконайте наступне: 
При спуску перейдіть на знижену 
передачу. Не допускайте тривалих 
гальмувань. 
У разі тимчасового зниження 
ефективності гальмування через 
наявність вологи на компонентах 
гальмівних механізмів для відновлення 
нормального гальмування виконайте 
наступне: 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 
1. Оцініть дорожню обстановку щодо 
автомобілів позаду.  
2. Продовжуйте їхати з безпечною швидкістю 
і достатнім запасом відстані до автомобілів, 
що їдуть позаду і паралельно.  
3. Плавно натисніть на педаль гальма до 
відновлення нормального гальмування. 
 
 

Антиблокувальна гальмівна система 
(АБС) 

Антиблокувальна гальмівна система (АБС) 
запобігає блокуванню коліс. АБС починає 
регулювати гальмівний тиск, як тільки 
з’являється тенденція до блокування колеса. 
Автомобіль продовжує залишатися 
керованим навіть при дуже різкому 
гальмуванні.  
Втручання системи АБС в управління помітне 
по імпульсу, що відчувається на педалі 
гальма, і характерному звуку, що видається в 
процесі регулювання. 
Для оптимального гальмування утримуйте 
педаль гальма в повністю натиснутому 
положенні протягом процесу гальмування 
незважаючи на пульсацію педалі. Не 
знижуйте зусилля натискання на педаль 
гальма. 

При початку руху автомобіля після 
вмикання запалювання можливий 
короткочасний звук механічного контакту. 
Це нормально і вказує на готовність до 
роботи АБС. 
Індикатор антиблокувальної 
гальмівної системи стр. 4-12 
 
 

Несправність 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 
При несправності ABS колеса можуть 
блокуватися при більш різкому, ніж 
зазвичай гальмуванні. Переваги ABS при 
цьому стають недоступними. 
При різкому гальмуванні автомобіль 
може втратити керованість і звернути в 
сторону. 

 
Усуньте причину несправності на станції 
техобслуговування 

Стоянкове гальмо 

 
Не натискаючи кнопку фіксатора, сильно 
затягніть стоянкове гальмо. На спуску 
або підйомі стоянкове гальмо слід 
затягувати з максимальним зусиллям. 
Для того, щоб відключити стоянкове 
гальмо, злегка підніміть важіль, натисніть 
на кнопку фіксатора і повністю опустіть 
важіль. 
Для зменшення зусилля, необхідного для 
вмикання стоянкового гальма, одночасно 
з його затягуванням натисніть педаль 
гальма. 
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Система полегшення екстреного 
гальмування 

 
 
При швидкому і сильному натисканні на 
педаль гальма автоматично додається 
максимальне гальмівне зусилля (повне 
гальмування). 
Зберігайте стійкий тиск на педаль гальма, 
поки зберігається необхідність в повному 
гальмуванні. Максимальне гальмівне 
зусилля автоматично знижується при 
відпуску педалі гальма. 

СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ 
 

Система допомоги при паркуванні 
 

 
Система допомоги при паркуванні 
служить для допомоги водієві при русі 
заднім ходом: при виявленні за 
автомобілем перешкоди звучить 
звуковий сигнал. 
Система вмикається автоматично при 
переведенні ключа запалювання в 
положення ON і встановленні селектора 
коробки передач в положення R. 
Система відключається при швидкості 
автомобіля вище 5 км/год.  
Вмикання звукового сигналу при 
перемиканні селектора в положення R 
вказує на нормальні умови. 
У цей момент можна визначити відстань 
між автомобілем та перешкодою, про 
який попереджає сигнал. 

Не плутайте цей сигнал з безперервним 
звуковим сигналом, що лунає, коли до 
перешкоди 40 см. 

 

УВАГА 
Наявність таких ознак вказує на 
несправність системи допомоги при 
паркуванні. 
Звуковий сигнал звучить 3 рази поспіль 
при відсутності перешкод поруч із заднім 
бампером. При першій можливості 
зверніться в сервіс-центр. Рекомендуємо 
звернутися до авторизованого сервіс-
центру. 

 
Звуковий сигнал і 

дальність дії 
Сигналізація 

1-й сигнал 
приблизно 0,8-1,5 м 
(30-60 дюймів) від 
заднього бампера 

Два гудки 

2-й сигнал 
приблизно 0,8 (60 
дюймів) від заднього 
бампера 

Чотири гудки 

Звуковий сигнал і 
дальність дії 

Сигналізація 

приблизно 20-40 см 
(8-16 дюймів) від 

заднього бампера 

Безперервно 
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УВАГА 
 
До системи допомоги при паркуванні слід 
ставитися тільки як до додаткової функції. 
Водій повинен стежити за обстановкою 
позаду автомобіля. 
Звуковий сигнал попередження може 
змінюватися в залежності від об’єкта. 
Звуковий сигнал попередження може не 
подаватися, якщо датчик замерз або 
забруднений пилом або брудом. 
Не натискайте і не дряпайте поверхню 
датчика. Це може пошкодити покриваючий 
шар. 
Можливий збій системи допомоги при 
паркуванні при русі по нерівній поверхні, 
наприклад в лісі, на гравійній або вибоїстій 
дорозі, на ухилах. 
Системою допомоги при паркуванні можуть 
не розпізнаватися гострі предмети, товстий 
зимовий одяг та інші товсті і м’які матеріали 
можуть поглинати радіохвилі. 

УВАГА 
При накладенні зовнішніх звукових 
сигналів (металевий звук або шум 
повітряного гальма важких вантажних 
автомобілів) в системі допомоги при 
паркуванні можливі збої. 
Забруднені датчики очищайте м’якою 
губкою і чистою водою. 
Система може не зафіксувати такі 
об’єкти на дуже близькій відстані 
(приблизно 25 см) або на відстані 
близько 1 м. 
Обов’язково дивіться в дзеркала або 
повертайте голову назад. Необхідно 
дотримуватись звичайних заходів 
обережності під час руху заднім ходом. 
Щоб уникнути пошкодження не 
натискайте та не вдаряйте датчики, при 
митті автомобіля не направляйте на 
датчики струмінь під високим тиском. 
 

УВАГА 
Верхня частина автомобіля може 
вдаритися до того, як датчик спрацює. 
Тому в процесі паркування обов’язково 
потрібно дивитися в дзеркала заднього 
виду або повертати голову назад. 
Система допомоги при паркуванні 
працює коректно на поверхнях без 
вертикальних перепадів. 

ПАЛИВО 
 

Паливо для бензинових двигунів 
Використовуйте тільки неетилований 
бензин. 
Використання невідповідного палива може 
привести до пошкодження двигуна і будь-
якої гарантії. Допускається використання 
стандартних видів палива з аналогічними 
характеристиками і об’ємною часткою 
етанолу не більше 10%. 
Використовуйте бензин з рекомендованим 
октановим числом Дані двигуна на 
стр.11-3 
При експлуатації на бензині з дуже низьким 
октановим числом знижується потужність і 
крутний момент двигуна та трохи зростає 
витрата палива. 
 

УВАГА 
Використання палива, яке не відповідає 
вимогам може призвести до підвищеного 
нагароутворення, виходу двигуна з ладу і 
втрати гарантії. 

 

УВАГА 
Використання бензину з дуже низьким 
октановим числом може призвести до його 
некерованого згоряння і пошкодження 
двигуна. 
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Заправка палива в бак 

 
 

УВАГА 
При використанні палива неналежного сорту 
або при додаванні в паливо неправильних 
присадок можливі серйозні пошкодження 
двигуна і каталітичного нейтралізатора. 
Для дозаправки автомобіля використовуйте 
тільки паливо (бензин), запропоноване для 
даного автомобіля. Заправка дизельним 
паливом автомобіля з бензиновим двигуном 
небезпечна серйозним пошкодженням 
автомобіля.  
З метою безпеки каністри, насоси і шланги 
повинні бути належним чином заземлені. 
Розряд статичної 

УВАГА 
електрики може призвести до займання 
парів бензину. Це загрожує опіками і 
пошкодженням автомобіля. 

 

НЕБЕЗПЕКА 
Перед заправкою палива вимкніть двигун і 
додаткові опалювачі, які мають власні 
камери згоряння. 
Вимкніть мобільні телефони. 
Електромагнітні хвилі і струми мобільних 
телефонів можуть призвести до займання 
парів палива. 
Паливо є легкозаймистою і 
вибухонебезпечною речовиною. Не паліть. 
Не допускайте відкритого вогню та 
іскроутворення. Під час заправки 
дотримуйтесь інструкції і правила техніки 
безпеки заправної станції. 
Перед відкриттям кришки паливного бака 
або дотиком до заправного пістолета 
зніміть електростатичний заряд з рук 
дотиком до чогось, що знімає статичні 
заряди. 
При заправці не робіть нічого, що може 
викликати появу електростатичного 
розряду, наприклад не сідайте і не 
виходьте з автомобіля. Статичний 
електричний розряд може призвести до 
займання парів палива. 

НЕБЕЗПЕКА 
При появі в салоні автомобіля запаху 
палива негайно усуньте причину 
несправності на станції 
техобслуговування. 

 
1. Заглушіть двигун. 
2. Потягніть вгору важіль відмикання 
відкидної кришки паливного баку, 
розташований на підлозі з лівої 
передньої сторони сидіння водія. 
3. Повільно поверніть кришку заправної 
горловини проти годинникової стрілки. У 
разі появи шиплячого звуку дочекайтеся 
його припинення, перш ніж повністю 
відгвинчувати кришку. Відкидна кришка 
паливного бака розташована на панелі 
задньої правої сторони. 
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4. Зніміть кришку. Кришка прив’язана до 
автомобіля. 
5. Після заправки встановіть кришку на місце. 
Поверніть кришку за годинниковою стрілкою 
до клацань. 
6. Щільно закрийте і замкніть кришку панелі 
паливного бака. 
 
Примітка: Якщо в холодну погоду відкидна 
кришка паливного бака не відкривається, 
злегка постукайте по ній. Потім спробуйте 
відкрити її ще раз. 

 
УВАГА 

Паливо, що розлилося слід негайно витерти. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Додаткове обладнання та 
модифікації автомобіля 

Рекомендується використовувати тільки 
оригінальні та дозволені для застосування на 
Вашому автомобілі деталі і додаткові 
пристрої. Ми не рекомендуємо застосування і 
не гарантуємо надійність іншої продукції, 
навіть якщо вона офіційно сертифікована. 
Не допускається вносити зміни в систему 
електрообладнання, наприклад, 
модифікувати електронні блоки управління 
(замінювати компоненти або модифікувати 
програмне забезпечення). 
 

УВАГА 
Не вносьте зміни в автомобіль. Це можете 
негативно відобразитися на експлуатаційних 
якостях, терміні служби і безпеки автомобіля, 
а гарантійні зобов’язання можуть виявитися 
недійсними при виникненні будь-яких 
проблем, пов’язаних з цими змінами. 

Зберігання автомобіля 
Тривале зберігання 

При постановці автомобіля на зберігання на 
кілька місяців виконайте наступне: 
• Вимийте автомобіль і нанесіть віск. 
• Перевірте наявність шару воску в 

моторному відсіку і на днищі автомобіля. 
• Повністю заправте паливний бак. 
• Очистіть і захистіть резинові 

ущільнювачі. 
• Замініть моторне масло. 
• Злийте рідину з бачка склоомивача. 
• Перевірте протикорозійні властивості і 

морозостійкість охолоджуючої рідини. 
• Встановіть тиск в шинах, запропонований 

для повного завантаження. 
• Поставте автомобіль в сухому і добре 

провітрюваному місці. Увімкніть першу 
передачу або передачу заднього ходу. 
Прийміть заходи, щоб автомобіль не 
скочувався. 

• Не вмикайте стоянкове гальмо. 
• Відкрийте капот, зачиніть всі двері і 

замкніть автомобіль. 
• Зніміть затискач з мінусового контакту 

акумуляторної батареї автомобіля. 
Переконайтеся, що всі системи, 
включаючи протиугінну, відключені. 

• Закрийте капот. 

Введення в експлуатацію 
Коли ви захочете знову скористатися 
автомобілем: 
• Підключіть затискач до мінусової 

клеми акумуляторної батареї 
автомобіля. 

• Увімкніть електросклопідйомники. 
 Перевірте тиск в шинах. 
 Заповніть бачок склоомивача. 
 Перевірте рівень моторного масла. 
• Перевірте рівень охолоджувальної 

рідини. 
• При необхідності встановіть на місце 

номерний знак. 
 

Самостійне виконання робіт з 
технічного обслуговування 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 

Перевірки в моторному відсіку можна 
виконувати тільки при вимкненому 
запалюванні. 
Вентилятор радіатора може заробити навіть 
при вимкненому запалюванні. 

 
НЕБЕЗПЕКА 

 
В системі запалювання використовується 
дуже висока напруга. Не торкайтеся цих 
вузлів 

ПЕРЕВІРКИ АВТОМОБІЛЯ 
 

Капот 
 

Відкривання 
 

Тип 1 

 

Тип 2 
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1. Потягніть за розчіплюючий важіль і 
поверніть його в початкове положення 

 
2. Поверніть ручку замка і відкрийте капот. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Якщо двигун не встиг охолонути, не 
торкайтеся жодних елементів в основі 
капота, крім губчатого ущільнення. 

 
3. Злегка потягніть з тримача догори 
стрижень опори. Потім зачепіть його за 
гачок в лівій частині відсіку двигуна. 
 
 

Закривання 
 

Перед закриттям капота зафіксуйте 
опору в тримачі. 
Опустіть капот двигуна, так щоб 
закрилася защіпка. Переконайтеся, що 
капот зафіксовано. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 

Обов’язково дотримуйтесь наступних 
заходів застереження: 
Перед початком руху перевірте чи 
надійно закритий капот, потягнувши за 
передній край капота. 
Ніколи не тягніть за рукоятку відмикання 
капота при русі автомобіля. 
Забороняється рух автомобіля з 
відкритим капотом. Відкритий капот 
закриває передній огляд. 
При русі з відкритим капотом можливе 
зіткнення з заподіянням шкоди 
автомобілю або іншому майну, травми 
або навіть смерті. 
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Загальний вигляд моторного відсіку 
 

Бензиновий двигун 
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1. Ємність з охолоджувальною рідиною 
двигуна 
2. Пробка заливної горловини моторного 
масла 
3. Ємність з гальмівною рідиною 
4. Акумуляторна батарея 
5. Блок запобіжників 
6. Повітряний фільтр двигуна 
7. Щуп для вимірювання рівня моторного 
масла 
8. Ємність з рідиною для склоомивача 
9. Масляний щуп автоматичної коробки 
передач 
 

Моторне масло 
Перед тривалими поїздками рекомендується 
перевіряти рівень моторного масла вручну. 
При перевірці автомобіль повинен стояти на 
горизонтальній площадці. Двигун повинен 
бути прогрітим до робочої температури і 
вимкнений не менше, ніж за 5 хвилин до 
перевірки. 
Вийміть масломірний щуп, протріть його 
дочиста, вставте до упору на рукоятці, 
вийміть і подивіться рівень масла. 
Вставте масломірний щуп до упору на 
рукоятці і поверніть на півоберта. 

 
 
При зниженні рівня моторного масла до 
позначки MIN долийте масло в двигун. 
 

 

Рекомендуємо використовувати моторне 
масло тієї ж самої марки, яке було 
залито при останній заміні. 
Рівень моторного масла не повинен 
перевищувати позначку MAX на 
масляному щупі. 

 
Кришка маслозаливної горловини 
двигуна знаходиться на кришці 
розподвалу. 

УВАГА 
Надлишки масла необхідно злити або 
відкачати. 
 
Заправні ємності і технічні 
характеристики стор. 11-4 
Рекомендовані рідини та масла стор. 
10-5 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Моторне масло є отруйною рідиною і при 
ковтанні може викликати отруєння або 
смерть. 
Зберігайте моторне масло поза досяжністю 
дітей. 
Уникайте регулярного або тривалого 
контакту моторного масла з шкірою. 
Після роботи з моторним маслом 
промивайте відкриті ділянки шкіри милом або 
спеціальним очищувачем. 
В процесі зливу моторного масла будьте 
дуже обережні, оскільки воно може бути 
гарячим і завдати опіки! 
 

Рідина для автоматичної коробки 
передач 

Нормальна робота і довговічність 
автоматичної коробки передач 
забезпечуються підтримкою необхідного 
рівня робочої рідини. При занадто високому 
або занадто низькому рівні рідини можливе 
виникнення несправності. 
Рівень робочої рідини перевіряється при 
працюючому двигуні і селекторі автоматичної 
коробки передач в положенні P. Двигун і 
коробка передач повинні бути прогріті до 
нормальної робочої температури. 
Автомобіль повинен 

бути припаркованим на рівній  
горизонтальній площадці. 
Нормальна робоча температура рідини 
(70 ° C ~ 80 ° C) досягається нетривалою 
поїздкою. 
 

Перевірка рівня рідини в 
автоматичній коробці передач 

Якщо рідина для автоматичної коробки 
передач забруднена або знебарвилася, 
замініть рідину. 
Використовуйте тільки рідину, зазначену 
в таблиці рідин даного керівництва. 
Зменшення рівня рідини вказує на витік з 
автоматичної коробки передач. 
При виявленні витоку терміново 
зверніться в сервіс-центр для усунення 
несправності. Рекомендується 
звернутися в авторизований сервіс-
центр. 
 

УВАГА 
Слідкуйте за тим, щоб в рідину коробки 
передач не потрапляв бруд або сторонні 
речовини. 
Забруднена рідина може викликати 
серйозну поломку автоматичної коробки 
передач і призвести до дорого ремонту. 

 
1. Запустіть двигун. 
2. Прогрійте двигун, щоб температура 
робочої рідини автоматичної коробки 
передач досягла приблизно 70° C ~ 
80° C. 
3. Переведіть важіль селектора з 
положення "P" в положення "L" і знову в 
"P". 
Після перемикання почекайте в кожному 
положенні кілька секунд для повного 
вмикання передачі. 
4. Вийміть і витріть мірний щуп. 
5. Вставте масляний щуп в штуцер до 
упору. Уникайте контакту щупа з іншими 
деталями. 
6. Знову витягніть мірний щуп. 
7. Переконайтеся, що рідина на щупі не 
забруднена. 
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УВАГА 
Вставте масляний щуп в штуцер до упору. 
Уникайте контакту щупа з іншими 
деталями. 
 

 
 
8. Перевірте рівень рідини. Рідина на щупі 
повинна знаходитися між відмітками MIN і 
MAX, як показано на малюнку. 
9. При рівні рідини нижче позначки MIN 
долийте рідину до відмітки MAX. Не 
переходьте позначку MAX. 

УВАГА 
Надлишок рідини знижує експлуатаційні 
характеристики автомобіля. 
Не додавайте надмірну кількість рідини 
в автоматичну коробку передач. 
Це може пошкодити коробку передач. 

 
1. Вигвинтіть гвинти і зніміть кришку. 
2. Перевірте або замініть очисник повітря 
/ фільтр двигуна. 
3. Щільно закрийте задню кришку і 
затягніть гвинти. 

УВАГА 
Для нормальної роботи двигуна 
необхідне чисте повітря. 
Не користуйтеся автомобілем без 
встановленого повітряного фільтра. 
Їзда без правильно встановленого 
елемента повітряного фільтра загрожує 
пошкодженням двигуна. 
 

Охолоджуюча рідина двигуна 
У країнах з помірним кліматом 
температура замерзання 
використовуваної охолоджуючої рідини 
дорівнює приблизно - 35° C. 
У країнах з холодним кліматом 
температура замерзання 
використовуваної охолоджуючої рідини 
дорівнює приблизно -50° C. 
Підтримуйте достатню концентрацію 
антифризу. 

УВАГА 
Застосовуйте тільки дозволений 
антифриз. 
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Рівень охолоджуючої рідини 
 

УВАГА 
Занадто низький рівень охолоджувальної 
рідини може привести до пошкодження 
двигуна. 

 

 
 

Якщо система охолодження холодна, рівень 
охолоджувальної рідини повинен бути вище 
заправної мітки. Якщо рівень занадто 
низький, долийте охолоджуючої рідини. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Перед тим як зняти кришку  
розширювального бачка, дайте двигуну 
охолонути. Обережно відверніть кришку, 
поступово стравлюючи тиск. 

Долийте суміш дистильованої води з 
антифризом, дозволеним до 
застосування на даній моделі 
автомобіля. Щільно загорніть кришку. 
Перевірте концентрацію антифризу та 
усуньте причину його втрати на станції 
техобслуговування. 
 
Примітка: При падінні рівня 
охолоджуючої рідини нижче мінімальної 
позначки залийте в радіатор 
демінералізовану воду і фосфатний 
антифриз у співвідношенні 1:1. 
Для захисту автомобіля в дуже холодну 
погоду використовуйте суміш з 40% води 
і 60% антифризу. 

УВАГА 
Додавання в систему охолодження 
водопровідної води або неправильних 
інгредієнтів може пошкодити систему 
охолодження. 
Не допускається використання в системі 
охолодження водопровідної води і 
антифризів на основі метанолу та інших 
спиртів. 
В іншому випадку можливий перегрів або 
загоряння двигуна. 

УВАГА 
Охолоджуюча рідина є небезпечною 
речовиною. 
Уникайте регулярного або тривалого 
контакту з охолоджувальною рідиною. 
Після контакту з охолоджувальною 
рідиною очищайте шкіру і нігті милом або 
спеціальним очищувачем. 
Зберігайте охолоджуючу рідину поза 
досяжністю дітей. 
Контакт з охолоджувальною рідиною 
призводить до подразнення шкіри, при 
ковтанні ця рідина може викликати 
отруєння або смерть. 
 

УВАГА 
Доливайте охолоджуючу рідину не 
частіше, ніж рекомендується. 
Виникнення необхідності в частішому 
доливанні охолоджуючої рідини може 
свідчити про несправність системи 
охолодження двигуна. 
Рекомендуємо звернутися до  
авторизованого сервіс-центру. 
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Рідина омивача 

 
 
• Заповніть сумішшю чистої води з 

необхідною кількістю омиваючої рідини, 
що містить антифриз. 
Співвідношення складених частин див. 
на етикетці пляшки склоомиваючої 
рідини. 
 

УВАГА 
При різкому зниженні температури або при 
знижених значеннях температур захист 
може забезпечити тільки рідина для 
омивача з достатньою концентрацією 
антифризу. 

Для доливання рідини омивача 
вітрового скла: 
 
 Використовуйте для цієї мети 

тільки готові до використання 
рідини омивача. 

• Використання водопровідної води 
не допускається. Мінеральні 
речовини, що містяться у 
водопровідній воді, можуть 
закупорити отвори омивача 
вітрового скла. 

• При негативній зовнішній 
температурі необхідно 
використовувати рідину, що не 
замерзає, з достатньою 
морозостійкістю 
 

Гальмівна рідина 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Гальмівна рідина отруйна і викликає 
корозію. Уникайте її потрапляння в 
очі, на шкіру, тканини і пофарбовані 
поверхні. 

 
Рівень гальмівної рідини повинен бути між 
відмітками MIN і MAX. 
При додаванні гальмівної рідини 
дотримуйтесь максимальної чистоти, 
оскільки її забруднення може стати 
причиною несправності гальмівної системи. 
Негайно усуньте причину втрати гальмівної 
рідини на станції техобслуговування. 
Використовуйте тільки рекомендовану для 
автомобіля гальмівну рідину і рідину для 
зчеплення Рекомендовані рідини і масла 
на стор. 10-5. 
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УВАГА 
Перед зняттям кришки бачка для гальмівної 
рідини ретельно очистіть зону навколо 
кришки. 
Забруднення гальмівної рідини може 
порушити роботу системи, що призведе до 
дорогого ремонту. 
При попаданні гальмівної рідини на двигун 
можливий спалах. 
Не переповнюйте резервуар. 
Загоряння двигуна може викликати 
травмування, пошкодження автомобіля та 
іншого майна. 
 

УВАГА 
Використання низькоякісної гальмівної 
рідини може привести до корозії внутрішніх 
компонентів гальмівної системи, і, як 
наслідок, до зниження ефективності 
гальмування, що безпосередньо загрожує 
безпеці. 
Використовуйте тільки гальмівну рідину 
високої якості, дозволену до застосування в 
автомобілях вашої моделі. Рекомендуємо 
купувати гальмівну рідину у офіційного 
дилера Ravon. 

УВАГА 
Не утилізуйте відпрацьовану гальмівну 
рідину разом з домашніми відходами. 
Використовуйте тільки дозволені в 
даному регіоні способи утилізації 
автомобільних відходів. 
Відпрацьована гальмівна рідина та її 
ємності потенційно небезпечні. Вони 
можуть завдати шкоди здоров’ю та 
навколишньому середовищу. 
Гальмівна рідина є агресивною 
речовиною і може викликати 
подразнення шкіри і слизової оболонки 
очей. 
Уникайте потрапляння гальмівної 
рідини на шкіру або в очі. В разі 
потрапляння негайно ретельно 
промийте уражену область милом або 
іншим засобом для миття рук 
 

Акумуляторна батарея 
В автомобілі використовується свинцево-
кислотна акумуляторна батарея. 
Акумуляторній батареї автомобіля не 
потрібне обслуговуванні, за умови що 
стилем їзди забезпечується достатнє 
підзарядження. При поїздках на невелику 
відстань і частих запусках двигуна 
можливе розрядження  

 

 
акумуляторної батареї. Не 
використовуйте інші споживачі струму 
без необхідності. 
Не допускається утилізація 
акумуляторних батарей з побутовим 
сміттям. Їх слід здавати в спеціалізовані 
пункти утилізації. 
При простої автомобіля більше 4 тижнів 
можливе розрядження акумуляторної 
батареї. Зніміть затискач з мінусового 
контакту акумуляторної батареї 
автомобіля. 
Перед тим як приступити до підключення 
і відключення контактів акумулятора, 
переконайтеся, що запалювання 
вимкнене. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Щоб уникнути вибуху не наближайте до 
акумулятора палаючі предмети. Вибух 
акумулятора може призвести до 
пошкодження автомобіля, а також 
загрожує небезпекою серйозної травми 
або смерті. 
Уникайте потрапляння в очі на шкіру, 
тканини і пофарбовані поверхні. Ця 
рідина містить сірчану кислоту, яка при 
прямому контакті може стати причиною 
травми або ушкодження. У випадку 
потрапляння електроліту на шкіру 
негайно промийте уражену ділянку 
водою та зверніться за медичною 
допомогою. 
Зберігайте акумулятор у недоступному 
для дітей місці. 
Не нахиляйте відкритий акумулятор. 
 
 
Захист від розрядження акумуляторної 
батареї автомобіля. 
Захист акумуляторної батареї від 
розрядження на стор. 5-5 

 
Знаки вживаються в такому значенні: 
• Іскри, використання відкритого вогню та 

куріння забороняються. 
• Завжди використовуйте засоби для 

захисту очей. Вибухонебезпечні гази 
можуть стати причиною втрати зору або 
травми. 

• Зберігайте акумуляторну батарею в 
недоступному для дітей місці. 

• В акумуляторній батареї знаходиться 
сірчана кислота, яка може стати 
причиною втрати зору або сильних 
хімічних опіків. 

• Додаткові відомості див. в керівництві з 
експлуатації. 

 Поряд з акумуляторною батареєю 
можуть бути присутніми 
вибухонебезпечні гази. 

Заміна щіток склоочисника 

 
Підніміть важіль склоочисника. 
Натисніть віджимний важіль і зніміть 
склоочисник. 
Правильна робота склоочисників забезпечує 
хороший огляд і безпечне водіння. 
Регулярно перевіряйте стан щіток 
склоочисника. Замінюйте жорсткі, тріснуті, 
пошкоджені або занадто забруднені щітки. 
Сторонніми частинками на вітровому склі 
або щітках склоочисника знижується 
ефективність очищення. При поганому 
видаленні бруду щітками очистіть вітрове 
скло і щітки хорошим очисником або 
миючим засобом. Ретельно промийте їх 
водою. 
При необхідності повторіть процес. 
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Видалити зі скла сліди силікону 
неможливо. Тому ніколи не наносьте на 
вітрове скло автомобіля поліролі з 
силіконом, інакше на склі залишаться 
смуги, що погіршують видимість. 
Не використовуйте розчинники, бензин, 
гас або розчинник фарби для чищення 
склоочисників. Вони є агресивними 
речовинами і можуть пошкодити щітки 
та пофарбовані поверхні. 

ЗАМІНА ЛАМП РОЗЖАРЮВАННЯ 
Вимкніть запалювання, вимкніть 
відповідний вимикач або закрийте двері. 
Нову лампу тримайте тільки за цоколь! 
Не чіпайте скляну колбу лампи голими 
руками. 
Для заміни використовуйте лише лампи 
того ж типу. 
Заміну ламп фар слід проводити у відсіку 
двигуна. 
 
Примітка: Після руху в сильний дощ або 
миття машини скло деяких зовнішніх 
світлових приладів може 
затуманюватися. 
Причиною є різниця температури 
всередині і зовні світлового приладу. Це 
явище схоже з конденсацією вологи на 
вікнах всередині автомобіля під час дощу 
і не вказує на проблему автомобіля. 
При попаданні води всередину світлового 
приладу зверніться в сервіс-центр для 
перевірки автомобіля. 

Фари 
 

Фари ближнього і дальнього світла 
 

1. Від’єднайте роз’єм від лампи. 
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2. Зніміть захисну кришку. 

 
 
3. Натисніть на пружинний затиск і 
роз’єднайте його. 

 

4. Вийміть лампу з корпусу відбивача. 
5. При установці нової лампи вставте її 
лапки в прорізи відбивача. 
6. Закріпіть лампу пружинним затиском. 
7. Встановіть захисний чохол фари і 
закрийте його. 
8. Підключіть роз’єм до лампи. 
 
 

Регулювання фар 
Світло фар регулюється гвинтом у 
верхній частині фари. 
 

УВАГА 
При необхідності регулювання фар дану 
процедуру рекомендується провести на 
станції технічного обслуговування, 
оскільки вона пов’язана з безпекою. 

Габаритні ліхтарі 
 

1. Від’єднайте роз’єм від лампи. 

 
2. Зніміть захисну кришку. 
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3. Вийміть патрон лампи габаритного 
ліхтаря з відбивача. 

 
4. Вийміть лампу з гнізда. 
5. Вставте нову лампу. 
6. Вставте тримач у відбивач. 
7. Встановіть захисний чохол фари і 
закрийте його. 
8. Підключіть роз’єм до лампи. 
 

Протитуманні ліхтарі 
 

Заміна ламп проводиться на станції 
техобслуговування. 

Регулювання протитуманних 
ліхтарів. 

Світло протитуманних фар регулюється 
гвинтом у верхній частині фари. 

 
УВАГА 

При необхідності регулювання  
протитуманних ліхтарів дану процедуру 
рекомендується провести на станції 
технічного обслуговування, оскільки вона 
пов’язана з безпекою. 
 

Передні покажчики повороту 
 

 
1. Поверніть патрон лампи проти 
годинникової стрілки і від’єднайте його. 

 

 
2. Легко втисніть патрон лампи в гніздо, 
поверніть проти годинникової стрілки, 
зніміть і замініть лампу. 
3. Вставте тримач у відбивач і поверніть за 
годинниковою стрілкою, щоб його 
зафіксувати. 
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Задні габаритні ліхтарі. 

 
1. Відкрутіть два гвинти. 
2. Зніміть вузол заднього ліхтаря. 
Слідкуйте за тим, щоб джгут проводів 
залишався на своєму місці. 

 

 
3. Задній габаритний вогонь / стоп-сигнал 
(1), покажчик повороту (2), ліхтар 
заднього ходу (Сторона пасажира / задній 
протитуманний ліхтар (сторона водія) (3) 

 
4. Поверніть патрон лампи проти 
годинникової стрілки. 

 
  



ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ 9-17 
 
5. Вийміть патрон лампи. Злегка 
натисніть на лампу в напрямку гнізда, 
поверніть її проти годинникової стрілки, 
витягніть і замініть на нову. 
6. Вставте патрон лампи в блок 
заднього ліхтаря і вверніть його. 
Підключіть контакт проводу. Встановіть 
блок заднього ліхтаря в кузов і затягніть 
гвинти. Встановіть кришки і за клацніть 
фіксатори. 
7. Увімкніть запалювання, увімкніть всі 
ліхтарі і перевірте їх роботу. 
 
 

Лампи бічних покажчиків повороту 
 

1. Натисніть на покажчик повороту в 
напрямку задньої частини автомобіля і 
зніміть покажчик повороту. 
2. Поверніть патрон лампи проти 
годинникової стрілки. 
3. Вийміть лампу з патрона і замініть її. 
4. Встановіть покажчик повороту в 
зворотному порядку 

Центральний верхній стоп-сигнал 
 

Тип ламп 

 
1. Відкрийте задні відкидні двері. 
2. Виверніть два гвинти і зніміть корпус 
лампи. Перед зняттям корпусу лампи 
від’єднайте штепсельний роз’єм проводу. 
3. Відкрутіть два гвинти і зніміть блок 
відбивача. 
4. Вийміть лампу, потягнувши її з патрона 
прямо на себе. 
5. Встановіть нову лампу. 
6. Встановіть корпус лампи на місце. 
 

Світлодіодний 
Заміна ламп проводиться на станції 
техобслуговування. 

Лампа підсвічування номерного знака 
 

 
1. Відкрутіть два гвинти. 
2. Вийміть корпус лампи вниз, намагаючись  
при цьому не тягнути за кабель. 
Поверніть патрон лампи проти годинникової 
стрілки і від’єднайте його. 
3. Вийміть лампу з патрона і замініть її. 
4. Вставте патрон лампи в корпус лампи і 
поверніть за годинниковою стрілкою. 
5. Вставте корпус лампи і закріпіть його 
викруткою. 
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Освітлення салону 
 

1. Для видалення плафону підчепіть 
протилежну сторону вимикача 
викруткою з плоским жалом. (Будьте 
обережні, щоб не подряпати.) 
2. Вийміть лампу. 
3. Замініть лампу. 
4. Встановіть на місце блок освітлення. 
 
Підсвічування вантажного відділення 

 
1. Підчепіть лампу викруткою. 
2. Вийміть лампу. 
3. Вставте нову лампу. 
4. Встановіть ліхтар на місце. 

 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 
 

Плавкі запобіжники 
 

Дані на новому запобіжнику повинні 
збігатися з даними на запобіжнику, що  
перегорів. 
У блоці над позитивною клемою 
акумулятора розташована група основних 
запобіжників. При необхідності їх заміни 
зверніться на станцію техобслуговування. 
Перед заміною запобіжника вимкніть 
відповідний перемикач запалювання. 
Запобіжник, що перегорів, легко 
розпізнається по розплавленому проводі. Не 
замінюйте запобіжник, поки не буде усунена 
причина, по якій він перегорів. 
Захист деяких функцій забезпечується 
декількома запобіжниками. 
Можуть також встановлюватися 
запобіжники, які не виконують ніякої функції. 
 

Пристрій для видалення  
запобіжників 

Пристрій для видалення запобіжників 
знаходиться в блоці запобіжників у 
моторному відсіку. 
Видаляйте запобіжники різного типу, 
розташовуючи на них даний пристрій зверху 
або збоку. 
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Блок запобіжників в моторному 
відсіку 

 
Блок плавких запобіжників знаходиться 
в моторному відсіку. 
Звільніть засувку кришки, підніміть 
кришку вгору і зніміть її. 
 
Примітка: Деякі описи блоку 
запобіжників можуть не відноситися до 
вашого автомобіля. 
При огляді блоку запобіжників зверніть 
увагу на маркувальну табличку. 

 
1. Омивач вітрового скла 
2. Реле омивача заднього скла 
3. Реле заднього омивача вітрового скла 
4. Реле звукового сигналу 
5. Реле перемикання вентилятора на 
високій швидкості 
6. Реле перемикання вентилятора на 
низькі оберти 
7. Антиблокувальна гальмівна система 1 
8. Звуковий сигнал 
9. – 
10. – 
11. Запасний запобіжник 
12. Високі оберти вентилятора 
13. Передній протитуманний ліхтар 

14. Ліва головна фара дальнього світла 
15. Права головний фара дальнього світла 
16. Низькі оберти вентилятора 
17. Антиблокувальна гальмівна система 2 
18. – 
19. Запасний запобіжник 
20. Реле переднього протитуманного ліхтаря 
21. Реле головних фар дальнього світла 
22. Реле паливного насоса 
23. – 
24. Запасний запобіжник 
25. Антиблокувальна гальмівна система 3 
26. EMIS2 
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27. Соленоїд мотора 
28. Паливний насос 
29. Передній склоочисник 
30. Реле управління переднього  
склоочисника 
31. Запасний запобіжник 
32. Стартер 
33. Запалювання 
34. EMIS1 
35. – 
36. – 
37. Реле швидкості переднього 
склоочисника 
38. – 
39. Реле запуску 
40. Реле двигуна 
41. Реле запалювання 
42. Електричний центр інтер’єру 
43.- 
44Реле кондиціонування повітря 
45. Кондиціонер 
46. ECM/TCM 1 
47. ECM/TCM 2 
48. Вакуумний перемикач 
49. Аварійна світлова сигналізація 
50. Підігрів дзеркала 
51. Задній антизапрівач 
52. Знімач запобіжника 
53. – 
54. Вимірювання напруги 
55. Омивач заднього скла 
56. Реле омивача заднього скла 
57. Реле заднього антизапрівача 

Допоміжний блок 
запобіжників 

 
Допоміжний блок запобіжників розташований 
на стороні водія автомобіля, біля 
акумуляторної батареї. Щоб отримати 
доступ до запобіжників, натисніть на вкладку 
на стороні кришки, і підійміть кришку. 
 
 

 

 
 
1. Реле електропідсилювача керма 
2. Реле денних ходових вогнів (правий) 
3. Реле денних ходових вогнів (лівий) 
4. - 
5. Запобіжник електромотору 
електропідсилювача рульового 
управління. 
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Блок запобіжників в 
приладовій панелі 

 

 
Тип 1 

 
Тип 2  

Внутрішній блок запобіжників 
розташований під панеллю приладів 
збоку водія. 

 

1. Відкрийте дверцята панелі запобіжників, 
взявшись за них зверху. 
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2. Зніміть дверцята панелі запобіжників, 
зрушуючи їх по діагоналі. 
 

 

№ Схема 
1. – 
2. – 
3. Перемикач обігрівача, вентиляції і 
кондиціонера 
4. Обігрів сидіння 
5. – 
6. Вентилятор 
7. Блок управління кузова 4 
8. Блок управління кузова 5 
9. Блок управління кузова 7 
10. Панель приладів 
11. – 
12. Подушка безпеки 
13. Радіо 
14. – 
15. Ліхтарі заднього ходу 
16. Блок управління кузова 1 
17. Блок управління кузова 2 
18. Блок управління кузова 3 
19. Блок управління кузова 6 
20. Блок управління кузова 8 
21. Обігрівач, вентиляція і кондиціонер 
22. Роз’єм каналу передавання даних 
23. Датчик логічного запалювання 
24. Зовнішнє дзеркало заднього виду 
25. Запасний запобіжник 
26. – 
27. – 
28. Панель приладів 
29. Подушка безпеки 

30. Задні електричні склопідйомники 
31. Передні електричні скло підйомники 
32. Підкурювач 
33. – 
34. Реле запалювання 
35. Реле логічного режиму 
36. Реле допоміжного живлення 
37. – 
38. Радіо 
39. Обігрівач, вентиляція і кондиціонер 
40. – 
41. Запасний запобіжник 
42. Запасний запобіжник 
43. Запасний запобіжник 
44. Запасний запобіжник 
45. Запасний запобіжник 
46. Запасний запобіжник 
 

 
УВАГА 

Деякі показані реле запобіжники можуть бути 
відсутніми на вашому автомобілі. 
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АВТОМОБІЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ 
 

Інструмент 
 

Автомобілі, обладнані 
комплектом для ремонту шин 

 
Водійський інструмент і комплект для 
ремонту шин зберігаються в скриньці під 
килимком в багажному відділенні. 
 

Автомобілі обладнані запасним 
колесом 

Домкрат і інструмент укладені в ящик в 
багажному відділенні над запасним 
колесом. 

 
Компактне запасне колесо на стор. 9-28. 

 
 
Повнорозмірне запасне колесо на стор. 
9-29. 

КОЛЕСА І ШИНИ 
 

Стан шин і коліс 
Стан шин і коліс 
В’їжджайте на бордюри повільно і по 
можливості під прямим кутом. При перетині 
гострих кромок можна пошкодити шину і 
колесо. Під час стоянки не притирайтеся 
шинами до бордюр. 
Регулярно перевіряйте колеса на наявність 
пошкоджень. При пошкодженні або 
підвищеному зносі зверніться за допомогою 
на станцію техобслуговування. 
 

Зимові шини 
Зимові шини підвищують безпеку водіння 
при температурах нижче 7 ° C і тому 
повинні встановлюватися на всі колеса. 
 

Маркування шин 
Приклад, 215/60 R 16 95 H 
215: ширина шини, мм 
60: пропорція поперечного перерізу 
(відношення висоти шини до її ширини),% 
R: Тип: радіальний 
RF: Тип: RunFlat 
16: Діаметр колеса, дюйми 
95: Індекс допустимого навантаження на 
шину; наприклад, 95 еквівалентно 690 кг 
H: Кодова літера швидкості 
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Кодова літера швидкості: 
Q: до 160 км/год 
S: до 180 км/год 
T: до 190 км/год 
H: до 210 км/год 
V: до 240 км/год 
W: до 270 км/год 
 

Тиск повітря в шинах 
Перевіряйте тиск в холодних шинах 
кожні два тижні і перед кожною довгою 
поїздкою. Не забудьте перевірити тиск в 
шині запасного колеса. 
Відкрутіть кришечку вентиля. 
 

 

Тиск в шинах стор. 11-5 і на табличці на 
дверях водія. 
Дані про тиск наведені для холодних шин. 
Вони справедливі як для літніх, так і для 
зимових шин. 
Шину запасного колеса завжди накачуйте 
до тиску для повністю навантаженого 
автомобіля. 
Тиском ЕСО в шинах забезпечується 
можлива мінімальна витрата палива. 
Неправильний тиск в шинах викликає 
зниження безпеки руху, погіршення 
керованості, комфортності,паливної 
економічності, а також прискорений знос 
шин. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Надмірно низький тиск може призвести 
до сильного нагрівання шин та їх 
внутрішніх пошкоджень, здатним 
викликати розшарування протектора, а 
на високій швидкості навіть розрив шини. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Встановлення невідповідних шин або 
дисків може стати причиною аварії та 
анулювання схвалення типу автомобіля. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Рух на автомобілі з шинами, що мають дуже 
низький тиск повітря, призводить до 
перегріву шин, внаслідок чого можливе 
пошкодження шин. Знижений тиск повітря в 
шині також збільшує витрату палива, 
скорочує термін служби протектора шини і 
може негативно вплинути на керованість та 
ефективність гальмування автомобіля. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Не використовуйте шини і колісні диски, що 
відрізняються за розміром і типом від 
первісно встановлених на автомобілі. Це 
може негативно позначитися на безпеці і 
експлуатаційних характеристиках 
автомобіля. Це також може призвести до 
втрати управління або перекидання з 
заподіянням серйозних травм. 
При заміні шин стежте за тим, щоб всі 
чотири встановлювані шини і диски мали 
однакові розмір, тип, висоту протектора, 
виробника і допустиме навантаження. 
Використання шин будь-якого іншого розміру 
або типу може серйозно погіршити ходові 
характеристики, керованість, дорожній 
просвіт, гальмівний шлях, зазор між кузовом 
і колесом та надійність свідчень спідометра. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Використання невідповідних шин може 
призвести до несподіваного падіння 
тиску і стати причиною аварії. 

 

Глибина протектора 
Регулярно перевіряйте глибину 
малюнка протектора. З міркувань 
безпеки шину потрібно замінити при 
глибині протектора 2-3 мм (4 мм для 
зимової шини). 
З метою забезпечення безпечної 
експлуатації автомобіля висота 
протектора шин на колесах одного 
моста неповинна відрізнятися більше 
ніж на 2 мм. 
Встановленій правилами мінімальній 
глибині малюнка протектора (1,6 мм) 
відповідає поява індикаторів зносу 
(TWI). Місця індикаторів відзначені на 
боковині покришки. 

 

Якщо знос передніх коліс більший за знос 
задніх коліс, поміняйте колеса місцями. 
Простежте, щоб напрямок обертання 
коліс при цьому не змінився. 
Старіння шин відбувається навіть у тому 
випадку, якщо вони не використовуються. 
Ми рекомендуємо замінювати комплект 
покришок кожні 6 років. 
 

Перестановка шин 
 

Щоб шини зношувалися більш рівномірно, 
їх необхідно через кожні 12000 км 
переставляти між собою. 
Найважливіша перестановка – перша. 
Якщо ви помітили передчасний знос, 
відразу ж переставте шини, а також 
перевірте сход-розвал коліс. 
Крім того, перевірте, чи не пошкоджені 
шини і колеса. 
Переставляйте шини тільки за наведеною 
тут схемою. не користуйтеся при 
перестановці запасним колесом. Після 
перестановки накачайте шини передніх і 
задніх коліс до рекомендованого тиску, 
зазначеного на ярлику із відомостями про 
шини і про дозволене навантаження. 
Скиньте систему контролю тиску в шинах. 
Переконайтеся, що всі колісні гайки 
правильно затягнуті. 

 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 
Іржа і бруд на колесі або на деталях, до яких 
воно кріпиться, можуть з часом викликати 
ослаблення колісних гайок. Колесо може 
відвалитися, що призведе до аварії. При 
заміні колеса повністю очистіть від іржі і 
бруду всі місця кріплення колеса до 
автомобіля. В екстреному випадку можна 
використовувати тканину або паперові 
серветки, але для видалення всієї корозії і 
бруду необхідно пізніше  скористатися 
шкребком або дротяною щіткою. 
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Після заміни колеса або перестановки 
шин нанесіть на середину маточини 
коліс трохи мастила для колісних 
підшипників щоб уникнути корозії або 
ураження іржею. Не наносьте мастило 
на плоску опорну поверхню, а також на 
гайки і болти кріплення коліс. 
 

Шини і колісні диски інших 
розмірів 

Якщо шини за розміром відрізняються 
від оригінальних, може знадобитися 
перепрограмувати спідометр, змінити 
номінальне значення тиску повітря в 
шинах і внести в автомобіль інші зміни. 
Після встановлення шин іншого розміру 
замініть табличку, яка містить відомості 
про тиск в шинах. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Встановлення невідповідних шин або 
дисків може стати причиною аварії та 
анулювання дозволу на експлуатацію 
автомобіля. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Не використовуйте шини і колісні диски, 
що відрізняються за розміром і типом від 
спочатку встановлених на автомобілі. Це 
може негативно позначитися на безпеці 
та експлуатаційних характеристиках 
автомобіля. Це також може привести до 
втрати управління або перекидання з 
заподіянням серйозних травм. При заміні 
шин стежте за тим, щоб всі чотири 
встановлювані шини та колеса мали 
однакові розміри, тип, глибину малюнка 
протектора, виробника і допустиме 
навантаження. Використання шини будь-
якого іншого розміру або типу може 
серйозно погіршити умови руху, 
управління, дорожнього просвіту, 
гальмівного шляху, зазору між кузовом і 
колесом і надійність показань спідометра. 
 

Ковпаки коліс 
Необхідно використовувати колісні 
ковпаки, затверджені виробником для 
відповідного автомобіля та 
задовольняючі всі вимоги, що 
пред’являються до даної комбінації коліс і 
шин. 

Якщо використовуються колісні ковпаки і 
шини, які не затверджені виробником,шини 
не повинні мати потовщення для захисту 
ободу колеса. 
Колісні ковпаки не повинні заважати 
охолодженню гальма. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Використання невідповідних шин і колісних 
ковпаків може призвести до раптової 
втрати тиску в шинах і, як наслідок, до 
аварії. 

 
Балансування і регулювання сходу- 

розвалу коліс 
Регулювання кутів установки коліс і 
балансування шин виконуються на заводі-
виробнику для забезпечення максимального 
терміну служби шин і найкращих загальних 
тягово-зчіпних характеристик. Періодичне 
повторне регулювання кутів встановлення 
коліс і балансування шин не потрібні. 
Підвіска і система рульового управління 
вашого автомобіля повинні відновитися 
після транспортування і пристосуватися до 
вашої манери їзди і кількості перевезених 
пасажирів і вантажу. Ravon рекомендує 
проїхати на новому автомобілі не менше  
800 кілометрів, перш ніж перевіряти баланс 
рульового управління. 
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Невелике відведення вліво або вправо, в 
залежності від профілю дорожнього 
полотна і наявності інших особливостей, 
наприклад колії, є нормальним. Звертатися 
в сервіс-центр для регулювання кутів 
встановлення коліс необхідно тільки в разі 
значного відведення автомобіля в бік або 
надмірного зносу шин. 
Якщо під час руху по гладкій дорозі в 
автомобілі виникає вібрація, можливо 
необхідно повторно відбалансувати шини і 
колеса. 
Зверніться до уповноваженого сервіс-
центру Ravon для проведення діагностики. 
 

Заміна колісних дисків 
При використанні різних шин можлива 
втрата управління автомобілем. 
При використанні шин різних розмірів, 
виробників або типів (радіальні і радіально-
діагональні) можливе порушення 
керованості автомобіля, яке може 
призвести до ДТП. 
Використання шин різних розмірів, 
виробників або типів може також привести 
до пошкодження автомобіля. 
Використовуйте на всіх колесах тільки шини 
правильних розмірів, виробників і типів. 
Виконайте наступні підготовчі роботи і 
дотримуйтесь наступних вказівок: 

• Припаркуйте автомобіль на достатньому 
віддаленні від основного руху. 

• Встановіть автомобіль на рівній, міцній і 
неслизькій поверхні. 
Передні колеса повинні бути спрямовані 
прямо вперед. 

• Увімкніть стоянкове гальмо та першу 
передачу або передачу заднього ходу. 

• Вимкніть двигун і вийміть ключ 
запалювання. 

• Увімкніть аварійну світлову сигналізацію. 
• Спереду і ззаду колеса, розташованого 

діагонально до колеса, яке замінюється, 
підкладіть клини, бруски або камені. 

• Висадіть всіх пасажирів з автомобіля. 
• Зніміть запасне колесо 
• Компактне запасне колесо на стор. 9-37. 
• Категорично забороняється одночасно 

міняти кілька коліс. 
• Використовуйте домкрат лише для заміни 

колеса в разі проколу, але не для заміни 
літніх шин зимовими, або навпаки. 

• У вивішеному автомобілі не повинно бути 
людей чи тварин. 

• Не залазьте під піднятий на домкраті 
автомобіль. 

• Не вмикайте двигун на вивішеному 
автомобілі. 

• Очистіть гайки кріплення колеса і 
різьблення, перш ніж встановлювати 
колесо. 

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 гранично допустимого 
навантаження. 
Використання даного домкрата для інших 
автомобілів може привести до його псування або 
поломки автомобіля, а також стати причиною 
тілесних ушкоджень. 
 

 
1. Підчепіть ковпачки колісних гайок викруткою і 
зніміть їх. 
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2. Розкладіть колісний ключ і встановіть 
його, переконавшись, що він стоїть 
надійно; потім звільніть кожну колісну 
гайку на півоберта. 

 
 
3. Обертаючи рукоятку домкрата, злегка 
підніміть підйомну головку і встановіть 
домкрат вертикально в місці, 
зазначеному півколом. 

 
4. Правильно приєднайте рукоятку домкрата 
до домкрата, а гайковий ключ – до рукоятки 
домкрата. 
Потім підніміть домкрат, так щоб підйомна 
голівка міцно встала в положення, з якого 
почнеться піддомкрачування. 
5. Повертайте гайковий ключ, стежачи за 
правильністю положення домкрата, поки 
колесо не відірветься від поверхні землі. 
6. Відверніть колісні гайки. 
7. Замініть колесо. 
8. Закрутіть колісні гайки. 
9. Опустіть автомобіль. 
10. Встановіть ключ і переконайтеся,що він 
стоїть надійно, і затягніть гайки хрест на 
хрест. Болти слід затягувати моментом 120 
Нм. 
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11. Перед тим як встановити колісний 
ковпак, поєднайте передбачений в ньому 
отвір для вентиля з вентилем шини. 
Встановіть ковпачки колісних гайок. 
12. Приберіть замінене колесо та 
автомобільні інструменти. 
Для запобігання деренчання домкрата при 
його встановленні на штатне місце  
повертайте головку гвинта до щільної 
посадки домкрата в ящику з 
інструментами. 
Переконайтеся, що домкрат не торкається 
інших інструментів. Інструменти 
Інструменти на стор. 9-21. 
13. Якомога швидше перевірте тиск в шині 
встановленого колеса і момент затяжки 
колісних гайок. 
Замініть або відремонтуйте несправну 
шину. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Іржа і бруд на колесі або на деталях, 
до яких воно кріпиться, можуть з часом 
викликати послаблення колісних гайок. 
Колесо може відвалитися, що 
призведе до аварії. При заміні колеса 
повністю очистіть від іржі і бруду всі 
міста кріплення колеса до автомобіля. 
В крайньому випадку можна протерти 
поверхні тканиною або паперовим 
рушником, однак, згодом необхідно 
буде очистити їх шкребком або 
дротяною щіткою. 
 
При заміні колеса нанесіть на центр 
маточини тонкий шар мастила для 
колісних підшипників, щоб запобігти 
корозії і утворення іржі. Не змащуйте 
плоску монтажну поверхню колеса, а 
також колісні гайки і болти. 

Ланцюги проти ковзання 

 
Допускається встановлення колісних 
ланцюгів тільки на передніх колесах. 
Використовуйте ланцюги проти ковзання з 
дрібними ланками, які виступають за 
протектор і внутрішню сторону шини не 
більше 10 мм. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Пошкодження ланцюги здатне привести до 
розриву шини. 
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Компактне запасне колесо 
Залежно від розміру запасного колеса в 
порівнянні з іншими встановленими на 
автомобілі колесами і діючих в країні 
правил воно може класифікуватися як 
тимчасове запасне колесо. 
Запасне колесо має стальний диск. 
Запасне колесо має бути меншим інших 
коліс, в іншому випадку в поєднанні із 
зимовими шинами воно може погіршити 
керованість автомобіля. 
Замініть дефектну шину якомога 
швидше. 

 

Запасне колесо зберігається в багажному 
відділенні під килимком підлоги. Воно 
кріпиться в ніші за допомогою барашкової 
гайки. 
Ніша запасного колеса не передбачає 
можливості зберігання шин всіх 
дозволених для використання на 
автомобілі типорозмірів. Якщо після 
заміни в нішу необхідно укласти більш 
широке колесо, ніж вона дозволяє, 
килимок підлоги можна покласти поверх 
виступаючого з ніші колеса. 
 

УВАГА 
Дане запасне колесо в комплекті з 
шиною призначене тільки для 
тимчасового використання. 
Якомога швидше замініть його штатним 
комплектом колеса з шиною. 
Не використовуйте колісних ланцюгів. 
Не встановлюйте на колесо шину, яка 
відрізняється від оригінальної. 
Не встановлюйте на інші автомобілі. 
Легкосплавні колісні диски кладіть 
лицьовою стороною вгору. Сталеві 
колісні диски кладіть лицьовою стороною 
вниз. 

Тимчасове запасне колесо 
 
Це колесо може помітно погіршити 
керованість автомобіля. Замініть або 
відремонтуйте дефектну шину якомога 
швидше. 
Дозволяється встановлювати тільки одне 
тимчасове запасне колесо. Не перевищуйте 
швидкість 80 км/год. Знижуйте швидкість на 
поворотах. Не користуйтеся таким колесом 
тривалий час. 
Ланцюги проти ковзання стор. 9-28. 
 

Повнорозмірне запасне колесо 
При використанні запасного колеса 
однакового розміру з іншими колесами або в 
поєднанні із зимовими шинами можливе 
погіршення керованості автомобіля. Замініть 
дефектну шину якомога швидше. 
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Запасне колесо зберігається в 
багажному відділенні під килимком 
підлоги. Воно кріпиться в ніші за 
допомогою барашкової гайки. 

Шини з направленим малюнком 
обертання 

Встановлюйте шини з заданим 
напрямком обертання так, щоб вони 
оберталися в напрямку руху. 
Напрямок обертання шини вказує символ 
(наприклад, стрілка) на боковині шини. 
Для шин, що обертаються в 
протилежному напрямку, слушне 
наступне: 
• Погіршується керованість автомобіля. 

Якнайшвидше замініть дефектну шину 
новою або відремонтованою. 

• Не перевищуйте швидкість 80 км/год. 
• Особливо обережно рухайтеся 

мокрими і покритими снігом 
дорожніми поверхнями. 

ЗАПУСК ВІД ДОДАТКОВОЇ 
АКБ 

Не заводьте двигун від пристрою швидкого 
зарядження. 
Якщо акумуляторна батарея (АКБ) 
розрядилася, то двигун можна запустити за 
допомогою допоміжних пускових проводів і 
батареї іншого автомобіля. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
При запуску від зовнішнього джерела будьте 
вкрай уважні. Будь-яке відхилення від 
наведених нижче рекомендацій може 
призвести до травми або пошкоджень в 
результаті вибуху акумуляторних батарей і 
виходу з ладу електрообладнання обох 
автомобілів. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Слід уникати попадання електроліту 
акумуляторної батареї в очі, на шкіру, на 
тканини та пофарбовані поверхні. 
Електроліт містить сірчану кислоту, яка 
може заподіяти травму або призвести до 
смерті при безпосередньому впливі. 
 
• Ні в якому разі не допускайте впливу на 

батарею відкритого полум’я або іскор. 
• Замерзання розрядженої акумуляторної 

батареї можливе вже при температурі 
0° C. 
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• Перед підключенням проводів для 

запуску від зовнішнього джерела 
розморозьте замерзлу батарею. 

• Працюючи з акумуляторною батареєю, 
одягайте засоби захисту очей і 
захисний одяг. 

• Використовуйте акумуляторну батарею 
тої ж напруги (12 В). Її ємність (Ач) 
повинна бути не менше ємності 
розрядженої акумуляторної батареї. 

• Для запуску від зовнішнього джерела 
використовуйте проводи з 
ізольованими затискачами перерізом 
не менше 16 мм 

• Не відключайте розряджену батарею 
від автомобільної мережі. 

 Вимкніть всі зайві споживачі струму 
• Під час запуску від зовнішнього 

джерела не нахиляйтеся над 
акумуляторною батареєю. 

• Затискачі одного проводу не повинні 
стосуватися затискачів іншого проводу. 

• При запуску від допоміжної батареї 
автомобілі не повинні торкатися один 
одного. 

• Повинне бути увімкнене стоянкове 
гальмо, механічна коробка передач в 
нейтральному положенні, автоматична 
коробка передач в положенні Р. 

 
Порядок підключення проводів. 
 
1. Підключіть червоний провід до 
"позитивної" клеми допоміжної АКБ 
2. Інший кінець червоного проводу 
підключіть до "позитивної" клеми 
розрядженої батареї. 
3. Підключіть червоний провід до 
"негативної" клеми допоміжної батареї. 
4. Інший кінець чорного проводу 
підключіть на "масу" автомобіля, 
наприклад до блоку двигуна або болта 
кріплення двигуна. Це з’єднання має бути 
якомога далі від розрядженої батареї, 
принаймні не ближче 60 см. 

Прокладіть проводи таким чином, щоб вони 
не торкалися обертових деталей в 
моторному відсіку. 
Для запуску двигуна: 
1. Запустіть двигун автомобіля, 
використовуваного в якості "донора". 
2. Через 5 хвилин запустіть двигун іншого 
автомобіля. Стартер можна вмикати не 
більше ніж на 15 секунд і з інтервалом в 
одну хвилину. 
3. Дайте обом двигунам з підключеними 
проводами попрацювати приблизно 3 
хвилини на холостому ходу. 
4. На автомобілі з розрядженою батареєю 
увімкніть споживачі струму (наприклад, 
фари, обігрів заднього скла). 
5. Відключення проводів здійснюйте в 
зворотному порядку. 
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БУКСИРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ 
 
При необхідності в буксируванні 
автомобіля зверніться в нашу сервісну 
службу або в спеціалізовану компанію. 
 

 
Найкращий спосіб транспортування – 
використання автомобіля-евакуатора. 

 

Під час буксирування на 2 колесах підняти 
передні провідні колеса і буксирувати з 
блокованими передніми колесами. При 
буксируванні автомобіля необхідно 
дотримуватися таких правил: 
• В буксируваному автомобілі не повинно 

бути пасажирів. 
• В буксируваному автомобілі вимкніть 

стоянкове гальмо та увімкніть 
нейтральну передачу. 

• Увімкніть аварійну світлову 
сигналізацію. 

 Дотримуйтесь швидкісного режиму. 
Якщо немає можливості відбуксирувати 
Ваш автомобіль на евакуаторі, 
дотримуйтеся наступного: 

 
Тип 1 
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Тип 2 
Відчепіть кришку знизу та зніміть вниз. 
Буксирна провушина зберігається разом 
з автомобільними інструментами 
Інструменти стор. 9-21. 

 
Тип 1 

 
Тип 2 

 

Загорніть буксирну провушину до упору, 
зупинивши її в горизонтальному положенні. 
Приєднайте до провушини буксирний трос або, 
ще краще, буксирну тягу. 
Буксирна провушина використовується тільки 
для буксирування, а не для евакуації 
автомобіля. 
Увімкніть запалювання для розблокування 
керма і забезпечення можливості вмикання  
стоп-сигналу, звукового сигналу і склоочисників. 
Переведіть КПП на нейтраль. 

УВАГА 
Повільно рушайте з місця. 
Уникайте ривків. Занадто велике тягове зусилля 
може пошкодити автомобіль. 
 
Гальмування і рульове управління вимагають 
набагато більше зусиль, якщо двигун 
заглушений. 
Щоб в салон не потрапляли вихлопні гази 
буксируваного автомобіля, закрийте вікна та 
увімкніть систему рециркуляції повітря. 
Автомобіль з автоматичною коробкою передач: 
Забороняється буксирувати автомобіль своїм 
ходом. Буксирування за допомогою троса може 
привести до серйозного пошкодження 
автоматичної коробки передач. Для 
буксирування автомобіля з автоматичною 
коробкою передач рекомендується 
скористатися евакуатором з плоскою 
платформою або підйомником. 
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Автомобілі з механічною коробкою 
передач. Автомобіль допускається 
буксирувати передньою стороною вперед 
зі швидкістю не більше 88 км/год. У всіх 
інших випадках, а також при несправності 
коробки передач, передній міст необхідно 
підняти від землі. 
Зверніться по допомогу в автомайстерню. 
Після завершення буксирування викрутіть 
буксирну провушину. 
Тип 1: Вставте і закрийте кришку на 
лівійстороні. 
Тип 2: Вставте і закрийте кришку внизу. 
Найкращий спосіб транспортування 
використання автомобіля-евакуатора. 
 

Буксирування іншого автомобіля 

 
Задня буксирна провушина розташована 
під заднім бампером автомобіля. 

Буксирну провушину допускається 
використовувати тільки для буксирування по 
дорозі, але не для витягування застряглого 
автомобіля. 

 
Задня буксирна провушина розташована під 
заднім бампером автомобіля. 
Буксирну провушину допускається 
використовувати тільки для буксирування по 
дорозі, але не витягування застряглого 
автомобіля. 
 

УВАГА 
Повільно рушайте з місця. 
Уникайте ривків. Занадто велике тягове 
зусилля може пошкодити автомобіль. 

ДОГЛЯД ЗА ЗОВНІШНІХ ВИГЛЯДОМ 
АВТОМОБІЛЯ 

 
Замки 

Замки змащені на заводі високоякісним 
мастилом для циліндрів замків. 
Користуйтеся розморожуючою рідиною 
тільки у випадку крайньої необхідності, 
оскільки вона руйнує мастило циліндра 
замка і може порушити його роботу. 
Після застосування розморожуючої рідини 
обов’язково змастіть замки на станції 
техобслуговування. 
 

Мийка 
Навколишнє середовище впливає на 
лакофарбове покриття. 
Регулярно мийте і наносите віск на кузов 
автомобіля. При використанні автоматичної 
мийки вибирайте програму, яка містить 
процедуру нанесення воску. 
Пташині екскременти, мертвих комах, бітум, 
квітковий пилок тощо слід видаляти негайно, 
оскільки вони містять шкідливі для 
фарбового покриття агресивні компоненти. 
При використанні мийки, дотримуйтесь 
інструкції її виробника. Склоочисники 
вітрового і заднього скла повинні бути 
увімкненими. Заблокуйте автомобіль так, 
щоб 
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кришку горловини паливного бака 
неможливо було відкрити. Зніміть 
антену і зовнішні аксесуари, наприклад 
багажник на даху тощо. 
При митті автомобіля вручну не 
забудьте, що внутрішню поверхню 
колісних арок також необхідно ретельно 
промити. 
Очистіть краї та пази відкритих дверей і 
капота, а також ділянки кузова, що 
закриваються ними. 
Необхідно змащувати петлі всіх дверей 
автомобіля (виконується на станції 
техобслуговування). 
Не виконуйте чистку моторного відсіку 
за допомогою пароструйного очищувача 
або струменевого очищувача високого 
тиску. 
Ретельно вимийте і протріть автомобіль 
замшею. Промивайте замшеву ганчірку 
якнайчастіше. 
Використовуйте різні матеріали для 
забарвлених і скляних поверхонь: сліди 
воску на вікнах погіршують огляд. 
Не намагайтеся зішкребти смолу 
твердими предметами. Для видалення 
гудрону з пофарбованих поверхонь 
існують спеціальні аерозолі. 

Поводження з автомобілем після 
нанесення наклейок 

Не мийте автомобіль протягом 72 годин з 
моменту доставки, щоб наклейка встигла 
добре приклеїтися. 
При митті автомобіля мийним апаратом 
високого тиску або ручним паровим 
апаратом тримайте насадку на відстані 
не менше 20 см і не направляйте 
струмінь водну точку довше 1 секунди. 
Інакше можливе пошкодження наклейок. 

 
Зовнішнє освітлення 

Ковпаки фар та інших ліхтарів 
виготовлені з пластмаси. Не застосовуйте 
для догляду за ними абразивні або їдкі 
агенти, не користуйтеся шкребком для 
видалення льоду і не тріть їх в суху. 
Для видалення слідів комах, мастила та 
гудрону з ліхтарів і лінз використовуйте 
тільки теплу воду, м’яку тканину і 
автомобільний шампунь. 
Неакуратне миття жорсткою тканиною 
може привести до пошкодження корпусів 
ліхтарів. 
Не використовуйте для миття  
сильнодіючі миючі засоби для 
автомобілів. Уникайте використання 
небезпечних розчинників. В результаті 
хімічного впливу лінза може потріскатися. 

Примітка: Дотримуйтесь вказівок 
керівництва щодо миття автомобіля і 
використовуйте тільки м’які миючі засоби, 
щоб не пошкодити лінзи фар. 
Забороняється використовувати миючі 
засоби, що містять: 
• Ацетон 
• Бензол 
• Толуол 
• Ксилол 
• Розчинники 
 

Полірування і покриття воском 
Регулярно наносьте воскове покриття 
(найпізніше, коли краплі води перестають 
утворювати "намистинки" на поверхні). 
В іншому випадку лакофарбове покриття 
буде випаровуватися. 
Полірування необхідне тільки тоді, коли 
фарба втрачає свій блиск або коли на ній 
починають збиратися тверді відкладення. 
В результаті полірування лакофарбового 
покриття силіконом утворюється захисна 
плівка, що робить нанесення воску 
необов’язковим. 
Пластмасові деталі кузова обробці воском 
або поліролями не підлягають. 
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Скло вікон і щітки склоочисників 
Використовуйте м’яку безворсову тканину 
або замшу разом з рідиною для миття 
скла і видалення останків комах. 
При митті заднього вікна стежте, щоб не 
пошкодити нагрівальний елемент, що 
знаходиться на ньому. 
Для механічного видалення льоду 
користуйтеся шкребком для льоду з 
гострою кромкою. Міцно натискайте 
шкребком на скло, щоб ніякий бруд не міг 
потрапити під нього і стати причиною 
утворення подряпин. 
Заїдаючі щітки склоочисників очистіть 
м’якою тканиною і рідиною для миття 
скла. 
 

Колеса і шини 
Не застосовуйте струменеві очищувачі 
високого тиску. 
Для миття колісних дисків 
використовуйте pH-нейтральний миючий 
засіб. 
Оскільки диски пофарбовані, їх можна 
обробляти тими ж самими миючими 
засобами, що і кузов. 

Пошкодження лакофарбового 
покриття 

Невеликі пошкодження лакофарбового 
покриття, перш ніж почне утворюватися 
іржа, можна усувати за допомогою 
спеціального олівця для 
підфарбовування. Більш суттєві 
ушкодження або зони з утворенням іржі 
усуваються тільки в умовах станції 
техобслуговування. 
 

Спеціальний обвіс кузова 
• Будьте обережні при буксируванні, 

щоб уникнути пошкодження буксирним 
тросом. Перед буксируванням зніміть 
кришку з бампера. 

• Зменшений дорожній просвіт. 
Проїжджайте повільно над вершинами 
ухилів, нерівностями і бордюрами. 

• При підйомі автомобіля 
використовуйте опори. 

• При перевезенні автомобіля 
рекомендується повністю завантажити 
автомобіль на евакуатор для 
попередження ушкодження кузова і 
його покриття. 

 
Днище 

Їдкі речовини, використовувані 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 і іржі. 
Регулярно використовуйте звичайну воду 
для очищення днища автомобіля від цих 
речовин. 
Уважно очищайте всі місця, в яких може 
збиратися бруд та інше сміття. 
Розм’якшіть грудки в важкодоступних 
місцях перед змиванням. 
 

Догляд за салоном 
Внутрішній простір і обшивка 

Здійснюйте чистку внутрішнього простору 
автомобіля, включаючи облицювання та 
обшивку панелі приладів, сухою 
ганчіркою або засобом для чищення 
матеріалів салону. 
Приладову панель слід чистити тільки 
м’якою, злегка зволоженою тканиною. 
Тканинні оббивки слід очищати з 
допомогою пилососа і щітки. 
Плями слід виводити за допомогою 
миючого засобу для матеріалу оббивки. 
Тканина одягу може фарбувати. 
Це може привести до появи видимих 
плям, особливо на світлих ділянках 
оббивки. Плями, що змиваються слід 
видаляти якомога швидше. 
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Ремені безпеки слід чистити за 
допомогою ледь теплої води або 
миючого засобу для матеріалів салону. 
 

УВАГА 
Закрийте наявні в одязі замки на 
липучках, оскільки використовувана в них 
липучка може пошкодити оббивку сидінь. 
 

Пластикові та гумові деталі 
 
Пластикові та гумові деталі можна 
чистити за допомогою того ж засобу для 
чищення, що і для чищення кузова. При 
необхідності використовуйте засоби для 
чищення засіб для матеріалів салону. 
Використання будь-яких інших засобів 
неприпустимо. Особливо це стосується 
розчинників і бензину. Не застосовуйте 
струменеві  очищувачі високого тиску. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Інформація з обслуговування 
 

Для економної і безпечної експлуатації 
автомобіля та підтримки його в хорошому 
стані необхідно виконувати технічне 
обслуговування автомобіля з 
встановленою періодичністю. 
 

Підтвердження 
Виконання технічного обслуговування 
підтверджується записом в сервісній 
книжці. 
Дата і пробіг завіряються печаткою станції 
техобслуговування та підписом. 
Підтверджене проходження технічного 
обслуговування є обов’язковою умовою 
виконання гарантійних та інших 
зобов’язань і враховується при продажу 
автомобіля, тому стежте, щоб сервісна 
книжка заповнювалася правильно. 

ДОДАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД 

 
Екстремальні робочі умови 

Екстремальними робочими умовами вважаються 
такі умови, коли автомобілю часто доводиться 
працювати принаймні в одному з наступних 
режимів: 
• Часті короткі поїздки на відстані менше 10 км. 
• Холостий хід протягом тривалого часу та/або 

водіння на малій швидкості в умовах пробок. 
• Їзда по ґрунтових дорогах. 
• Їзда по горбистій або гористій місцевості. 
• Їзда з причепом. 
• Їзда в щільному міському потоці при зовнішній 

температурі до 32° C або вище. 
• Використання автомобіля в якості таксі, 

поліцейського або розвізного автомобіля. 
• Часта експлуатація при зовнішній температурі 

нижче температури замерзання. 
• Вважається, що в украй важких умовах 

працюють автомобілі поліції, автошкіл і таксі. 
При роботі в екстремальних умовах деякі 
планові роботи з техобслуговування можуть 
знадобитися через коротші, ніж заплановано, 
інтервали. 
Звертайтеся за технічною консультацією за 
вимогами, що пред’являються до 
техобслуговування автомобіля в конкретних 
робочих умовах. 
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (ТО) R2 
 

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 рульового управління І І І І І І І І І І І 
Охолоджуюча рідина І І І І І І І І І І І 
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. 10-
2).  



10-4 СЕРВІС ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Регламент технічного обслуговування (ТО) R2 (продовження) 
 

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 рульовий 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, склообмивачі 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            
* Чистка 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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РЕКОМЕНДОВАНІ РОБОЧІ РІДИНИ, 
МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І 

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ 
 

Рекомендовані рідини та мастильні 
матеріали 

 

Користуйтеся тільки перевіреними і 
дозволеними до використання  продуктами. 
Пошкодження через використання не 
рекомендованих матеріалів не покриваються 
гарантією. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Ці речовини небезпечні і можуть бути 
отруйними. Поводьтеся з ними з обережністю. 
Прочитайте наведену на упаковках 
інформацію. 

 

Моторне масло 
Використовуйте тільки масла з сертифікацією 
dexos™ або масла аналогічного класу з 
відповідним рівнем в’язкості. 
Якщо ви не впевнені, чи відповідає масло 
вимогам dexos™, зверніться до свого 
постачальника. 
Використання інших масел при відсутності 
масел dexos: При відсутності масел dexos 
можна використовувати інші масла для 
доливання до необхідного рівня в кількостях, 
зазначених нижче. 
Однак за певних умов використання таких 
масел може призвести до зниження тягово-
динамічних характеристик і пошкодження 
двигуна. 
Моторне масло розрізняється за якістю і 

в’язкістю. При цьому при виборі моторного 
масла майте на увазі, що якість важливіша, 
ніж в’язкість. 
 

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 
• API SM, ACEA-A3/B3: 

допустимо з двигунами покоління 1 (з 
двигунами покоління 2 не застосовується) 
 

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 привести 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 буква W, 
позначає в’язкість при низькій температурі, а 
другий код – в’язкість при високій 
температурі. 
Коефіцієнт в’язкості SAE визначає здатність 
масла текти. На морозі моторні масла стають 
більш в’язкими, ніж при теплій погоді. 
 

Клас в’язкості масла для двигуна 
1.2D Gen2 

SAE 5W-20 – оптимальне значення в’язкості 
масла для вашого автомобіля. Не 
допускається використовувати інші моторні 
масла, наприклад SAE 10W-30, 10W-40 або 
20W-50. 
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Для використання при низькій 
температурі з двигунами 1.2D Gen2 

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 і нижче: 0W-20, 0W-30. 
• До -25 ー C: 5W-20, 5W-30. 

 

Присадки до моторного масла / 
промивні масла 

Не додавайте нічого в масло. 
Рекомендовані масла, що 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 
покриваються 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 
необхідної якості можна використовувати 
не більше 1 літра масла 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 
привести до серйозного пошкодження 
двигуна. 

Охолоджуюча рідина і антифриз 
Використовуйте тільки антифризи з 
тривалим терміном служби (LLC) на базі 
органічної кислоти. 
Охолоджувальною рідиною в країнах з 
помірним кліматом забезпечується захист 
при морозах приблизно до -35° C. В 
країнах з холодним кліматом 
забезпечується захист при морозах 
приблизно до -50° C. Цю концентрацію 
необхідно підтримувати цілий рік. 
Підтримуйте достатню концентрацію 
антифризу. 
Добавки до охолоджуючої рідини, що 
забезпечують додатковий захист від 
корозії або герметизацію малих витоків, 

можуть погіршити працездатність 
двигуна. За результати застосування 
присадок до охолоджуючої рідини 
виробник автомобіля відповідальності не 
несе. 
 

Гальмівна рідина 
Використовуйте тільки офіційно 
затверджену для даного автомобіля 
гальмівну рідину (DOT 4). 
З часом гальмівна рідина поглинає 
вологу, що може вплинути на 
ефективність гальм. Тому гальмівну 
рідину слід замінювати через встановлені 
періоди часу. 
Щоб запобігти поглинанню гальмівною 
рідиною вологи, її слід зберігати в 
герметичній тарі. 
Переконайтеся, що гальмівна рідина 
незабруднена. 
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УВАГА 
Використання низькоякісної гальмівної 
рідини може привести до корозії 
внутрішніх компонентів гальмівної 
системи, і, як наслідок, до зниження 
ефективності гальмування, що 
безпосередньо загрожує безпеці. 
Використовуйте тільки гальмівну рідину 
високої якості, дозволену до 
застосування в автомобілях вашої 
моделі. Рекомендуємо купувати 
гальмівну рідину у авторизованого 
дилера Ravon. 
 

Масло для механічної коробки 
передач 

Використовуйте тільки масло 
XGPSAE75W85W. 
 

Рідина для автоматичної коробки 
передач 

Використовуйте тільки рідину JWS3309. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ 
АВТОМОБІЛЯ 

 
Ідентифікаційний номер 

автомобіля (VIN) 

 
Ідентифікаційний номер автомобіля 
знаходиться під подушкою заднього 
сидіння. 

 
Паспортна табличка 

 
 

Тип1 

 
Табличка розташована біля замка дверей 
водія. 

 
Тип 2 

 

 
Табличка розташована біля замка дверей 
переднього пасажира. 
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ДАНІ АВТОМОБІЛЯ 

 
Дані автомобіля 

 

Торгові позначення 1,2D бензиновий AT 1,2D бензиновий МT 

Двигун 1.2D 1.2D 

Ідентифікаційний код двигуна B12D2 B12D2 

Кількість циліндрів 4 4 

Робочий об’єм [см3] 1249 1249 

Потужність двигуна [кВт] при об/хв. 62,6/6400 62/6200 

Крутний момент [Нм] при об/хв. 112/4200 112/4600 

Тип палива Бензин Бензин 

Октанове число RON 

Рекомендоване 
допустиме 

91 
Більше 91 

91 
Більше 91 

 
Тягово-динамічні характеристики 

 
Двигун 1,2D бензиновий AT 1,2D бензиновий МT 

Максимальна швидкість [км/год] (1) 161 164 
 

(1) Зазначена максимальна швидкість досяжна для автомобіля з корисним навантаженням 200 кг понад власну масу автомобіля 
(без водія). Наявність додаткового устаткування може привести до зниження максимальної швидкості автомобіля.  
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Маса автомобіля 
Мінімальна власна маса 

 Двигун Автоматична коробка передач Механічна коробка передач 
[кг] 1.2D 950-979 905-990 

 
Повна маса автомобіля 

 Двигун Автоматична коробка передач Механічна коробка передач 
[кг] 1.2D 1050-1079 1005-1090 

 
Максимальна власна маса 

 Двигун Автоматична коробка передач Механічна коробка передач 
[кг] 1.2D 1363 1367 
 

Заправні ємності 
Моторне масло 
Двигун 1,2D бензиновий AT 1,2D бензиновий МT 
разом з фільтром [л] 3,75 3,75 
між мінімальним (MIN) і максимальним (MAX) рівнями [л] 2,5/3,5 2,5/3,5 
 
Паливний бак  
Бензин, номінальний обсяг [л] 35 
 
Автоматична трансмісія Aisin 
Масло, номінальний обсяг [л] 4,52 
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Трансмісія 
Система приводу Передній привід 

4-ступенева автоматична коробка передач 
Передній привід 

5-ступенева механічна коробка передач 

 
 
Передавальні 
числа коробки 
передач 

1-ша передача 2,875 3,539 

2-а передача 1,568 1,864 

3-тя передача 1,000 1,242 

4-а передача 0,697 0,974 

5-а передача - 0,781 

Задній хід 2,300 3,385 

Головна передача 4,145 3,905 
 

Тиск повітря в шинах 
 

Двигун 
 

Шини 
Режим Comfort, до 3-х осіб Режим ECO, до 3-х осіб При повному завантаженні 

Передня Задня Передня Задня Передня Задня 

[КПа/бар] [КПа/бар] [КПа/бар] [КПа/бар] [КПа/бар] [КПа/бар] 

1.2D 155/80 R13, 
155/70 R14 

220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 235/2,35 (34) 235/2,35 (34) 

Всі Компактне 
запасне 
колесо 

420/4,2 (60) 420/4,2 (60) - - 420/4,2 (60) 420/4,2 (60) 

 
Зазначені в інструкції для власника характеристики шин можуть бути змінені без повідомлення; керуйтеся інформацією в 
табличці даних шин вашого автомобіля.  
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Габарити автомобіля 
 

Довжина [мм] 3640 

Ширина без зовнішніх дзеркал [мм] 1597 

Ширина з двома зовнішніми дзеркалами [мм] 1910 

Висота (без антени) без багажника на даху [мм] 1522 

Висота (без антени) з багажником на даху [мм] 1551 

Довжина багажного відділення, по підлозі [мм] 548 

Ширина багажного відділення [мм] 987 

Висота багажного відділення [мм] 435 

База [мм] 2375 

Діаметр повороту [м] 9,9 
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• ЗАПИС ДАНИХ АВТОМОБІЛЯ І 
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 12-2 
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ЗАПИС ДАНИХ ПРО АВТОМОБІЛІ 
І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

 

Реєстратори даних про події 
 

Використовувані в автомобілі модулі 
пам’яті 

У багатьох блоках управління, 
встановлених на вашому автомобілі, є 
модулі пам’яті, які використовуються для 
тимчасового або постійного зберігання 
технічної інформації про стан автомобіля, ті 
чи інші події та збої. Ця технічна інформація 
використовується для контролю стану 
різних деталей і вузлів,блоків управління, 
систем або навколишнього середовища, 
фіксуючи такі дані: 
• Робочі параметри деталей і вузлів 

систем (наприклад, відомості про рівень 
експлуатаційних рідин) 

• Повідомлення про стан автомобіля і 
окремі деталі і вузли (наприклад, 
відомості про швидкість обертання коліс, 
швидкість уповільнення, поперечне 
прискорення) 

• Відомості про збої і вихід з ладу 
важливих деталей і вузлів 

• Відомості про поведінку автомобіля в 
різних ситуаціях (наприклад, інформація 
про спрацювання надувних подушок 
безпеки, включення системи динамічної 
стабілізації) 

• Параметри навколишнього 
середовища (наприклад, 
температура). 

Ці відомості мають виключно технічний 
характер і можуть бути корисні для 
виявлення і усунення причин 
несправностей, а також для 
забезпечення більш оптимального 
режиму експлуатації різних систем 
автомобіля. 
За допомогою цих даних неможливо 
відновити маршрут руху автомобіля. 
Спеціалісти мережі сервісного 
обслуговування (куди ви можете 
звернутися, наприклад, для проведення 
ремонту, ТО, гарантійного 
обслуговування або усунення будь-яких 
дефектів) можуть зчитувати ці технічні 
дані з модулів пам’яті блоків управління 
різними системами автомобіля за 
допомогою спеціальних діагностичних 
приладів (сканерів). При необхідності ви 
можете звернутися за додатковою 
інформацією до цих спеціалістів. Після 
усунення несправності, що викликала 
занесення в пам’ять блоку 
діагностичного коду, дані або 
видаляються або перезаписуються і не 
можуть бути відновлені. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) 
 
Технологія радіочастотної 
ідентифікації(RFID) використовується на 
деяких автомобілях в таких системах, як 
система контролю тиску повітря в шинах і 
система контролю доступу до вмикання 
запалювання. Ця технологія 
використовується і в деяких видах 
додаткового обладнання, наприклад в 
радіобрелках дистанційного управління 
замками дверей і запалюванням, а також 
в передатчиках систем управління 
гаражними воротами. Застосування  
технології RFID в автомобілях Ravon не 
передбачає використання або запису 
будь-яких даних особистого характеру, а 
також обміну ними з іншими системами 
Ravon, що зберігають такі дані. 

 

 


