RAVON R4
Керівництво з
експлуатації автомобіля

ОБОВ’ЯЗКОВО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ
НЕЕТИЛЬОВАНЕ ПАЛИВО
ОКТАНОВИМ ЧИСЛОМ 91!
Двигун даного автомобіля спроектовано та
побудовано
відповідно
до
останніх
досягнень у галузі автомобільних розробок.
Це е к о н о м і ч н а , т е х н і ч н о
вдосконалена модель, що відповідає
вимогам
охорони
навколишнього
середовища.
Для належної роботи двигуна необхідно застосовувати лише неетильоване високоякісне
паливо октановим числом не нижче 91.
Див. главу «ВОДІННЯ ТА КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ – Паливо» (стор. 8-20).
Використання інших видів палива може призвести до погіршення експлуатаційних
характеристик автомобіля і стати причиною анулювання гарантії!

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

ДАНІ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ
Паливо
Масло двигуна

Маркування
Марка
В’язкість

Тиск у шинах

Вага

Розмір шин

Повна маса автомобіля
- Споряджена маса, базова модель
= Завантаження

Передні

Задні

ДО УВАГИ ВЛАСНИКА
Технічні дані автомобіля
Введіть дані вашого автомобіля на
попередній сторінці, щоб вони були легко
доступні. Знайти цю інформацію можна у
розділах «Техн ічне обслуговування» і
«Технічні дані», а також на паспортній
табличці автомобіля.

Керівництві інформації. Всі уповноважені
сервіс-центри Ravon надають висококласне
обслуговування
силами
кваліфікованих
спеціалістів,
які
працюють
за
затвердженими інструкц іями. Пакет із
літературою для клієнта повинен завжди
знаходитися під рукою в автомобілі. Він
знаходиться у рукавичній скриньці.

Як користуватися цим
Керівництвом
•

Вступ
Ваш автомобіль – це оптимальне поєднання
передової
техн ології,
безпеки,
еколог ічності та економічн ості.
Це Керівництво користувача містить всю
необхідну для впевненого та ефективного
керування Вашим автомобілем інформацію.
Якщо контрольний індикатор
з’являється
в комбінації приладів одночасно з іншим
контрольним
індикатором,
необхідно
звернутися до даного Керівництва з
експлуатації.
Крім Вас, і пасажири теж повинні знати про Більш детальну інформацію про компанію
можливі при неправильній експлуатації Ravon та продукцію під маркою Ravon
автомобіля нещасні випадки і травми. можна знайти на сайті:
www.ravon.ru
Розкажіть їм про це.
Обов’язково виконуйте діючі закони і
розпорядження
тієї
країни,
в
якій
знаходитесь.
Відповідне
законодавство
може відрізнятися від наведеної у цьому

•
•

•
•
•

У цьому керівництві міститься опис
всіх опцій та функцій, доступних
для цієї мод елі. Деякі описи,
включаючи функції дисплея і
меню, можуть не належати до
вашого автомобіля з причини
обраного
варіанта
моделі,
технічних характеристик країни
поставки, наявності спеціального
обслуговування чи приладдя.
Розміщення інформації наведено у
Заголовках на початку Керівництва і
на початку кожної із глав.
У даному Керівництві з експлуатації
використовуються
заводські
позначення, які можна знайти у главі
«Технічні дані».
Вказівки напрямку, наприклад вліво –
вправо чи вперед – назад завжди
наводяться щодо напрямку руху.
Екранні дисплеї автомобіля можуть
не підтримувати конкретну мову
користувача.
Повідомлення, що відображаються
на дисплеї, а також надписи
всередині
салону
наводяться
жирним шрифтом.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКА
НЕБЕЗПЕКА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА
УВАГА
НЕБЕЗПЕКА
Текст,
відзначений
НЕБЕЗПЕКА,
містить інформацію, пов’язану з ризиком
летального насл ідку. Нехтування цими
відомостями
може
виявитися
небезпечним для життя.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Текст, позначений
ПОПЕРЕДЖЕННЯ,
містить інформацію, пов’язану з ризиком
нещасного
випадку
чи
травми.
Нехтування цими відомостями може стати
причиною травми.
УВАГА
Текст, позначений УВАГА, інформує про
те,
що
автомобіль
може
бути
пошкоджений.
Нехтування цією інформацією може
призвести до пошкодження автомобіля.

Таким символом позначається заборонений
спосіб дії, який може призвести до травм чи
пошкодження автомобіля.
Символи
Посилання на сторінки позначаються за
допомогою .  означає «див. стор.».
Особливу увагу зверніть на вид палива, що
використовується, у розділі «ВОДІННЯ ТА
КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ – Паливо»
(стор. 8-20).
Бажаємо Вам щасливої дороги.
Ravon

ЗМІСТ
1. Ключі, двері та вікна
2. Сидіння, системи захисту
3. Місця для зберігання
4. Прилади та засоби управління
5. Освітлення
6. Інформаційно-розважальна система
7. Клімат-контроль
8. Водіння та керування автомобілем
9. Догляд за автомобілем
10. Сервіс та технічне обслуговування
11. Технічні дані
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КЛЮЧІ, ЗАМКИ
Ключі
Запасні ключі
Механічний код ключа вказано на знімній
бирці.
Оскільки цей код унікальний для кожного
автомобіля, він необхідний для замовлення
додаткових ключів.

Радіобрелок дистанційного управління
НЕБЕЗПЕКА
Не залишайте ключ у замку запалювання
чи просто у салоні автомобіля, якщо у
ньому без нагляду залишені діти.
Така безвідповідальна поведінка може
спровокувати ситуації, що несуть загрозу
для життя дітей та оточуючих.
Ключ дозволяє управляти багатьма
функціями автомобіля, у тому числі
приводити його в рух.

Складний ключ

Щоб висунути ключ, натисніть на кнопку.
Щоб скласти ключ, натисніть на кнопку і
заберіть борідку вручну.

Використовується для управління такими
системами:
• Центральний замок
• Протиугінна сигналізація.
• Кришка багажника.
Радіус роботи радіобрелка складає близько
20 метрів. В залежності від навколишніх
умов відстань може змінюватися.
Робота пульта дистанційного управління
підтверджується блиманням.
З пультом слід поводитися дбайливо,
захищати
від
вологи
та
високої
температури, не вмикати без необхідності.
Пульт дистанційного радіоуправління не
працює, коли ключ вставлено в замок
запалювання. Це зроблено для запобігання
випадкового спрацьовування дистанційного
управління.
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Несправності

Заміна батарейки радіобрелка
дистанційного управління

Якщо управління центральним замком за
допомогою пульта неможливе, причина
несправності може полягати в наступному:
• перевищена дальність дії пульта.
• напруга батареї пульта впала нижче
допустимого рівня.
• часте увімкнення пульта за межами
його радіуса дії, що вимагає його
повторної синхронізації.
• при частих увімкненнях і вимкненнях
центральний
замок
перевантажується, при цьому його
електроживлення може тимчасово
припинитися.
1. Відкрийте кришку радіобрелка.
• потужні електромагнітні перешкоди 2.
Вилучіть
використану
батарейку.
від зовнішніх джерел.
Слідкуйте, щоб інші компоненти не
торкалися друкованої плати.
Див. розділ Механічні замки дверей на стор. 3. Встановіть нову батарейку. При установці
 1-4.
негативний контакт (-) батарейки повинен
бути звернений вниз до плати.
Заміна батарейки радіобрелка
4. Закрийте кришку радіобрелка.
дистанційного управління
5. Перевірте роботу пульта дистанційного
управління на автомобілі.
Замініть батарейку пульта, як тільки радіус
його дії почне зменшуватися.
УВАГА
Батарейки слід здавати на утилізацію в
Не торкайтеся пальцями до плоских
спеціальні пункти збору.
поверхонь акумуляторної батареї, тому
що цим скорочується термін її служби.

1-3

ПРИМІТКА
Для заміни використовуйте батарейку CR
2032 (чи аналогічну).
ПРИМІТКА
Використані літієві батарейки можуть
завдати шкоди навколишньому середовищу.
Дотримуйтеся місцевих правил утилізації
відходів.
Не
викидайте
використані
батарейки разом із побутовими відходами.
ПРИМІТКА
Для забезпечення працездатності пульта
дистанційного управління дотримуйтесь
таких правил:
• Не кидайте пульт.
• Не кладіть на пульт важкі предмети.
• Бережіть пульт від впливу води і
прямих сонячних променів. При
намочуванні пульта витріть його
м’якою тканиною.

1-4
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Механічні замки дверей
Замикання зсередини

Замикання зовні

Розблокування
Пульт дистанційного управління

Поверніть ключ проти годинникової стрілки.
Натисніть на ручки відповідних дверей Двері водія будуть замкнені. Перед тим як Натисніть кнопку
всередину. Двері будуть замкнені. Двері виходити із автомобіля, переконайтеся, що інші
водія та двері переднього пасажира двері замкнені.
При стандартному налаштуванні всі двері
можна замкнути лише після їх
відчиняються, аварійні вогні двічі коротко
Розблокування
зачинення. Тим самим виключається
блимають.
небезпека
забування
ключа
в
Одне натискання кнопки відмикає лише двері
Поверніть ключ за годинниковою стрілкою.
автомобілі.
водія, два натискання кнопки
відмикають всі
інші двері та двері багажника. Налаштування
Центральний замок
можна
змінити
в
меню
інформаційнорозважальної
системи.
ІнформаційноВідмикає та замикає двері.
Якщо потягнути за внутрішню ручку дверей, розважальна система  6-1.
відбудеться відмикання замка відповідних
дверей, і двері відчиняться.
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Замикання
Пульт дистанційного управління

Відмикання дверей багажника

1-5

Кнопка центрального замка
Блокує та розблоковує замки всіх дверей.

Натисніть і утримуйте кнопку
. Двері Натисніть клавішу
, щоб увімкнути
багажника розблокуються і відчиняться, при блокування замків.
Натисніть кнопку .
цьому інші двері залишаться замкненими.
Натисніть клавішу
, щоб розблокувати
Всі двері, включаючи двері багажника, будуть Аварійні вогні двічі коротко блимнуть.
замки.
замкнені,
аварійні
вогні
одноразово
блимають, вказуючи на успішне замикання
Автоматичне замикання
(стандартне налаштування).
Якщо двері водія чи пасажира погано
Автоматичне відмикання
зачинені, замок цих дверей не спрацює.
Ця функцій автоматично відмикає двері після
поїздки, коли ключ виймається із замка
запалювання (для автомобілів із механічною
КПП), чи коли важіль перемикання передач
встановлюється у положенні Р (для
автомобілів з автоматичною КПП).
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Ця функція за замовчуванням відключена.
Налаштування можна змінити в меню
інформаційно-розважальної
системи.
Інформаційно-розважальна система  6-1.

Захист блокування
Блокування замків від дітей

Автоматичне повторне замикання дверей
Через декілька хвилин після подачі команди
на відмикання з пульту дистанційного
управління
всі
двері
автоматично
замикаються знову, якщо жодні із дверей не
були відчинені чи ключ запалювання не був
повернутий у положення 1 чи 2.
Положення замка запалювання  8-12. Ця
функція за замовчуванням відключена.
Налаштування можна змінити у меню
інформаційно-розважальної
системи.
Інформаційно-розважальна система  6-1.

ДВЕРІ
Багажне відділення
Відчинення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не допускається рух з повністю чи
частково
відчиненими
дверима
багажника, наприклад, при перевезенні
великогабаритних вантажів, так як у
цьому випадку до салону можуть
потрапити токсичні та відпрацьовані гази.

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

УВАГА
Перш ніж відмикати задні двері багажного
відділення, переконайтеся у відсутності
перешкод зверху, наприклад, гаражних
воріт, котрі могли б пошкодити двері при
відчиненні. Завжди перевіряйте наявність
перешкод над і за дверима багажника.

ПРИМІТКА
Щоб активувати блокування від дітей,
натисніть на важіль у напрямку стрілки. Двері При установці на двері багажника деяких
зсередини відчинятися не будуть.
важких
пристроїв
вони
можуть
не
Щоб деактивувати блокування від дітей, фіксуватися у відчиненому положенні.
натисніть на важіль у протилежному
напрямку. Двері можна буде відчинити
зсередини.
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ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ
Протиугінна сигналізація
Протиугінна сигналізація контролює:
• Двері.
• Кришку багажника.
• Капот.
• Запалювання.
Увімкнення

Двері багажника піднімаються.
Для відмикання дверей багажника вставте
ключ у замкову щілину і поверніть за
годинниковою стрілкою, або натисніть і
утримуйте
кнопку
на
пульті
дистанційного радіоуправління і дочекайтеся
відмикання дверей багажника. Радіобрелок
дистанційного управління  1-2.

Зачинення
УВАГА
Приберіть руки та відсуньтесь від зони
зачинення
дверей
багажника
і
прослідкуйте, щоб всі оточуючі зробили те
ж саме.
Щоб зачинити двері багажника, опустіть їх,
Протиугінна сигналізація вмикається з пульта
щоб вони защепнулися.
дистанційного радіоуправління:
• Автоматично через 30 секунд після
замикання автомобіля (ініціалізація
системи).
• Двічі натисніть .
ПРИМІТКА
Протиугінну сигналізацію не можна увімкнути,
поки двері водія відчинені.
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УВАГА
Щоб протиугінна сигналізація правильно
працювала, слідкуйте, щоб всі вікна були
зачинені.
Світлодіод індикатора стану

Світлодіодний індикатор стану вбудований в
кнопку центрального замка у середній
частині приладової панелі. Індикація стану
протягом перших 30 секунд після вмикання
протиугінної сигналізації:
світлодіод
увімкнений
=
перевірка,
затримка вмикання
світлодіод блимає швидко = не зачинені
двері, кришка багажника чи капот двигуна,
або у системі є несправність.

Індикація стану після вмикання системи:
світлодіод блимає повільно = система
увімкнена.
При
несправностях
звертайтеся
за
допомогою до сервіс-центру Ravon.
Вимкнення

багажника, капотом чи іншим джерелом
сигналу, цей сигнал знову може викликати
спрацьовування лише через 30 секунд після
зачинення.
Звуковий
сигнал
можна
припинити
натисканням будь-якої кнопки на радіобрелку
дистанційного управління чи вмиканням
запалювання.

Автоматичне повторне вмикання
сигналізації
Якщо протягом декількох хвилин після
відключення
сигналізації
з
пульту
дистанційного управління не будуть відчинені
будь-які
двері
автомобіля
чи
ключ
запалювання не буде встановлений у
положенні 1 чи 2, протиугінна сигналізація
знову автоматично увімкнеться.
Положення
перемикача
режимів
запалювання  8-12.
При відмиканні автомобіля натисканням Ця функція пов’язана з автоматичним
кнопки
протиугінна
сигналізація повторним
замиканням
дверей
і
за
відключається.
замовчуванням вимкнена.
Налаштування можна змінити в меню
Сигналізація
інформаційно-розважальної системи.
Інформаційно-розважальна система  6-1.
При спрацьовуванні протиугінної сигналізації
звуковий сигнал і аварійні вогні вмикаються
Іммобілайзер
на 30 секунд.
Вбудована в замок запалювання система
Якщо спрацьовування сигналізації було перевіряє, чи дозволяється пуск двигуна за
викликано будь-якими дверима, дверима допомогою ключа, що використовується.
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Якщо транспортер ключа розпізнаний, двигун
запуститься.
Іммобілайзер вмикається автоматично після
вилучення ключа із замка запалювання.
Якщо індикатор
блимає чи горить при
увімкненому запалюванні, це свідчить про
наявність несправності в системі; пуск
двигуна неможливий. Вимкніть запалювання і
повторіть спробу запуску.
Якщо
індикатор
продовжує
блимати,
спробуйте запустити двигун за допомогою
запасного ключа і зверніться до сервісцентру Ravon.
ПРИМІТКА

ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА
Дзеркала з ручним регулюванням
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Органи
управління
дзеркалами
з
електричним регулюванням розташовуються
на дверях збоку від водія.
Виберіть перемикачем ліве чи праве
зовнішнє дзеркало і відрегулюйте його за
допомогою чотирьохпозиційного перемикача.
Складання дзеркала

Відрегулювати вручну зовнішні дзеркала за
Система електронного блокування пуску допомогою ручки.
двигуна не замикає двері. Тому після виходу
Дзеркала з електроприводом
із автомобіля необхідно завжди замикати
автомобіль і вмикати пристрій протиугінної
сигналізації.
Див. пункт Механічні замки дверей на стор. 
Для забезпечення безпеки пішоходів зовні
1-4, Пункт Протиугінна сигналізація на стор.
дзеркала складаються від удару певної сили.
 1-7.
Для того, щоб повернути дзеркало в робоче
Контрольна лампа іммобілайзера
 4-13.
положення, потрібно злегка натиснути на
його корпус. Ця функція також корисна тим,
ПРИМІТКА
що зменшує повну ширину автомобіля,
знижуючи ймовірність його пошкодження при
Ця система працює як резервна, що означає,
паркуванні. Перш ніж починати рух,
що вона не має захисту від шкідливих
встановіть дзеркала у робоче положення.
впливів, навіть від станцій того ж типу, і не
може створювати перешкод системам, що
працюють як основні.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Забезпечуйте правильне регулювання
дзеркал та використовуйте їх при їзді для
полегшення контролю за оточуючими
автомобілями та іншими об’єктами.
Забороняється експлуатація автомобіля зі
складеними
зовнішніми
дзеркалами
заднього виду.
Поверхні дзеркал зроблені опуклими, щоб
збільшити поле огляду водія; однак у
результаті предмети здаються в дзеркалі
більш далекими, ніж вони є насправді. Це
слід пам’ятати при оцінці реальної
відстані
до
автомобілів,
що
відображаються у дзеркалах. Крім того,
при зміні полоси обов’язково озирайтесь
чи перевіряйте обстановку за внутрішнім
дзеркалом заднього виду.

Дзеркала з підігрівом

Працює через натискання кнопки
.
При вмиканні відпітнівача заднього скла
також вмикається підігрів зовнішніх дзеркал.
Обігрів працює при увімкненому двигуні і
відключається через деякий час автоматично
чи при повторному натисканні кнопки.
Ця
функція
передбачена
лише
на
автомобілях з дисплеєм Up Level з
електричним регулюванням.

ВНУТРІШНІ ДЗЕРКАЛА
Механічне дзеркало заднього виду
Дзеркало з затемненням із ручним
регулюванням

Дзеркало можна відрегулювати, нахиливши
його у зручне положення. Для зменшення
ризику засліплення змініть положення
важеля під дзеркалом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
При налаштуванні дзеркала для нічної
їзди можливе погіршення чіткості огляду.
Будьте особливо уважні при використанні
внутрішнього дзеркала заднього виду у
положенні для нічної їзди.
Перш ніж розпочинати рух з відкинутим
протисонячним
дашком,
слід
відрегулювати
внутрішнє
дзеркало

КЛЮЧІ, ДВЕРІ ТА ВІКНА
СКЛОПІДЙОМНИКИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
заднього виду, щоб вони не торкалися
один одного. Це пов’язано з тим, що
внутрішнє
дзеркало
заднього
виду
повертається в двох площинах.
Недостатній задній огляд при їзді може
призвести до зіткнення і потягне за собою
заподіяння шкоди вашому чи іншому
автомобілю, або травмування людей.

Механічні склопідйомники

1-11

Електричні склопідйомники працюють:
• при увімкненому запалюванні.
• протягом 10 хвилин після вимкнення
запалювання.
Після
вимкнення
запалювання
склопідйомники припиняють працювати при
відчиненні будь-яких дверей.

Дверні вікна опускаються і піднімаються за
допомогою ручок склопідйомників.
Електричні склопідйомники
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Будьте
уважні
при
використанні
електричних склопідйомників. При їх
роботі можливе травмування, особливо
дітей.
Якщо на задніх сидіннях знаходяться діти,
увімкніть систему безпеки дітей для
електросклопідйомників.
Будьте
обережні,
зачиняючи
вікна.
Переконайтеся у відсутності предметів,
котрі можуть бути затиснуті.

Потягніть чи натисніть клавішу вимикача
склопідйомника, щоб підняти чи опустити
скло.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
При висовуванні із вікна голови, рук та
інших частин тіла можна отримати
травму.
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Блокування задніх склопідйомників від
дітей

Для
увімкнення
блокування
задніх
склопідйомників
можна
скористатися
вимикачем
. При повторному натисканні
вимикача
блокування відключиться.
Перевантаження
При занадто частому підйомі та опусканні
вікон, електроживлення склопідйомників на
деякий час відключається.

Заднє скло з підігрівом

Сонцезахисні дашки

Працює через натискання кнопки
. Обігрів
працює
при
увімкненому
двигуні
і
вимикається через деякий час автоматично
чи при повторному натисканні кнопки.
Автомобіль має зовнішні дзеркала з
підігрівом.
При увімкненні відпітнівача
заднього скла також вмикається підігрів
зовнішніх дзеркал.
УВАГА
Не
використовуйте
для
очищення
заднього скла гострі інструменти чи
абразивні засоби для чищення скла.
При очищенні скла чи проведенні робіт
поряд із заднім склом, будьте обережні,
щоб не подряпати і не пошкодити
провідники обігрівача.

Сонцезахисні дашки можна скласти чи
розвернути в сторону, щоб уникнути
засліплення.
Якщо сонцезахисні дашки мають вбудовані
дзеркала, то кришки під час руху повинні
буди зачинені.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Сонцезахисні дашки розташовуйте так,
щоб ними не перекривався огляд дороги,
транспортних засобів та інших об’єктів.
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ПІДГОЛІВНИКИ
Положення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Їздіть лише з правильно відрегульованим
підголівником.
При
знятих
чи
неправильно
відрегульованих підголівниках можлива
серйозна травма голови та шиї при
зіткненні.
Перед
початком
поїздки
слід
відрегулювати положення підголівника.

Підголівники передніх сидінь

Підголівники задніх сидінь

Регулювання висоти

Регулювання висоти

Витягніть підголівник вгору.
Щоб
опустити
підголівник,
необхідно
натиснути на кнопку фіксатора і натиснути на
підголівник вниз.

Витягніть підголівник вгору. Щоб опустити
підголівник, необхідно натиснути на кнопку
фіксатора і натиснути на підголівник вниз.
Центральне
заднє
сидіння
не
має
підголівника.

Демонтаж
Верхній
край
підголівника
повинен Підніміть підголівник на повну висоту.
знаходитися на рівні з верхнім рівнем голови Одночасно натисніть на кнопку фіксатора.
пасажира. Якщо це неможливо, то для дуже Витягніть підголівник вгору.
високих людей слід встановити найвище
положення, а для людей невисокого зросту –
опустити підголівник у найнижче положення.

Демонтаж
Підніміть підголівник на повну висоту.
Одночасно натисніть на кнопку фіксатора.
Витягніть підголівник вгору.
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ПЕРЕДНІ СИДІННЯ

Установка сидіння у необхідне положення
спинку сидіння занадто далеко назад. Ми
рекомендуємо, щоб кут нахилу спинки не
перевищував 25°.
• Відрегулюйте кермо. Регулювання
положення керма 4  5.
• Встановіть так висоту сидіння, щоб
забезпечити круговий огляд і добре
бачити приладову панель. Проміжок
між головою і оббивкою стелі повинен
бути не менше долоні. Ваші стегна
повинні злегка спиратися на сидіння,
не втискаючись в нього.
• Відрегулюйте
підголівник.
Регулювання висоти підголівника  22.
• Відрегулюйте висоту ременя безпеки. Потягніть за важіль, пересуньте сидіння і
Регулювання висоти ременя безпеки відпустіть важіль.
Переконайтеся, що сидіння зафіксовано.
 2-6.
Сядьте якомога ближче до спинки.
Відрегулюйте відстань між сидінням
Регулювання сидінь
та педалями таким чином, щоб при
натисканні на педалі ноги були злегка
НЕБЕЗПЕКА
зігнуті. Посуньте пасажирське сидіння Щоб уникнути травмування під час
назад наскільки можливо.
спрацьовування подушки безпеки, не
Плечі повинні бути якомога ближче до присовуйтесь до керма ближче ніж на 25
спинки сидіння. Кут нахилу спинки см.
сидіння
необхідно
відрегулювати
таким чином, щоб руки легко
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
діставали до рульового колеса і були
Ніколи не регулюйте сидіння під час руху
злегка
зігнуті.
При
обертанні
автомобіля,
оскільки
воно
може
рульового колеса плечі повинні
зміститися довільно.
спиратися на спинку сидіння. Не
допускається відкидати

Положення сидіння
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Їздіть
лише
з
правильно
відрегульованими сидіннями.

•

•
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Спинки сидінь

Висота сидіння

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ

Будьте особливо обережні на мокрій дорозі. Регулювання висоти передбачене лише для Ремені забезпечують безпеку водія і
Сидіння повинно зафіксуватися у новому сидіння водія.
пасажирів при різкому прискоренні чи
положенні з характерним клацанням.
Для регулювання положення поверніть ручку уповільненні автомобіля.
із зовнішньої сторони подушки сидіння.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
За годинниковою стрілкою = Підняти
Перед початком поїздки слід застебнути
Проти годинникової стрілки = Опустити
ремінь безпеки і не розстібати його
протягом всієї дороги.
У разі зіткнення не пристебнута ременем
безпеки людина піддасть ризику своє
життя та життя оточуючих.
Кожен ремінь безпеки розрахований на одну
людину, пристібати ременем декілька людей
відразу не можна. Ремені безпеки не
призначені для осіб зростом нижче 150 см.
Використання відповідної дитячої утримуючої
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системи при перевезенні дітей зростом
менше 150 см обов’язкове.
Система безпеки дитячих крісел  2-12.
Необхідно періодично перевіряти всі деталі
ременів безпеки на відсутність пошкоджень
та працездатність.
Компоненти з сильними пошкодженнями слід
замінити. Після аварії замініть ремені
безпеки і натягувачі, що спрацювали, у
сервіс-центрі Ravon.
ПРИМІТКА

Принцип дії натягувачів ременів
безпеки

Натягувачі
ременів
одноразової дії.

–

це

2-5

пристрої

ПРИМІТКА
Не використовуйте та не встановлюйте
приладдя чи інші предмети, котрі здатні
перешкодити роботі натягувачів ременів.
Будь-яка зміна компонентів натягувачів
ременів безпеки не допускається і тягне за
собою втрату дозволу на експлуатацію
автомобіля.

Триточковий ремінь безпеки
Переконайтеся, що ремені не пошкоджені
взуттям чи гострими предметами і не
Пристібання
перетиснуті. Вимкніть потрапляння бруду у
При фронтальному зіткненні чи наїзді ззаду
втягуючий механізм ременя.
певної тяжкості ремені безпеки автоматично
натягуються.
Обмежувачі сили натягування ременів у
автомобілях із системою подушок
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
безпеки
Непрофесійне звернення (наприклад, при
демонтажу чи установці ременів чи замків
На сидінні водія вони забезпечують зниження ременів)
може
призвести
до
навантаження на тіло за рахунок плавного спрацьовування натягувачів і пов’язаної з
витягування ременя безпеки у разі зіткнення.
цим безпеки травмування.
На спрацьовування натягувачів ременів
вказує світіння індикатора .
Індикатор
подушки безпеки і натягувача Зніміть ремінь із котушки, не допускаючи
безпеки  4-11.
скручування, протягніть вздовж тіла і
Натягувачі ременів, що спрацювали, слід закріпіть язичок замка у замку. Під час руху
замінити у сервіс-центрі Ravon.
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періодично підтягуйте поясний ремінь,
натягуючи для цього плечовий ремінь.

Вільний чи громіздкий одяг заважає
щільному приляганню ременя. Не залишайте
між ременем і тілом сторонніх предметів,
таких як сумки та мобільні телефони.
НЕБЕЗПЕКА
Ремінь не повинен проходити поверх
наявних у карманах одягу твердих
предметів чи таких, які б’ються.

Регулювання висоти

1. Злегка витягніть ремінь.
2. Натисніть на кнопку.
3. Відрегулюйте висоту і зафіксуйте
положення.
При правильно відрегульованій висоті ремінь
повинен проходити через плече. Він не
повинен торкатися передпліччя.
НЕБЕЗПЕКА
Не регулюйте висоту ременя безпеки під
час руху.

Демонтаж

Щоб вивільнити ремінь, натисніть кнопку на
замку ременя.
Ремінь автоматично повернеться у вихідне
положення. При необхідності потягніть замок
вниз, а потім розімкніть його, щоб звернути
ремінь повністю.
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Використання ременя безпеки під час
вагітності

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб уникнути тиску на нижню частину
живота,
поясний
ремінь
повинен
проходити через область таза якомога
нижче.
Поясний ремінь безпеки
Поясний ремінь на задньому
центральному сидінні
Ремінь безпеки центрального заднього
сидіння являє собою поясний ремінь. Для
регулювання
довжини
цього
ременя
натисніть на верхню сторону кришки язичка
пряжки.

СИСТЕМА ПОДУШОК БЕЗПЕКИ
Система подушок безпеки складається із
декількох систем.
Подушки
безпеки,
що
спрацювали,
надуваються за декілька мілісекунд. Крім
того, вона так швидко скидає тиск, що у
момент зіткнення спрацьовування подушок
зазвичай не помічають.
НЕБЕЗПЕКА
При непрофесійному втручанні подушка
безпеки може раптово спрацювати.
Водій повинен сидіти, відсунувшись назад
якомога далі і зберігаючи контроль над
автомобілем. При близькій посадці до
подушки безпеки можливе нанесення
серйозної чи смертельної травми при
надуванні.
Для забезпечення максимальної безпеки
при будь-якій аварії необхідно, щоб всі,
хто знаходяться у автомобілі, були
пристебнуті ременями безпеки. Цим
знижується ризик отримання серйозної чи
смертельної травми при аварії. Не
підсовуйтесь до подушки безпеки і не
спирайтесь на неї, коли автомобіль
рухається.
При спрацьовуванні подушки безпеки
можливе поранення обличчя чи тулуба,
травмування
розбитими
окулярами,
заподіяння опіку в результаті вибуху
піропатрону.
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ПРИМІТКА
Електронні блоки управління подушками
безпеки та натягувачами ременів безпеки
розташовані у центральній частині консолі.
Не слід підносити до них намагнічені
предмети.
Не приклеюйте сторонні предмети до
панелей, що прикривають подушки безпеки, і
не закривайте їх іншими матеріалами.
Кожна
подушка
безпеки
спрацьовує
одноразово. Замініть подушки безпеки, що
спрацювали у сервіс-центрі Ravon.
Не допускається внесення змін до системи
подушок безпеки – у цьому випадку
автомобіль втрачає дозвіл на експлуатацію.
Демонтаж рульового колеса, приладної
панелі, всіх деталей обшивки, дверних
ущільнювачів дверей, ручок та сидінь
необхідно виконувати у сервіс-центрі Ravon.
При спрацюванні надувних подушок безпеки,
гарячий газ, що виходить із них, може
призвести до опіків.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Забороняється
перевезення
дітей,
немовлят, вагітних жінок, літніх та слабких
людей на передньому сидінні автомобіля,
обладнаного
подушками
безпеки
пасажира.
Також
забороняється
встановлювати на це місце дитяче
автокрісло. У випадку аварії удар
подушкою безпеки, що надувається, може
нанести пошкодження особі чи виявитися
смертельним.

Система передніх подушок
безпеки
Система
передніх
подушок
безпеки
складається із двох подушок: однієї в кермі і
однієї у приладній панелі з боку пасажира. Ці
подушки можна визначити за надписом
AIRBAG.

УВАГА
При ударі автомобіля об вибоїни чи
предмети на дорозі без твердого покриття
чи на тротуарі можливе спрацьовування
подушок
безпеки.
У
місцях,
не
призначених для проїзду автомобілів,
зберігайте низьку швидкість, щоб не
допустити
випадкового
спрацювання
У випадку удару певної сили, що припадає на
подушок безпеки.
зазначену
область,
відбувається
Індикатор
системи подушок безпеки і спрацьовування передніх подушок безпеки.
натягувач ременя безпеки  4-11.
Запалювання повинно бути увімкнено.

Передні подушки безпеки являють собою
допоміжні пристрої безпеки, котрі, у
поєднанні з ременями безпеки передніх
сидінь,
підвищують
безпеку
передніх
пасажирів при фронтальному зіткненні, що
супроводжується різким уповільненням руху
автомобіля. Їх призначення – захистити
голову та грудну клітку від сильного удару об
кермо чи панель приладів при зіткненнях, при
яких одних ременів безпеки недостатньо для
того, щоб запобігти серйозним травмам та/чи
загибелі людей.
Система подушок безпеки не спрацьовує при
фронтальних зіткненнях невеликої сили, коли
ременя безпеки достатньо для захисту
пасажирів. При бокових ударах, ударах
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ззаду, при переворотах і заносах та в інших Важливі рекомендації:
• Розбирання керма і панелі приладів
ситуаціях, коли спостерігається сильне
• Не кладіть ноги на панель приладів. Це
можна виконувати тільки в сервіс-центрі
прискорення
вперед,
спрацьовування
значно підвищує ризик травмування або
Ravon.
передніх
подушок
безпеки
не
загибелі при аварії.
• Подушка безпеки розрахована на
передбачається.
однократне спрацьовування. Подушку,
• Ніколи
не
розташовуйте
жодних
Важливо підкреслити, що спрацьовування
що спрацювала, необхідно негайно
предметів між подушкою безпеки і
подушок безпеки визначається швидкістю
замінити в сервіс-центрі Ravon.
людиною,
що
знаходиться
на
автомобіля
і
величиною
негативного
передньому сидінні; при спрацьовуванні
• Не тримайте в роті жодних предметів під
прискорення, яке відчувається людьми, які
такі предмети можуть бути викинутими в
час руху. Недотримання цієї вимоги
знаходяться в автомобілі.
напрямку людини і заподіяти травми.
значно підвищує ризик травми або
Спрацьовуванням системи керує спеціальний
• Не встановлюйте на кермо або приладну
загибелі при спрацьовуванні подушки
електронний модуль.
панель будь-які неоригінальні аксесуари,
безпеки.
Команда увімкнення піропатронів призводить
оскільки вони можуть перешкодити
• Передаючи автомобіль новому власнику,
до
розкриття
подушок
безпеки,
які
розгортанню
подушки
безпеки
і
проінформуйте його про те, що
пом'якшують удар об кермо і панель
порушити роботу системи, або бути
автомобіль
обладнаний
системою
приладів людей, що знаходяться на передніх
викинутими в сторону пасажирів, що
подушок безпеки і що необхідно
сидіннях
призведе до травмування.
прочитати і дотримуватися вказівок
Звук спрацьовування подушки безпеки, що
• Забороняється
вносити
зміни
в
даного керівництва.
створюється піропатроном, не є небезпечним
компоненти системи подушок безпеки.
• Розбирання автомобіля з подушками
для слуху людини.
При
неправильному
поводженні
безпеки, що не спрацювали, може бути
можливе випадкове спрацьовування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
дуже небезпечним. При утилізації
подушок
з
травмуванням
водія
або
автомобіля зверніться за допомогою в
Оптимальний
захист
забезпечується
пасажира переднього сидіння.
сервіс-центр Ravon.
тільки в тому випадку, якщо сидіння
• Електронна система, яка управляє
встановлено в правильному положенні.
Установка дитячої утримуючої
подушками безпеки, знаходиться в
Положення сидінь  2-3.
системи на пасажирське сидіння
передній консолі. Щоб уникнути її відмов,
В області розкриття подушки безпеки не
автомобіля, обладнаного подушкою
не кладіть магнітні предмети на консоль.
повинно бути будь-яких перешкод.
безпеки:
Правильно встановіть і надійно закріпіть
• У разі заливання автомобіля водою
ремінь безпеки. Тільки в цьому випадку
зверніться за допомогою у сервіс-центр
Автомобіль, обладнаний подушкою безпеки,
можна розраховувати на захист подушкою
Ravon.
можна ідентифікувати за наклейкою AIRBAG
безпеки.
збоку від панелі приладів. Цю наклейку видно
при відкриванні дверей пасажира.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Якщо автомобіль обладнаний подушкою
безпеки
переднього
пасажира,
встановлювати дитяче крісло на переднє
сидіння забороняється.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ваш автомобіль сконструйований таким
чином, щоб забезпечити повну безпеку як
водію, так і всім пасажирам.
Тому при зборці автомобіля кріплення
деяких
компонентів
фіксується
спеціальними хімічними сполуками. Таке
кріплення
можна
замінювати
лише
запасними кріпильними елементами з

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
тим же номером запасної частини.
Крім
того,
надзвичайно
важливо
ефективно
очистити
деталь,
яка
з'єднувалася з кріпильним елементом,
щоб забезпечити хорошу затяжку і
ефективну
фізико-хімічну
взаємодію
стопорящого складу з новим кріпильним
елементом. У зв'язку з цим ми
наполегливо рекомендуємо виконувати
обслуговування систем, пов'язаних з
безпекою автомобіля (гальма, сидіння,
підвіска, ремені безпеки тощо), а також
систем, що побічно впливають на ці
системи, тільки в сервісному центрі
Ravon.
За
більш
детальною
інформацією
звертайтеся у сервіс-центр Ravon. В
автомобілях,
обладнаних
системою
подушок
безпеки,
є
компоненти,
наприклад, подушки безпеки, ремені
безпеки, бамперні балки, електронні
блоки, - які необхідно замінювати лише
оригінальними запасними частинами того
ж типу, як встановлені на заводі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не допускається встановлювати передній
відбійник
(бугель)
на
автомобіль,
обладнаний подушками безпеки. Його
наявність може вплинути на роботу
системи надувних подушок безпеки.
Системи безпеки для дітей
Діти старшого віку

Дітей, які за зростом не поміщаються на
дитячому сидінні, необхідно пристібати
ременем безпеки.
УВАГА
• Непристебнута дитина при аварії
може бути викинута із автомобіля.
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Маленькі діти та немовлята

УВАГА
В жодному разі не робіть так. На
ілюстрації показана дитина на сидінні з
поясним і плечовим ременем безпеки.
Видно, що плечова частина знаходиться
за спиною дитини. У разі аварії,
закріплена таким чином дитина може
вислизнути з-під ременя.

УВАГА
Немовлята та діти обов’язково повинні
бути закріплені у дитячих утримуючих
пристроях. Тазові кістки маленької дитини
занадто малі для того, щоб звичайний
ремінь безпеки розташовувався на них
так, як необхідно. У разі аварії тиск
ременя скоріш за все буде прикладено
безпосередньо до живота, що призведе
до серйозного каліцтва. Тому обов’язково
слідкуйте за тим, щоб маленькі діти були
захищені
дитячими
утримуючими
пристроями.

УВАГА
Забороняється тримати дитину на руках
під час руху. Вага дитини може не
відчуватися до моменту зіткнення. У
момент зіткнення сили інерції збільшують
його вагу багаторазово, тому ви не
зможете його утримати. Наприклад, при
зіткненні на швидкості 40 км/год дитина
вагою 5,5 кг буде впливати на ваші руки
так, як якщо б вона важила 110 кг.
Утримати її буде практично неможливо.
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СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ДИТЯЧИХ КРІСЕЛ

•
•
•

•

При
перевезенні
дітей
обов’язково
використовуйте відповідні дитячі утримуючі
системи, що забезпечують адекватний
захист дітей при будь-якій аварії. На ринку
представлено багато утримуючих систем
різних виробників для немовлят та дітей.
Переконайтеся, що встановлена у вашому
автомобілі
система
має
сертифікат
відповідності діючим у країні нормативам.
•

•

ПРИМІТКА
При перевезенні дітей дотримуйтесь
правил
перевезення
дітей,
передбачених
місцевим
законодавством.
Переконайтеся,
що
утримуюча
система правильно встановлена.

•
•
•
•

•

Точно
дотримуйтесь
інструкцій
з
установки та використання, наданих
виробником утримуючої системи.
Не закріплюйте на дитячій утримуючій
системі
жодних
предметів
і
не
розміщуйте на ній сторонні предмети.
Замінюйте дитячу утримуючу систему,
якщо вона побувала у будь-якій аварії.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Висадивши дитину із автомобіля,
закріпіть крісло ременем безпеки, щоб
воно
не
вилетіло
при
різкому
гальмуванні.
Якщо утримуюча система у салоні
більше не потрібна, демонтуйте її та
заберіть у багажник.
Якщо автомобіль побував у аварії,
утримуючу
систему
необхідно
замінити.
Перед тим як встановлювати дитячу
утримуючу
систему,
уважно
прочитайте інструкцію виробника.
Недотримання схожих інструкцій для
дитячих утримуючих систем, а також
інструкцій
виробника
системи,
підвищує ризик та/чи тяжкість травм,
які можуть бути отримані при аварії.
Якщо дитяче крісло не закріплено
належним чином, ризик отримання
дитиною серйозної травми у разі аварії
значно збільшується.

УВАГА
Після
установки
дитячого
крісла
спробуйте покачати його у різних
напрямках, щоб перевірити надійність
фіксації.
Місця, де можна установлювати дитячі
крісла
Конструкція автомобіля розрахована на
установку дитячих утримуючих систем на
задніх сидіннях.
При використанні дитячої утримуючої
системи
прочитайте
інструкцію,
що
додається до неї, і чітко дотримуйтесь
інструкції з установки.
Дитяча утримуюча система повинна бути
закріплена з урахуванням положення
ременя безпеки сидіння.
Закріплюйте дитину в утримуючій системі
відповідно до інструкцій виробника.
Якщо ви не розумієте, як прикріплювати
анкерні кріплення для дитячої утримуючої
системи, зверніться до уповноваженого
центру з установки утримуючих систем чи
сервіс-центр Ravon.
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Допустимі місця установки дитячих утримуючих систем
Класифікація за масою тіла і
віком 1
Група 0: до 10 кг чи
приблизно до 10 місяців
Група 0+: до 13 кг чи
приблизно до 2 років
Група І: від 9 до 18 кг чи
приблизно від 8 місяців до
4 років
Група ІІ: від 15 до 25 кг чи
приблизно від 3 до 7 років
Група ІІІ: від 22 до 36 кг
чи приблизно від 6 до 12 років

На передньому пасажирському
сидінні

На крайніх сидіннях
другого ряду

На центральному
задньому сидінні 2

В 1, +

U, +

U

В 2, +

U, +,++

U

Х

U

U
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Класифікація за масою
На передньому пасажирському
На крайніх сидіннях
На центральному
тіла і віком 1
сидінні
другого ряду
задньому сидінні 2
1): Ми рекомендуємо використовувати кожну систему до тих пір, поки дитина не досягне дозволеної для цієї системи верхньої межі маси.
B 1: Якщо дитячий утримуючий пристрій кріпиться триточковим ременем безпеки, встановіть сидіння на максимальну висоту за
допомогою регулятора висоти. Посуньте переднє пасажирське сидіння до упору назад і встановіть точку кріплення ременя безпеки
переднього пасажира в найнижче положення.
B 2: Якщо дитячий утримуючий пристрій кріпиться триточковим ременем безпеки, встановіть сидіння на максимальну висоту за
допомогою регулятора висоти. Посуньте переднє пасажирське сидіння до упору назад так, щоб ремінь безпеки автомобіля проходив від
точки кріплення вперед.
U: Універсальне застосування з триточковим ременем безпеки.
UF: Може використовуватися для установки дитячих утримуючих пристроїв, орієнтованих за ходом руху, в поєднанні з триточковим
ременем безпеки.
+: Є сидіння з кріпленнями ISOFIX. На кріплення ISOFIX можна встановлювати тільки дитячі утримуючі пристрої з кріпленнями ISOFIX,
допущені до застосування в даному автомобілі.
++: Є сидіння з кріпленнями ISOFIX. На кріплення ISOFIX можна встановлювати дитячі утримуючі пристрої з кріпленнями ISOFIX
універсального типу.
X: У даній ваговій групі немає дозволених дитячих утримуючих пристроїв.
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Допустимі місця установки дитячих утримуючих систем ISOFIX
Вагова група

Розмірний
клас

Кріплення

Група 0: до 10 кг

E

ISO/R1

На передньому
пасажирському
сидінні
X

E

ISO/R1

D

Група 0+: до 13 кг

Група І: від 9 до 18 кг

На крайніх сидіннях
другого ряду

На центральному
сидінні ряду

IL 1

X

X

IL 1

X

ISO/R2

X

IL 1

X

D

ISO/R3

X

IL 1

X

C

ISO/R2

X

IL 1

X

1

X

C

ISO/R3

X

IL

B

ISO/F2

X

IL, UF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, UF

X

A

ISO/F3

X

IL, UF

X
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На передньому
На центральному
На крайніх сидіннях
пасажирському
сидінні ряду
другого ряду
сидінні
IL: Підходить для дитячих утримуючих пристроїв з кріпленням ISOFIX категорій "для даного автомобіля", "обмеженої застосованості" або
"напівуніверсального типу". Система безпеки ISOFIX повинна затверджуватися для кожного конкретного типу автомобіля.
IUF: підходить для звернених вперед дитячих утримуючих пристроїв із системою кріплення ISOFIX універсального типу, дозволених для
даної вагової групи.
X: Для даної вагової групи немає дитячих утримуючих пристроїв з ISOFIX.
1 Тільки з боку пасажира.
Розмірний клас і тип утримуючого пристрою ISOFIX
A - ISO / F3: Дитячий утримуючий пристрій, що встановлюється за ходом руху автомобіля у верхньому сегменті вагової категорії від 9 до
18 кг.
B - ISO / F2: Дитячий утримуючий пристрій, що встановлюється за ходом руху автомобіля у нижньому сегменті вагової категорії від 9 до 18
кг.
B1 - ISO / F2X: Дитячий утримуючий пристрій, що встановлюється за ходом руху автомобіля у нижньому сегменті вагової категорії від 9 до
18 кг.
C - ISO / R3: Дитячий утримуючий пристрій, що встановлюється проти руху автомобіля у верхньому сегменті вагової категорії до 13 кг.
D - ISO / R2: Дитячий утримуючий пристрій, що встановлюється проти руху автомобіля у нижньому сегменті вагової категорії до 13 кг.
E - ISO / R1: Дитячий утримуючий пристрій, що встановлюється проти руху автомобіля для маленьких дітей у ваговій категорії до 13 кг.
Вагова група

Розмірний
клас

Кріплення
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Системи ISOFIX кріплення дитячих
крісел безпеки

У минулому дитяче крісло кріпилося до
сидіння ременем безпеки. У зв'язку з цим
часто установка або закріплення крісла
було неправильним і не забезпечувало
належної безпеки дитини.
Сучасні
версії
наших
автомобілів
оснащуються нижніми кріпленнями ISOFIX
на двох крайніх задніх сидіннях, що
дозволяє закріплювати на задніх сидіннях
дитячі утримуючі пристрої.
Для установки дитячого крісла з нижнім
кріпленням
ISOFIX
дотримуйтесь
інструкцій,
доданих
до
дитячого
утримуючого пристрою.

Обов'язково прочитайте та чітко виконуйте
наведені в цьому керівництві інструкції, а
також
інструкції
виробника
дитячого
утримуючого пристрою. Від цього залежить
безпека вашої дитини!
При виникненні питань або сумнівів у
правильності
установки
дитячого
утримуючого пристрою, зверніться до
виробника пристрою. Якщо проблеми з
установкою
дитячого
утримуючого
пристрою в автомобіль вирішити не
вдається, рекомендуємо звернутися в
сервіс-центру Ravon.
Установка дитячих утримуючих пристроїв
ISOFIX:
1. Виберіть бокове місце на задньому
сидінні для установки дитячого крісла.
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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 знаходилося сторонніх
предметів.
Сторонні
предмети
перешкоджають
належному закріпленню дитячого крісла в
вузлах кріплення.
4. Встановіть дитяче крісло на сидінні над
двома нижніми вузлами кріплення і
закріпіть його, дотримуючись інструкції
виробника даного дитячого крісла.
5. Відрегулюйте і затягніть кріплення
дитячого крісла згідно з інструкцією
виробника даного крісла.
УВАГА
Невикористовувана система дитячого
крісла може зсунутися вперед.
Видаліть
з
автомобіля
невикористовуваний дитячий утримуючий
пристрій або закріпіть його ременем
безпеки.
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Примітка
Ремінь безпеки або дитячий утримуючий
пристрій можуть сильно нагрітися в
закритому
автомобілі,
тому
перевірте
обшивку крісла і замки, перш ніж садити туди
дитину.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Використовуйте кріплення ISOFIX тільки
за призначенням.
Нижні кріплення ISOFIX призначені лише
для кріплення дитячих утримуючих
пристроїв,
обладнаних
нижніми
кріпленнями.
Забороняється
використання
нижніх
кріплень ISOFIX для кріплення ременів
безпеки для дорослих, джгутів проводки
та інших частин і обладнання автомобіля.
При використанні нижніх кріплень ISOFIX
для кріплення ременів безпеки для
дорослих, джгутів проводки та інших
частин і обладнання автомобіля, не
забезпечується належний захист при
зіткненні, що може призвести до травм
або навіть загибелі людей.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Розміщення системи дитячого крісла на
передньому сидінні може привести до
серйозних травм або загибелі дитини.
Ніколи
не
встановлюйте
дитячий
утримуючий пристрій спинкою назад на
передньому
сидінні,
обладнаному
подушкою безпеки для пасажира.
При спрацьовуванні подушки безпеки
можливе заподіяння серйозної травми
дитині в дитячому утримуючому пристрої,
встановленому на передньому сидінні
спинкою назад. Встановлюйте дитячий
утримуючий пристрій спинкою назад на
задньому сидінні.
Дитячий утримуючий пристрій спинкою
вперед встановлюйте по можливості на
задньому сидінні.
При
кріпленні
на
передньому
пасажирському сидінні відсуньте сидіння
якомога далі назад.
УВАГА
Повнорозмірні
дитячі
крісла,
що
встановлюються спинкою вперед, можуть
виявитися непридатними для установки.
За відомостями про відповідні системи
безпеки дітей звертайтеся до продавців.

Система безпеки дітей Top-tether

Для доступу до кріплень Top-Tether
виконайте наступне:
1. Приберіть сторонні предмети, розташовані
поруч з кріпленням Top-Tether. Відкрийте
кришку і витягніть кріплення вгору.
2. Прикріпіть затискач на прив'язному ремені
дитячого
утримуючого
пристрою
до
верхнього кріплення Top-tether, стежачи за
тим, щоб ремінь не був перекручений. Якщо
використовується
одинарний
прив'язний
ремінь, то при кріпленні дитячого крісла до
сидіння,
що
обладнане
регульованим
підголівником, необхідно підняти підголівник і
пропустити ремінь між його стійками.
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Якщо використовується подвійний прив'язний
ремінь, то при кріпленні дитячого крісла до
сидіння,
обладнаного
регульованим
підголівником, необхідно обгорнути 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 в надійності
фіксації.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Переконайтеся,
що
затискач
на
прив'язному ремені дитячого утримуючого
пристрою надійно прикріплений до
кріплення Top-tether.
У разі неправильного встановлення
затискача кріплення у даній точці не буде
працювати.
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ПРИМІТКИ

3
•
•

МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

РЕЧОВІ ЯЩИКИ
РОЗМІЩЕННЯ БАГАЖУ / ВАНТАЖІВ

3-2

3-3

•
•

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВАНТАЖЕННЯ
АВТОМОБІЛЯ

3-5

ПРИМІТКИ

3-6

3-2

МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

РЕЧОВІ ЯЩИКИ
Ящик у приладовій панелі

Відсік для зберігання в центральній
консолі

У
нижньому
відсіку
для
зберігання
знаходяться роз’єм USB і роз’єм AUX.
У центральній консолі між передніми
На приладовій панелі є відсіки для Див. Допоміжні пристрої с. 6-16.
сидіннями
передбачений
відсік
для
зберігання. Ці відсіки можна використовувати
зберігання більших предметів.
для зберігання дрібних предметів.

МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

Рукавична скринька

Щоб відкрити, потягніть за ручку. Всередині
зберігається керівництво користувача.

Підстаканники

РОЗМІЩЕННЯ БАГАЖУ / ВАНТАЖІВ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не ставте у підстаканники відкриті чашки з
гарячою рідиною під час руху автомобіля.
Якщо напій проллється, він може
обпалити вас і ви втратите керування
автомобілем.
Щоб знизити ймовірність травмування при
різкому гальмуванні або зіткненні, не слід
залишати незакриті і незакріплені пляшки,
склянки, банки та ін. у підстаканнику, коли
автомобіль рухається.

Багажне відділення

3-3

Вантажомісткість, літрів
А. Багажник (закритий багаж) 563 л.
Складання спинок сидінь заднього ряду
Спинка заднього сидіння складається з двох
секцій. Кожна з цих секцій може бути
складена незалежно від іншої.
Опустіть підголівники, натискаючи на кнопки
фіксаторів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Для
зниження
ризику
травматизму
внаслідок аварії або раптової зупинки під
час руху завжди тримайте дверцята
рукавичної скриньки зачиненими.

Підстаканники знаходяться на центральній
консолі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Складання
заднього
сидіння
з
застебнутими ременями безпеки може
привести до пошкодження сидіння і
ременів безпеки. Перед складанням
заднього сидіння обов’язково відстебніть
ремені безпеки і поверніть їх у звичайне
вихідне положення.
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МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

Складання ременів безпеки
заднього сидіння
Перед підйомом спинок сидінь приберіть
ремені безпеки з спинок крайніх сидінь,
заправивши їх у направляючі.

Натисніть на кнопку фіксатора з однієї або з
двох сторін і складіть спинки сидінь вниз на
подушку.

Встановіть спинки сидінь у вертикальне
становище і витягніть ремені безпеки з
направляючих.
Встановіть спинки сидінь в потрібне
положення, для чого натисніть на верхню
частину спинки до характерного клацання.
Ще раз потягніть спинки сидінь вперед, щоб
переконатися в їх надійній фіксації.
Вставте ремені безпеки у відповідні пази,
якщо вони не намоталися автоматично.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не дозволяйте пасажирам сидіти на
складеній спинці сидінь під час руху
автомобіля. Це незручно і небезпечно, так
як не дозволяє використовувати ремені
безпеки. У разі аварії або раптової
зупинки це може привести до серйозних
травм
чи
смерті.
Предмети,
що
перевозяться на складеній спинці сидіння,
повинні розташовуватися нижче верху
передніх
сидінь.
Інакше
можливе
сповзання вантажу вперед і заподіяння
травм або пошкоджень при різкому
гальмуванні.

МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ
Важкі предмети в багажному відділенні повинні бути
розміщені
якомога
ближче
до
спинок
сидінь.
Переконайтеся, що спинки надійно зафіксовані. Якщо
предмети можна укладати один на інший, знизу потрібно
розміщувати найважчі речі.
• Закріплюйте всі предмети в багажному відділенні так,
щоб вони не ковзалися.
• При перевезенні вантажу в багажному відділенні спинки
заднього ряду сидінь не повинні бути нахилені вперед.
• Багаж не повинен виступати за верхній край спинок
сидінь.
• Не кладіть на панель приладів сторонні предмети.
• Вантаж не повинен заважати керуванню педалями,
стоянковим гальмом і важелем перемикання передач, а
також обмежувати свободу рухів водія. Не залишайте в
салоні автомобіля незакріплені предмети.
• Рух з відкритим багажним відділенням заборонено.
• Корисне навантаження визначається як різниця між
дозволеною максимальною масою транспортного засобу
і власною масою автомобіля. Для розрахунку власної
маси вашого автомобіля заповніть таблицю ваги.
Маса автомобіля  11-6.
Власна маса автомобіля включає всі рідини (бак заповнений
на 90%), але не включає масу водія, пасажирів і багажу.
Додаткове обладнання і приналежності збільшують
споряджену масу автомобіля.

•
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ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ
КОРОТКИЙ ОПИС ПРИЛАДОВОЇ ПАНЕЛІ
Індикатори на комбінації приладів (model A)

ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ

1. Покажчик повороту на стор. 4-10
2. Індикатор низького рівня палива на стор. 413
3. Нагадування про увімкнені світлові
прилади на стор. 4-14
4. Сигналізатор незачинених дверей на стор.
4-14
5. Сигналізатор температури охолоджуючої
рідини на стор. 4-12
6. Сигналізатор гальмівної системи і
зчеплення на стор. 4-11
7. Покажчик рівня палива на стор. 4-9
8. Сигналізатор наближення чергового
технічного обслуговування на стор. 4-11
9. Як користуватися цим Керівництвом на
стор. 0-5
10. Сигналізатор іммобілайзера на стор. 4-13
11. Індикатор зниження потужності двигуна
на стор. 4-13
12. Графічний інформаційний дисплей (GID)
на стор. 4-16
13. Сигналізатор "Натисніть педаль гальма"
на стор. 4-13
14. Сигналізатор антиблокувальної системи
гальм (ABS) на стор. 4-12
15.
Сигналізатор подушки безпеки і
натягувача ременя безпеки на стор. 4-11
16. Нагадування про ремінь безпеки на стор.
4-10
17. Бортовий комп'ютер на стор. 4-18
18. Сигналізатор системи зарядження на
стор. 4-11

19. Сигналізатор тиску моторного масла на
стор. 4-12
20. Сигналізатор несправності на стор. 4-11
21. Спідометр на стор. 4-9
22. Сигналізатор задніх протитуманних
ліхтарів на стор. 4-14
2 3. Сигналізатор передніх протитуманних
фар на стор. 4-13
24. Сигналізатор увімкненого дальнього
світла на стор. 4-13
25. Денні ходові вогні на стор. 4-14
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ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ
Індикатори на комбінації приладів (model B)

ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ
1. Покажчик повороту на стор. 4-10
2. Індикатор низького рівня палива на стор.
4-13
3. Нагадування про увімкнені світлові
прилади на стор. 4-14
4. Сигналізатор незачинених дверей на стор.
4-14
5. Сигналізатор температури охолоджуючої
рідини на стор. 4-12
6. Сигналізатор гальмівної системи і
зчеплення на стор. 4-11
7. Покажчик рівня палива на стор. 4-9
8. Як користуватися цим Керівництвом на
стор. 0-5
9. Сигналізатор іммобілайзера на стор. 4-13
10. Сигналізатор наближення чергового
технічного обслуговування на стор. 4-11
11. Індикатор зниження потужності двигуна
на стор. 4-13
12. Сигналізатор "Натисніть педаль гальма"
на стор. 4-13
13. Графічний інформаційний дисплей (GID)
на стор. 4-16
14. Бортовий комп'ютер на стор. 4-18
15. Сигналізатор антиблокувальної системи
гальм (ABS) на стор. 4-12
16.
Сигналізатор подушки безпеки і
натягувача ременя безпеки на стор. 4-11
17. Нагадування про ремінь безпеки на стор.
4-10
18. Сигналізатор системи зарядки на стор. 411
19. Сигналізатор тиску моторного масла на
стор. 4-12

20. Сигналізатор несправності на стор. 4-11
21. Спідометр на стор. 4-9
22. Сигналізатор задніх протитуманних
ліхтарів на стор. 4-14
23. Сигналізатор передніх протитуманних
фар на стор. 4-13
24. Сигналізатор увімкненого дальнього
світла на стор. 4-13
25. Денні ходові вогні на стор. 4-14
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Регулювання положення керма

Розблокувати важіль, відрегулювати кермо,
потім заблокувати важіль і переконатися, що
він повністю зафіксований. Регулюйте кермо
тільки на нерухомому автомобілі.
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ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ

Звуковий сигнал

Натисніть на точку

Очищувач / омивач вітрового
скла
Очищувач вітрового скла

в центрі керма.
HI (ШВИДКО): Швидко
LO (ПОВІЛЬНО): Повільно
INT (ПЕРЕРИВЧАСТО): З інтервалом
OFF: Вимк.
Для одноразового увімкнення непрацюючого
склоочисника потягніть за важіль вниз.
Не вмикати, якщо вітрове скло обмерзло.
Вимикати на мийках.

Омивач вітрового скла

Потягніть за важіль. Склоомиваюча рідина
розбризкується
на
вітрове
скло,
і
склоочисники роблять кілька помахів.
УВАГА
Відсутність у водія нормальної видимості
може привести до зіткнення з заподіянням
шкоди здоров’ю, автомобілю або іншому
майну.
Не вмикайте склоочисник, якщо скло сухе
або робота щіток на вітровому склі
ускладнена, наприклад, через налипання
бруду, снігу або льоду.
Увімкнення склоочисників лобового скла,
на якому знаходяться сторонні предмети,
може
привести
до
пошкодження

ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ

УВАГА
електродвигуна склоочисника

щіток,
і
скла.
Перш ніж вмикати склоочисники в холодну
погоду, переконайтеся, що щітки не
примерзли до скла. При увімкненні
склоочисника з примерзлою до скла
щіткою
можливе
пошкодження
електродвигуна склоочисника.
Не допускайте безперервної роботи
омивача вітрового скла більше декількох
секунд, а також роботи при порожньому
бачку омивача. Це може призвести до
перегріву двигуна омивача.
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Годинник

Установка годин/хвилин: Натисніть на ручку
SET/CLR протягом більш ніж 2 секунд.
Дата і час виводяться на дисплей Збільшення годин/хвилин: Натисніть на
ручку SET/CLR протягом менш ніж 2 секунд.
інформаційно-розважальної системи.
Користувач може змінювати налаштування
Model B
дати і часу. Інформаційно-розважальна
система  6-18.
Якщо
автомобіль
не
оснащений
інформаційно-розважальною
системою,
дата
і
час
відображаються
в
інформаційному центрі водія.
Інформаційний центр водія  4-14.
Model A

Зовнішня температура
Щоб встановити час для дисплея Model B,
натисніть коротко (менше 2 секунд) на
кнопку в комбінації приладів, як показано
нижче на ілюстрації.

Зниження
температури
відразу
відображається
в
інформаційнорозважальній
системі
автомобілів
з
дисплеєм Model A або в інформаційному
центрі водія в автомобілях з дисплеєм
Model
B;
підвищення
температури
відображається з тимчасовою затримкою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Дорога може бути покрита льодом, навіть
якщо дисплей показує кілька градусів
вище 0° C.

Щоб встановити час для дисплея Model A,
натисніть кнопку MENU на важелі сигналу
повороту і поворотом ручки встановіть
потрібний час.
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ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ

Підкурювач

УВАГА
виштовхується,
витягніть
його
та
зверніться до сервіс-центру Ravon для
ремонту.
Несправний підкурювач може стати
причиною
травм
та
пошкодження
автомобіля.
Попільниці

Установка годин/хвилин: Натискайте на
кнопку в комбінації приладів протягом більше
2 секунд, щоб значення почало блимати;
натисніть ще раз протягом більш тривалого
часу, щоб вибрати наступне меню.
Збільшення годин/хвилин: Натискайте на
кнопку в комбінації приладів короткими
натисканнями (менше 2 секунд) після того як
необхідне поле почне блимати, щоб
збільшити значення. Повторюйте, поки не
досягнете потрібного числа.

Для увімкнення підкурювача поверніть ключ
запалювання в положення ACC або ON і
натисніть підкурювач до упору.
Підкурювач автоматично виштовхується при
готовності до використання.
УВАГА
При перегріві підкурювача можливе
пошкодження нагрівального елементу і
самого підкурювача.
Не тримайте підкурювач натиснутим при
нагріванні. Це може привести до перегріву
підкурювача.
Спроба
увімкнення
несправного
підкурювача становить небезпеку.
Якщо
нагрітий
підкурювач
не

УВАГА
Тільки для попелу, не класти горюче
сміття.
Переносну
попільницю
встановлювати в підстаканники.

можна

ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ
СИГНАЛІЗАТОРИ, ВИМІРЮВАЛЬНІ
ПРИЛАДИ ТА ІНДИКАТОРИ
Спідометр

Показує швидкість автомобіля.
Одометр

Одометр показує пройдену відстань.
Поворотом ручки важеля сигналу повороту
можна перемикати показання між повним
пробігом і пробігом за останню поїздку.
На автомобілях базового рівня перемикання
між повним пробігом і пробігом за останню
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поїздку здійснюється натисканням кнопки на Рухайтеся в низькому діапазоні частоти
комбінації приладів.
обертання двигуна для кожної передачі,
наскільки це можливо.
Лічильник поточного пробігу
УВАГА
В автомобілі є незалежний одометр Якщо покажчик переходить в червону
дальності поїздки, який показує пробіг з зону попередження, це означає, що
моменту останнього скидання.
перевищена максимальна дозволена
Щоб обнулити показники цього одометра, частота обертання двигуна.
виберіть його поворотом ручки на важелі Двигун може бути пошкоджений.
сигналу повороту. Потім натисніть кнопку
скидання на комбінації приладів на декілька
Датчик рівня палива
секунд при увімкненому запалюванні.
Тахометр

Показує число обертів двигуна за хвилину.

F або 1 = Повний
E або 0 = Порожній
Показує рівень палива в баку.
Ніколи не працюйте до закінчення пального
в баку.
Через паливо, що залишається в баку, обсяг
дозаправки може бути меншим за вказану
ємність бака.
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індикаторів, що можна розглядати як
перевірку їх працездатності.
Кольори індикаторів означають:
Червоний = небезпека, важливе нагадування
Жовтий = несправність, інформація, збій
Зелений = підтвердження увімкнення
Синій = підтвердження увімкнення
Покажчик повороту
Індикатор низького рівня
палива
загоряється жовтим, коли стрілка покажчика
рівня палива опускається до першої знизу
поділки. Якщо в інформаційному центрі водія
з'являється попередження FILL F U E L (З А
П РА В И Т И), необхідно негайно заправити
автомобіль.
Інформаційний центр водія  4-14.
НЕБЕЗПЕКА
Перед заправкою зупиніть автомобіль та
заглушіть двигун.

блимає зеленим світлом. Індикатор
блимає, якщо покажчик повороту або
аварійна світлова сигналізація активовані.
Часте
блимання
цього
контрольного
індикатора означає несправність ліхтаря
сигналу
повороту
або
відповідного
запобіжника.
Заміна ламп  9-16.
Запобіжники  9-21.
Покажчики повороту  9-18.
Нагадування про ремінь безпеки

Індикатори
Описані нижче індикатори на деяких версіях
автомобіля можуть бути відсутніми. Опис
поширюється на всі версії виконання
приладів. При увімкненні запалювання на
короткий
час
засвітиться
більшість

Індикатор
загоряється або блимає
червоним в цілях безпеки водія.
При
увімкненні
запалювання
цей
контрольний
індикатор
загоряється
і
продовжує
горіти
кілька
секунд,

нагадуючи
водієві
про
необхідність
застебнути ремінь безпеки.
На автомобілях без подушок безпеки
незабаром після увімкнення запалювання
або запуску двигуна цей індикатор починає
блимати; крім того, протягом декількох
секунд лунає звуковий сигнал. Після цього
індикатор перестає блимати і горить
безперервно до тих пір, поки не буде
застебнутий ремінь безпеки на водійському
сидінні.
На автомобілях з подушками безпеки
незабаром після увімкнення запалювання
цей індикатор загоряється безперервно і
горить до тих пір, поки не буде застебнутий
ремінь на водійському сидінні. Після запуску
двигуна цей контрольний індикатор блимає
протягом декількох секунд і потім вмикається
постійно до тих пір, поки не буде застебнутий
ремінь на водійському сидінні. Якщо водій
почав рух з незастебнутим ременем безпеки,
після проїзду певної відстані або досягнення
певної швидкості лунає звуковий сигнал і
індикатор блимає протягом декількох секунд.
Після цього блимання та звуковий сигнал
припиняються, але індикатор продовжує
горіти.
Якщо ремінь безпеки водія вже застебнутий,
контрольний індикатор загоряється і звуковий
сигнал не подається.
Див. Нагадування про ремені безпеки на
стор. 4-10.

ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ
Сигналізатор подушки безпеки і
натягувачі ременя безпеки

Загоряється червоним світлом .
Індикатор загоряється на кілька секунд при
увімкненні запалювання. Якщо індикатор не
загоряється, не гасне через кілька секунд
або загоряється під час руху, є несправність
в системі подушок безпеки. Зверніться за
допомогою у сервіс-центр Ravon. Системи
можуть не спрацювати при ДТП.
На
спрацьовування
переднатягувачів
ременів безпеки або надувних подушок
безпеки вказує палаючий індикатор
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Негайно зверніться до сервіс-центру
Ravon для усунення несправності.
Переднатягувачі ременів безпеки  2-5.
Система подушок безпеки  2-7.

Лампа системи заряджання
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і
припинити
блимання
індикатора
несправності.
Якщо цей індикатор загоряється під час руху
автомобіля, необхідно звернутися у сервісцентр Ravon для ремонту автомобіля.

Загоряється червоним світлом
.
Він
вмикається
після
увімкнення
Сигналізатор наближення чергового
запалювання і вимикається незабаром після
технічного обслуговування
запуску двигуна.
Якщо він загоряється під час роботи
двигуна, зупиніть автомобіль та вимкніть
двигун.
Акумуляторна
батарея
не
загоряється разом з індикатором
заряджається. Охолодження двигуна може
появою
і появою коду повідомлення про
бути припинено. Зверніться за допомогою у
знижену
потужність
двигуна,
коли
сервіс-центр Ravon.
автомобіль вимагає обслуговування.
Негайно зверніться в сервіс-центр Ravon
Сигналізатор несправності
для перевірки автомобіля.
Див. Інформаційні повідомлення на стор. 417.
Сигналізатор гальмівної системи та
горить жовтим світлом. Цей індикатор
зчеплення
несправності загоряється, коли система
управління автомобілем виявляє збій
системи обмеження рівня викидів або
важливих електронних датчиків.
Загоряється червоним світлом
.
Якщо цей індикатор несправності блимає, Горить при затягнутому стоянковому гальмі,
імовірно
пошкоджено
каталітичний якщо рівень рідини в гальмівній системі або
нейтралізатор. Зниження обертів двигуна зчепленні занадто низький, або якщо
дає
можливість
знизити
ймовірність
пошкодження каталітичного нейтралізатора
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має місце несправність гальмівної системи.
Гальмівна система  9-13.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Якщо загоряється сигнальна лампа
гальмівної системи, слід перевірити
рівень гальмівної рідини і негайно
звернутися в сервіс-центр Ravon.
Якщо рівень гальмівної рідини в бачку
знижений,
рух
на
автомобілі
забороняється.
Сигналізатор, що світиться, вказує на
можливу несправність гальмівної системи.
Їзда з несправною гальмівною системою
може призвести до травмування людей
або пошкодження автомобіля та іншого
майна.

запалювання. Система готова до роботи,
коли індикатор гасне.
Якщо індикатор не гасне після кількох секунд
або якщо він горить під час руху, то в АБС
має несправність.
Гальмівна система продовжує працювати,
але без регулювання ABS.
Антиблокувальна гальмівна система  8-19.
Сигналізатор температури
охолоджуючої рідини двигуна

Загоряється червоним світлом
.
Цей сигналізатор попереджає про перегрів
охолоджуючої рідини двигуна.
Горить після увімкнення запалювання при Якщо автомобіль рухався в нормальних
дорожніх умовах, необхідно з'їхати з
увімкненому стоянковому гальмі.
проїжджої частини, зупинитися і дати двигуну
Стоянкове гальмо  8-19.
попрацювати кілька хвилин на холостому
ході.
Сигналізатор антиблокувальної
Якщо індикатор не гасне, вимкніть двигун і
системи (ABS)
зверніться в сервіс-центр Ravon.

горить жовтим світлом. Загоряється на
декілька секунд після увімкнення

Сигналізатор тиску моторного масла
Загоряється червоним світлом .
Вмикається після увімкнення запалювання і
вимикається
незабаром
після
запуску
двигуна. Якщо індикатор продовжує горіти,
зверніться в сервісний центр Ravon.
Якщо індикатор горить під час руху
автомобіля,
якомога швидше зупиніть
автомобіль і вимкніть двигун. Можливо,
порушена робота системи змащування; це
може привести до пошкодження двигуна і
блокування коліс. У цьому випадку вижміть
зчеплення, встановіть важіль перемикання
передач в нейтральне положення позиції і
вимкніть запалювання. При вимкненому
двигуні для гальмування і повороту керма
потрібні підвищені зусилля. Зверніться в
сервісний центр Ravon.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Якщо при русі автомобіля відбулося
блокування коліс, натисніть на педаль
зчеплення,
встановіть
важіль
перемикання передач в нейтральне
положення (при механічній КПП) або в
положення (при автоматичній КПП) і
вимкніть запалювання. Для гальмування і
повороту керма потрібно більше зусиль.
Зверніться в сервісний центр Ravon.
Сигналізатор низького рівня палива

горить жовтим світлом.
Загоряється, коли рівень палива в баку
занадто низький.
Він горить після увімкнення запалювання
декілька секунд.
УВАГА
Не допускайте повного витрачення
палива.
Це може привести до пошкодження
каталітичного нейтралізатора.
Каталітичний нейтралізатор  8-14.

4-13

Сигналізатор іммобілайзера

Індикатор "Натисніть педаль гальма"

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.

Блимає жовтий індикатор
.
На автомобілях з автоматичною коробкою
передач двигун можна запустити, лише якщо
натиснута педаль гальма і важіль селектора
передач встановлений в положення P або N.
Див. Важіль селектора на стор. 8-15.

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.

Сигналізатор увімкненого дальнього
світла

горить синім світлом.
Горить при увімкненому дальньому світлі
фар і при блиманні фарами.
Див. Система перемикання дальнього /
ближнього світла фар на стор. 5-2.
Сигналізатор передніх
протитуманних фар

горить зеленим світлом.
Горить, коли передні протитуманні фари
увімкнені.
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Див. Передні протитуманні фари на стор. 5-4.
Сигналізатор задніх протитуманних
ліхтарів

Сигналізатор "Відчинені двері"

ІНФОРМАЦІЙНІ ДИСПЛЕЇ
Інформаційний центр водія

Інформаційний центр водія знаходиться в
Загоряється червоним світлом
.
комбінації приладів.
Індикатор увімкнений при відкритих дверях
горить жовтим світлом.
або дверях багажника.
Він загоряється при увімкненні задніх
Він
вмикається
після
увімкнення
протитуманних фар.
запалювання і вимикається незабаром після
Див. Задні протитуманні фари на стор.5-4.
запуску двигуна.
Нагадування про увімкнені світлові
прилади

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

світлові

Денні ходові вогні "DRL"
горить зеленим кольором.
Горить, коли денні ходові вогні горять.

На наведеному вище рисунку показана
послідовність функцій бортового комп'ютера
для дисплея Model B.
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Ви можете вибрати одне з наступних меню:
• Одометр.
На наведеному вище рисунку показана
• Бортовий комп'ютер.
послідовність функцій бортового комп'ютера
• Налаштування одиниць виміру.
для дисплея Model A.
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Для вибору меню натисніть кнопку MENU на
важелі покажчика повороту.
При послідовних натисканнях на кнопку
MENU режими перемикаються в такому
порядку:
Одометр
→
Бортовий
комп'ютер
→
Налаштування одиниць виміру
Збереження індивідуальних налаштувань
автомобіля  4-19.
Одометр  4-9.
Бортовий комп'ютер  4-18.
Model B

Model A
Слово MENU на ілюстрації означає, що
натискання на кнопку MENU (Меню)
призводить до перемикання з однієї
послідовності на іншу. Крім того, повертаючи
ручку регулятора, можна переміщатися вниз
за схемою на рисунку. Для налаштування
або скидання параметра натисніть кнопку
SET/CLR.
При короткому (менше 2 секунд) натисканні
на кнопку в комбінації приладів режими
перемикаються в такому порядку:
Одометр → Налаштування температури →
Пробіг за поїздку → Налаштування годинника
→ Налаштування одиниць виміру.
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Натискання на кнопку в комбінації приладів
довше 2 секунд переводить у режим
налаштування або скидання відповідних
параметрів.
Збереження індивідуальних налаштувань
автомобіля  4-19.
Одометр  4-9.
Бортовий комп'ютер  4-18.
Годинник  4-7.

Поворотом ручки на важелі сигналу повороту
виберіть потрібне налаштування.
1. Одиниця 1 (миль/год, °C)
2. Одиниця 2 (миль/год, °F)
3. Одиниця 3 (км/год, °C)
При зміні одиниці виміру обрана одиниця
відображається на екрані.
Натисніть і кілька секунд утримуйте клавішу
SET/CLR для підтвердження.

Натискайте коротко (протягом менш ніж 2
секунд), щоб вибрати потрібну одиницю.
1. Одиниця 1 (миль/год, °C)
2. Одиниця 2 (миль/год, °F)
3. Одиниця 3 (км/год, °C)
Графічний інформаційний дисплей

Відображаються
дата,
час,
зовнішня
температура та інформація інформаційноНалаштування одиниць виміру
Model B
розважальної системи. Коли увімкнена
інформаційно-розважальна
система,
Model A
Натискайте коротко (менше 2 секунд) на виводиться
меню
індивідуальних
кнопку в комбінації приладів, щоб перейти до налаштувань автомобіля.
Одиниці вимірювання швидкості температури налаштування одиниць виміру.
Збереження індивідуальних налаштувань
можна змінювати.
автомобіля 4-19.
Для вибору потрібного меню натисніть кнопку
меню на важелі покажчика повороту.

Натисніть кнопку протягом більш ніж 2
секунд, щоб перейти до налаштування
одиниці виміру.
Вибравши пункт налаштування одиниць
виміру, натисніть кнопку SET/CLR на кілька
секунд.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
АВТОМОБІЛЯ
висвічується код повідомлення.
Повідомлення видаються в інформаційному
центрі
водія
або
за
допомогою
попереджувальних
звукових
сигналів.
Залежно від комплектації та індивідуальних
налаштувань автомобіля деякі з описаних
функцій можуть бути відсутні.

№
18
20
21
22
23
24

УВАГА
Не допускайте повного витрачення
палива.
Це може привести до пошкодження
каталітичного нейтралізатора.
Якщо
продовжувати
рух,
коли
в
інформаційному центрі водія відображається
повідомлення про несправності, можливе
серйозне пошкодження автомобіля або
двигуна. Негайно зверніться в сервісний центр
Ravon.
Інформаційні повідомлення виводяться у
вигляді цифрових кодів.
№
Інформаційне повідомлення
04 Кондиціонер
вимкнений
через
високу температуру двигуна
15 Несправність
верхнього
стопсигналу
16 Виконайте обслуговування стопсигналів

25
26
27
28
35
59
60

Інформаційне повідомлення
Несправність ближнього світла
лівої фари
Несправність ближнього світла
правої фари
Несправність лівого переднього
габаритного вогню
Несправність правого переднього
габаритного вогню
Несправність ліхтаря заднього ходу
Несправність освітлення номерного
знака
Несправність лівого переднього
покажчика повороту
Несправність лівого заднього
покажчика повороту
Несправність правого переднього
покажчика повороту
Несправність правого переднього
покажчика повороту
Замініть батарейку ПДУ
Відчиніть і зачиніть вікно
дверей водія
Відчиніть і зачиніть вікно
дверей пасажира

№
61
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Інформаційне повідомлення
Відчиніть і зачиніть вікно лівих
задніх дверей
62 Відчиніть і зачиніть вікно правих
задніх дверей
65 Зроблено спробу злому
66 Несправність протиугінної
сигналізації
75 Перевірте систему кондиціонування
79 Перевірте моторне масло
81 Перевірте автоматичну коробку
передач
84 Потужність двигуна знижена
89 Індикатор наближення чергового
технічного обслуговування
94 Переведіть важіль коробки передач
до положення «P» (Стоянка)
95 Несправність надувної подушки
безпеки
128 Капот відкритий
174 Акумулятор розряджений
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Попереджувальні звукові сигнали
При запуску двигуна або під час руху
Якщо на дисплеї «інформаційного центру
водія» відображається код попередження.
•
Якщо
автомобіль
рухається
зі
швидкістю більше 5 км/год з увімкненим
стоянковим гальмом.
•
Якщо автомобіль проїхав на газі зі
швидкістю близько 1 км/год з увімкненим
покажчиком повороту.

Бортовий комп'ютер

При кожному повороті ручки на важелі
сигналу повороту за годинниковою стрілкою
режими
перемикаються
в
наступному
порядку:
Середня витрата палива → Запас ходу щодо
Бортовий комп'ютер розташовується в палива → Середня швидкість → Час поїздки.
інформаційному центрі водія.
У деяких режимах можна скинути показання,
Він надає водієві інформацію про середню натиснувши кнопку SET/CLR протягом
швидкість, запас ходу з палива, середню декількох секунд.
витрату палива, час поїздки тощо
Середня витрата палива

Якщо автомобіль запаркований та/чи
відчинені двері
•
Попереджувальний звуковий сигнал
припиняється через кілька секунд після
вставлення ключа в замок запалювання.
•
При
увімкнених
зовнішніх
освітлювальних приладах.

У цьому режимі на дисплеї відображається
середня витрата палива.
Середня витрата палива розраховується
накопиченим підсумком за час роботи
двигуна, навіть якщо автомобіль не
знаходився в русі з моменту останнього
Для управління бортовим комп'ютером скидання цього значення.
натисніть кнопку MENU на важелі покажчика Щоб скинути показники середньої витрати,
повороту.
кілька секунд утримуйте натиснутою клавішу
Виберіть верхній дисплей, натискаючи кнопку SET/CLR.
MENU, поки вона не блимне двічі.

ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ

Відстань, яку можна проїхати на
наявному паливі
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Тривалість руху
тому розрахунковий і фактичний запас ходу з
палива можуть відрізнятися в залежності від
обставин.
Запас ходу з палива залежить від манери
водіння, дороги і швидкості руху, оскільки
розраховується за ефективністю використання
палива, яка змінюється в залежності від цих
У
цьому
режимі
на
дисплеї
У цьому режимі відображається приблизна факторів.
відображається сумарний час руху.
відстань, яку автомобіль може проїхати до
Значення часу руху підсумовуються
Середня швидкість
повного спустошення паливного бака.
при роботі двигуна, навіть коли
Діапазон відстаней складає приблизно 30-999
автомобіль стоїть на місці.
км.
Для обнулення часу руху утримуйте
При
дозаправці
паливом
з
вимкненою
кнопку SET/CLR декілька секунд.
акумуляторною батареєю або автомобілем, що
Після досягнення значення 99:59 час
стоїть на нахилі, можуть спостерігатися хибні
руху знову переходить до 0:00.
У цьому режимі на дисплеї відображається
показання бортового комп'ютера.
Коли запас ходу на паливі, що залишилося, стає середня швидкість.
менше 30 км, в інформаційному центрі водія Значення середньої швидкості підсумовуються
при роботі двигуна, навіть коли автомобіль
з'являється повідомлення FILL FUEL
стоїть на місці.
(ЗАПРАВИТИ). Заправтеся пальним негайно.
Реальна відстань може відрізнятися від Діапазон середньої швидкості не обмежений.
Щоб скинути показники середньої швидкості,
розрахункової залежно від стилю їзди.
кілька секунд утримуйте натиснутою клавішу
Інформаційний центр водія  4-14.
SET/CLR.
ПРИМІТКА
Бортовий комп’ютер є допоміжним пристроєм,
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ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ
ЕРА ГЛОНАСС

Система екстреного реагування при аваріях,
яка приводиться в дію вручну або
автоматично, доступна 24 години на добу,
сім днів на тиждень. Аварійні центри надають
допомогу
та
інформацію
під
час
надзвичайної ситуації.
У
разі
аварії,
що
супроводжується
спрацьовуванням подушок безпеки або
натягувачів ременя безпеки, аварійний
виклик
здійснюється
автоматично.
Безпосередній зв'язок буде встановлено з
диспетчером, який уточнює деталі події та
необхідність надання допомоги.
ПРИМІТКА
Послуга доступна тільки для зон, де вона
затребувана за законом. Крім того, це
залежить від наявності аварійних центрів
та інфраструктури країни.
ПРИМІТКА
Для доступності і функціонування системи
вимагається справна електрична система
транспортного засобу, послуга мобільного
зв'язку та супутниковий зв'язок ГЛОНАСС.
В
залежності
від
обладнання,
використовується резервна батарея.

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

• Червоний:
Система
завантажується
Кнопка SOS
максимум
через
10
секунд
після
увімкнення запалювання, після цього
Натисніть 2 рази
, щоб встановити
загоряється зелений колір.
екстрене з'єднання.
• Якщо індикатор горить червоним або
Кнопка TECT
змінює колір з зеленого на червоний колір,
Кнопка
використовується тільки для
виникла
проблема,
зверніться
за
обслуговування. Не натискайте на неї.
допомогою в офіційний центр технічного
Система встановлює зворотний зв'язок за
обслуговування.
допомогою голосового повідомлення і
відповідного стану індикатора.
• Червоний
блимаючий:
Дзвінок
неможливий, наприклад, через відсутність
мобільної мережі.
• Червоний/зелений блимаючий: система
знаходиться в режимі тестування. Не
натискайте кнопки і почекайте до кінця
тестування.
• Off: Система вимкнена.

Стан індикатора
• Зелений: Система готова або в процесі
передзвону, під час якого диспетчер може
передзвонити
після
встановлення
з'єднання (приблизно до двох годин,
з’єднання можливе також без увімкнення
запалювання).
• Зелений блимаючий: Система в процесі
набору номера, передачі даних або
встановлення голосового з'єднання.

ПРИМІТКА
В особливо холодних умовах підключення
резервної батареї може зайняти деякий
час. Після досягнення робочого стану,
червоний
світлодіодний
індикатор
переходить на зелений колір.
Зверніться за допомогою до офіційного
центру технічного обслуговування, якщо
індикатор не загоряється після увімкнення
запалювання.

ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
НАЛАШТУВАНЬ
Параметри автомобіля можна персоналізувати
шляхом зміни установок на інформаційному
дисплеї.
Залежно від комплектації та індивідуальних
налаштувань автомобіля деякі з описаних
функцій можуть бути відсутні.
Натисніть кнопку CONFIG при запалюванні в
положенні ON та увімкненій інформаційнорозважальній системі.
З'являються меню налаштування.
Для перемикання між меню налаштування
поверніть ручку MENU-TUNE інформаційнорозважальної системи.
Для підтвердження вибору натисніть на ручку
MENU-TUNE. Можна вивести такі меню:
·
Налаштування мови
·
Налаштування часу та дати.
·
Налаштування радіо.
·
Налаштування Bluetooth®.
·
Налаштування автомобіля.
Для закриття меню або повернення до
попередньої сторінки натисніть кнопку BACK.
Налаштування часу і дати
Інформаційно-розважальна система  6-18.

Налаштування радіо
Інформаційно-розважальна система  6-6.
Налаштування автомобіля
Комфорт і зручність
Гучність звукового сигналу
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Дистанційне замикання / відмикання
/ запуск
Підтвердження
дистанційного
розблокування:
Увімкнення
або
вимкнення
підтвердження розблокування замків
блиманням ліхтарів.

Дистанційне розблокування дверей:
Зміна гучності попереджувального звукового Зміна конфігурації відмикання: тільки
сигналу.
замок водійських дверей або замки всіх
дверей.
Освітлення
Замикання дистанційно відімкнених
Освітлення нижньої частини дверного отвору: дверей:
Увімкнення/вимкнення освітлення при виході з Увімкнення/вимкнення автоматичного
повторного замикання дверей в разі,
автомобіля і зміна тривалості освітлення.
якщо двері після відмикання не були
Замки дверей з електроприводом
відчинені.
Повернення до заводських
налаштувань
Зміна налаштувань відмикання дверей (всі двері Всі налаштування повертаються
або двері водія) чи відключення автоматичного вихідне положення.
відмикання дверей після вилучення ключа
запалювання із замка запалювання.
Автоматичне розблокування дверей

у
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ПРИМІТКИ

5

ОСВІТЛЕННЯ

•

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

5-2

•

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ 5-6

•

ОСВІТЛЕННЯ САЛОНУ

5-5

•

ПРИМІТКИ

5-8
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ОСВІТЛЕННЯ

Органи управління зовнішніми
світловими приладами
Перемикач освітлення

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ
Важіль перемикання
дальнього/ближнього світла фар
Дальнє світло

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Завжди перемикайте дальнє світло на
ближнє, коли ви наближаєтеся до
зустрічних автомобілів або коли до
вашого автомобілю наближаються інші.
Дальнє світло фар може тимчасово
засліпити інших водіїв, що може привести
до аварії.
Подача короткочасних сигналів
дальнім світлом фар

Поверніть перемикач освітлення:
= Вимк.
Вмикаються
габаритні
вогні,
підсвічування
номерного
знака
і
підсвічування панелі приладів
= Ближнє світло
Натиснути кнопку вимикача світла
= Передні протитуманні фари
= Задні протитуманні фари
Коли увімкнені світлові прилади, загоряється
індикатор
.
Індикатор
 4-14.

Дальнє світло фар можна увімкнути тільки за
умови, що ввімкнене ближнє світло.
Щоб переключити ближнє світло на дальнє,
натисніть на важіль сигналу повороту.
Індикатор
у
комбінації
приладів
приладової панелі горить, якщо увімкнене
запалювання
і
дальнє
світло.
Щоб
переключити дальнє світло на ближнє,
потягніть на себе важіль сигналу повороту.
Індикатор
 4-13.

Щоб функція блимання передніми фарами
була активна, фари повинні бути увімкнені.
Для активації подачі короткочасних сигналів
дальнім світлом фар потягніть важіль. При
відпусканні важіль повертається в нормальне
положення. Дальнє світло фар горить, поки

ОСВІТЛЕННЯ

важіль утримується у відтягнутому на себе
положенні.

Аварійна світлова сигналізація
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Сигнали повороту та зміни смуги
руху

Регулювання кута нахилу фар

Вмикається за допомогою кнопки .
Увімк. = Натиснути .
Вимк. = Натисніть ще раз.
Щоб підлаштувати нахил світла фар Коли увімкнені аварійні вогні, одночасно
відповідно до завантаження автомобіля, щоб блимає червоне підсвічення кнопки. У разі
уникнути осліплення зустрічних водіїв:
спрацьовування подушки безпеки аварійні
поверніть ручку в потрібне положення.
вогні
вмикаються
автоматично.
Для
0 = зайняті передні сидіння
вимкнення аварійних вогнів натисніть на
1 = зайняті всі сидіння
кнопку ще раз.
2 = зайняті всі сидіння і завантажене багажне
відділення
3 = зайнято сидіння водія і завантажене
багажне відділення

Важіль вгору = Покажчик правого повороту
Важіль вниз = Покажчик лівого повороту
Якщо перевести важіль через точку опору, то
покажчик залишиться увімкненим постійно.
Коли кермо повертається в положення для
руху прямо, покажчик повороту автоматично
відключається. Для подачі декількох коротких
спалахів, наприклад, при перестроюванні з
одного ряду в інший, натисніть на важіль до
моменту відчутного опору, а потім відпустіть
важіль. Для більш тривалого блимання
перемістіть важіль до точки опору і
утримуйте його в цьому положенні. Вимкніть
сигналізатор вручну, повертаючи важіль у
його початкове положення.
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Передні протитуманні фари

Задній протитуманний ліхтар

Вмикається за допомогою кнопки
. Для Вмикається за допомогою кнопки
. Задні
вимкнення натисніть на кнопку ще раз.
протитуманні фари можна увімкнути, коли
перемикач знаходиться у положенні , або
ПРИМІТКА
коли увімкнені передні протитуманні фари.
Щоб передні протитуманні фари можна було
увімкнути, має бути увімкнене запалювання і
повинні бути увімкнені габаритні ліхтарі або
передні фари. Індикатор
4-13.

Стоянкові вогні

Коли автомобіль припаркований, можна
увімкнути стоянкові вогні з одного боку:
1. Вимкніть запалювання.
2. Поверніть важіль покажчика повороту до
упору вгору (праві стоянкові вогні) або вниз
(ліві стоянкові вогні). Режим підтверджується
сигналом
і
відповідним
індикатором
покажчика повороту.
Ліхтарі заднього ходу
Ліхтарі заднього ходу вмикаються при
увімкненому запалюванні і передачі заднього
ходу.

ОСВІТЛЕННЯ

Запотівання скла фар
У важких, вологих і холодних погодних
умовах, при сильному дощі чи після миття
внутрішня сторона скла освітлювальних
приладів
може
ненадовго
пітніти.
Запотівання швидко зникає саме. Щоб
прискорити цей процес, увімкніть фари.

ОСВІТЛЕННЯ САЛОНУ
Управління підсвіткою приладної панелі
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Освітлення багажного відділення

Денні ходові вогні "DRL"
горить зеленим кольором.
Горить, коли денні ходові вогні увімкнені.

Освітлення вмикається при відчиненні
При увімкненні запалювання вмикається дверей багажника і автоматично вимикається
підсвічування панелі приладів. Яскравість при їх зачиненні.
підсвічування можна відрегулювати при
увімкненому
зовнішньому
освітленні.
Повертаючи коліщатко вгору або вниз,
встановіть необхідну яскравість.
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Освітлення при посадці і висадці

Освітлення рукавичної скриньки

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ
Увімкнення освітлення при посадці в
автомобіль
Освітлення при вході в автомобіль
Деякі плафони в салоні і лампи підсвічування
вимикачів додатково загоряються, коли
відчиняються двері водія.
Підсвічування дороги позаду

Натисніть клавішу перемикача:
Цей індикатор вмикається при відчиненні
= Автоматичне ослаблення і посилення рукавичної скриньки і вимикається при його
при відчиненні дверей, вилучення замка зачиненні.
запалювання і подача команди з пульта
дистанційного управління для відмикання
дверей.
= Завжди увімкнене.
= Завжди вимкнено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
При русі в темний час доби не вмикайте
освітлення салону. Освітленням салону в
темний час доби погіршується видимість,
що може привести до зіткнення.

Підсвічування номерного знака вмикається
на певний час при відчиненні дверей
багажника ключем чи пультом дистанційного
управління.
Увімкнення освітлення при виході з
автомобіля
Шлях водієві підсвічується за допомогою
фар. Тривалість інтервалу, протягом якого
підсвічування
залишається
увімкненим,
можна регулювати.
Увімкнення
Увімкнути або вимкнути цю функцію і задати
тривалість
роботи ліхтарів
можна у
налаштуваннях автомобіля. Збереження
індивідуальних налаштувань автомобіля 419.

ОСВІТЛЕННЯ

Підсвічування виходу при стандартному
налаштуванні
залишається
увімкненим
протягом 30 секунд після зачинення дверей
водія.
1. Вимкніть запалювання.
2. Вийміть ключ із замка запалювання.
3. Відчиніть двері водія.
4. Потягніть важіль покажчиків повороту.
5. Зачиніть двері водія.
Освітлення вимикається негайно, якщо ще
раз потягнути на себе важіль сигналу
повороту.
Захист від розрядки акумуляторної
батареї
Вимкнення електричного освітлення
Для запобігання розряду акумуляторної
батареї при вимкненні запалювання частина
освітлення салону вимикається автоматично
після закінчення певного часу.
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ПРИМІТКИ
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ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА
ВСТУП
Загальні відомості

Інформаційно-розважальна система вашого
автомобіля
надає
інформаційні
та
розважальні можливості з використанням
найсучасніших технологій.
Радіоприймач дозволяє зберегти на шести
сторінках до 36 фіксованих налаштувань на
станції
FMі
AM-діапазонів,
що
викликаються за допомогою фіксованих
налаштувань [1 - 6] для кожної з шести
сторінок.
Вбудований
CD-програвач
дозволяє
відтворювати звукові CD.
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.
Ретельно
розроблена
система
налаштування, інтелектуальний дисплей і
багатофункціональна
ручка-регулятор
дозволяють легко виконувати налаштування
і регулювання.
• У розділі Огляд наводиться короткий
огляд
функцій
інформаційнорозважальної системи та опис органів
управління.
• У розділі Управління пояснюються
основні органи управління

інформаційно-розважальної системи.
Дисплей

Зображення на дисплеї можуть відрізнятися
від наведених у даному керівництві в
залежності від налаштувань обладнання і
комплектації автомобіля.

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА
Огляд
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1. Індикація
Відображення режимів відтворення /прийому
/ меню та інформації.
2
.
Кнопка
і
ручка
управління
POWER/VOLUME
• Натискання на цю кнопку вмикає та
вимикає живлення
• Поворотом цієї ручки управління можна
регулювати загальну гучність
3. Кнопки PRESET [1 - 6]
• Тривале натискання на одну із цих кнопок
додає поточну радіостанцію на поточну
сторінку збережених налаштувань.
• Коротке натискання на одну із цих кнопок
обирає збережену радіостанцію.
4. Кнопка EJECT
Натискання на цю кнопку вивантажує диск.
5. Щілина для завантаження диска
Служить для завантаження та вилучення
компакт-дисків.
6. Кнопка FAVOURITE [FAV1-2-3]
Ця кнопка служить для вибору сторінки
списку збережених станцій.
7. Кнопка INFORMATION [INFO]
•
При відтворенні музики із CD
натискання
на
цю
кнопку
дозволяє
переглянути інформацію про файл.
•
При прослуховуванні радіо – перегляд
інформації про станцію, що приймає, і
поточну композицію.
8. Кнопки
• У режимі радіоприйому ці кнопки служать
для автоматичного пошуку станцій з
хорошим прийомом. Тривале натискання
на ці кнопки дозволяє вручну встановити

• частоту налаштування.
• У режимах CD ці кнопки служать для
швидкого переходу до попереднього чи
наступного запису.
• У режимі CD ці кнопки служать для
швидкого
перемотування
поточного
запису.
9. Кнопка CD/AUX
Натискання цієї кнопки дозволяє перемикати
режими CD/AUX.
10. Кнопка RADIO BAND
Оберіть радіодіапазон FM чи AM.
11. Кнопка ТР
При використанні функції FM RDS –
увімкнення та вимкнення каналу дорожньої
інформації.
12. Кнопка CONFIG
Натисніть цю кнопку, щоб вивести меню
налаштування системи.
13. Кнопка TONE
Кнопка служить для зміни або вибору
налаштувань звуку.
14. Кнопка MENU-TUNE, ручка
• При натисканні на цю кнопку виводиться
меню поточного режиму та меню
вибору/налаштування поточних опцій чи
параметрів.
• Повертаючи ручку управління, можна
обирати або змінювати опції і значення
параметрів.
15. Роз'єм AUX
Призначений для підключення зовнішнього
джерела аудіосигналу.
16. Кнопка BACK
• Скасування
введених
даних
або
повернення до попереднього меню.

17. Кнопка MUTE (Вимк. звуку)
• Тривале натискання вмикає вимикає звук
Управління
Кнопки і органи управління
Управління
інформаційно-розважальною
системою
здійснюється
за допомогою
функціональних кнопок, ручок і меню, які
відображаються на екрані дисплея.
Увімкнення / вимкнення системи

Для увімкнення системи натисніть кнопку
POWER / VOLUME.
Після увімкнення відтворюється раніше
обрана мовна станція чи запис. Для B l u e t o
o t h ® -пристроїв поведінка може бути іншою
і різною для різних пристроїв.
Для вимкнення системи натисніть кнопку
POWER / VOLUME.

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА

Автоматичне вимкнення
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"Налаштування радіо" → "Авторегулювання
гучності ".

Якщо вимкнути інформаційно-розважальну
Обмеження гучності при високій
систему кнопкою POWER/VOLUME, коли
температурі
перемикач (ключ) запалювання знаходиться
в
положенні
"вимкнено",
система
автоматично вимкнеться через 10 хвилин Якщо температура всередині радіоприймача
стає
дуже
високою,
інформаційнопісля останньої дії користувача.
розважальна система обмежує максимально
Регулювання гучності
можливу гучність. Якщо необхідно, гучність
буде автоматично зменшена.
Налаштування звуку
Гучність регулюється поворотом ручки
управління POWER/VOLUME.
• Поточний рівень гучності відображається
на екрані.
• При
увімкненні
інформаційнорозважальної
системи
відновлюється
раніше встановлений рівень гучності
(якщо він менше максимального рівня
гучності при увімкненні)
Меню регулювання тембру дозволяє обирати
різні режими відтворення звуку для FM/AM
Автоматичне регулювання гучності
радіостанцій
і
до
кожного
джерела
аудіосигналу.
Якщо
обрана
функція
автоматичного Натисніть кнопку TONE у відповідному
регулювання рівня гучності в залежності від режимі відтворення.
швидкості,
гучність
буде
автоматично Поворотом ручки управління MENU-TUNE
регулюватися відповідно до швидкості виберіть потрібне налаштування тембру і
автомобіля, щоб компенсувати шум двигуна і натисніть кнопку MENU-TUNE.
шин. Див. "Конфігурація системи" →

Поворотом ручки управління MENU-TUNE
виберіть потрібне налаштування тембру і
натисніть кнопку MENU-TUNE.
Можна скинути обране налаштування тембру
тривалим натисканням кнопки MENU-TUNE в
режимі регулювання тону або скинути всі
налаштування тембру тривалим натисканням
кнопки TONE.
Меню налаштування тембру
•
•
•
•

•

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.
Treble (Високі частоти): Рівень високих
частот можна регулювати в межах від -12
до +12.
Fader (Баланс передніх і задніх
динаміків):
Регулювання
балансу
гучності фронтальних/задніх динаміків від
15 до 15.
Balance (Баланс лівих і правих
динаміків): Цей параметр регулює
баланс гучності між лівими і правими
динаміками
автомобіля
в
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Основні кнопки і ручки управління
Повторне натискання
кнопки
CD/AUX,
дозволяє перемикатися між режимами
програвання диска і відтворення сигналу з (10) Кнопка RADIO BAND
входу AUX. (CD-AUX-CD -....)
Виберіть радіодіапазон FM або AM.
(14) Кнопка і ручка управління MENU-TUNE
• Поворотом
ручки
можна
Вибір функції
налаштовуватися на станції вручну.
• При натисканні на кнопку відображається
FM / AM-радіо
меню для поточного режиму.
(16) Кнопка  BACK
Натисканням кнопки RADIO BAND виберіть
Скасування введених даних або повернення
діапазон FM або AM. При натисканні кнопки
до попереднього меню.
MENU-TUNE відкривається меню FM/AM, в
(8) Кнопки
якому можна вибрати мовну станцію.
При натисканні на кнопку MENU-TUNE • При натисканні на одну з цих кнопок
виконується
автоматичний
пошук
(Меню-Налаштування) відкривається меню з
Відтворення звуку з CD або від
радіостанцій.
опціями для обраної функції або меню
зовнішнього джерела (AUX)
• Утримуйте кнопку під час пошуку та
відповідного пристрою.
відпустіть, коли буде знайдена потрібна
радіостанція.
РАДІОПРИЙМАЧ
(6) Кнопка FAVOURITE [FAV1-2-3]
Натискаючи
на
цю
кнопку,
можна
Радіоприймач AM-FM
переглянути
сторінки
збережених
радіостанцій. Кількість доступних сторінок
Радіоприймач – Вступ
можна встановити в пункті "Конфігурація
системи
→
Налаштування
радіо
→
Збережені станції.
(3) Кнопки PRESET [1 - 6]
• Натисніть і утримуйте будь-яку з кнопок
PRESET,
щоб
призначити
поточну
радіостанцію цій кнопці.
• При короткочасному натисканні на кнопку

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)

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА

PRESET виконується налаштування на
станцію, призначену цій кнопці.
(11) Кнопка CLOCK
Ця кнопка служить для зміни формату і
значень часу і дати.
(7) Кнопка INFORMATION [INFO]
Перегляд інформації в режимі відтворення
CD.
Прослуховування радіопередач

Пошук

6-7

Повертаючи ручку з кнопкою MENU-TUNE,
налаштуйтесь
на
частоту
потрібної
радіостанції.
Використання кнопок фіксованого
налаштування
Призначення станції кнопці
PRESET (Фіксоване налаштування)

Пошук радіостанцій
Для швидкої зміни частоти налаштування
Натисніть кнопку фіксованих налаштувань
натисніть і утримуйте одну з кнопок
FAVOURITE [FAV1-2-3] і виберіть потрібну
;
дійшовши
до
потрібної
частоти,
відпустіть
Натискання на кнопку RADIO BAND дозволяє
сторінку списку збережених станцій.
кнопку.
вибирати діапазон FM або AM.
Натисніть будь-яку кнопку PRESET [1 - 6],
Відтворюється раніше обрана радіостанція.
щоб призначити поточну станцію відповідній
Пошук радіостанції вручну
кнопці на обраній сторінці списку збережених
Автоматичний пошук станції
станцій.
• Можна зберегти до шести сторінок списку
Натисніть одну з кнопок
для
станцій, до 6 станцій на кожній сторінці.
автоматичного
пошуку
доступних
• Кількість сторінок збережених станцій
радіостанцій з якісним прийомом.
можна задати в пункті Персоналізація на
стор. 6-17 (Макс. кількість сторінок
збережених
станцій)
в
меню
Налаштування
радіоприймача
→
Збережені станції.
• При призначенні нової станції кнопці
PRESET [1 ~ 6] старе налаштування,
якщо
воно
було,
видаляється
і
замінюється новим.
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Прослуховування станції, призначеної
кнопці попереднього запам'ятовування

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 PRESET [1 ~ 6] для
прослуховування станції, призначеної цій
кнопці.
Використання меню радіоприймача

Щоб відкрити головне меню радіоприймача,
натисніть кнопку MENU-TUNE. Повертаючи
ручку з кнопкою MENU-TUNE,

перейдіть до потрібного пункту меню, потім
натисніть кнопку MENU-TUNE, щоб вибрати
відповідний пункт або відкрити докладне
меню.

Меню AM/FM → Список FM/AM- станцій

Меню AM / FM → Список збережених
станцій
Натисніть кнопку MENU-TUNE, поворотом
ручки управління MENU-TUNE перейдіть до
списку AM- або FM-станцій і натисніть кнопку
MENU-TUNE ще раз.
Якщо мовний канал був збережений, буде
виконаний автоматичний пошук.
Виберіть діапазон FM або AM кнопкою Для перегляду всіх доступних мовних каналів
RADIO BAND, натисніть кнопку MENU-TUNE повертайте ручку MENU-TUNE.
двічі і поворотом ручки MENU-TUNE
перейдіть до списку збережених станцій.
Меню AM / FM → Оновлення списку
Коли з'явиться потрібний пункт, натисніть
FM/AM-станцій
кнопку MENU-TUNE, щоб почати прийом
відповідної радіостанції.

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА

Щоб оновити список FM- / AM- станцій:
натисніть кнопку MENU-TUNE і поверніть
ручку MENU-TUNE. Щоб почати процес,
натисніть кнопку MENU-TUNE.
• Розпочнеться оновлення списку станцій
діапазонів FM і AM.
• Щоб відмовитися від збереження змін,
натисніть кнопку MENU-TUNE або кнопку
повернення  BACK (Назад).

Конфігурація RDS

Система радіоданих (RDS)
• Передача даних по радіоканалу (RDS) - це
послуга, що надається FM-радіостанціями,
яка значно спрощує пошук радіостанцій,
сигнал яких буде прийматися без
перешкод.

Натисніть клавішу "CONFIG" (конфігурація),
щоб відобразити меню налаштування.
Обертаючи ручку "MENU-TUNE", перейдіть
до меню параметрів радіо, потім натисніть
кнопку "MENU-TUNE".
Обертаючи ручку "MENU-TUNE", перейдіть
до меню параметрів RDS, потім натисніть
кнопку "MENU-TUNE".
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• За допомогою функції перемикання на
альтернативні частоти (AF) інформаційнорозважальна система завжди вибирає
частоту з найбільш стійким сигналом.

Відкрийте меню параметрів RDS.
Обертаючи ручку "MENU-TUNE", виберіть
рядок "RDS: Off", після чого натисніть кнопку
"MENU-TUNE", щоб увімкнути RDS.
Увімкнення та вимкнення функції
вибору регіональних програм.

Для того, щоб функція вибору регіональних
програм працювала, необхідно увімкнути
Увімкнення і вимкнення
RDS.
Іноді окремі RDS-радіостанції на різних
Встановіть для RDS значення ON (увімк.) або частотах передають регіональні програми.
Перегляд інформації, що передається
OFF (вимк.).
Встановіть для функції регіональних програм
RDS-радіостанціями
Через активацію RDS можна отримати (REG) значення ON (увімк.) або OFF (вимк.).
наступні переваги:
Будуть обрані тільки альтернативні УКХ
Під час прослуховування RDS –радіостанції • На дисплеї замість частоти мовлення частоти (AF), на яких йде мовлення
натисніть клавішу "INFORMATION [INFO]"
обраної станції відображається назва однакових регіональних програм.
(інформація), щоб переглянути інформацію,
програми.
Якщо
функція
вибору
регіональних
що передається цією станцією по цьому
радіоканалу.
• При налаштуванні на RDS-станцію на
дисплеї аудіосистеми буде відображатися
її назва, а не частота сигналу.

6-10

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА

програма вимкнена, вибір альтернативних
частот радіостанцій буде здійснюватися без
урахування регіональних програм.

Увімкнення і вимкнення зупинки
рухомого рядка
Функцію зупинки рухомого рядка (в якій
відображається інформація про програму)
можна увімкнути або вимкнути:

Відкрийте меню параметрів RDS.
Обертаючи ручку "TUNE", виберіть рядок
Відкрийте меню параметрів RDS.
"TA volume ", після чого натисніть кнопку
Обертаючи ручку "TUNE", виберіть рядок
"MENU".
"Regional: Off", після чого натисніть кнопку
Обертаючи ручку "TUNE", відрегулюйте
"MENU", щоб увімкнути функцію вибору Відкрийте меню параметрів RDS.
Обертаючи ручку "TUNE", виберіть рядок гучність повідомлень про дорожню
регіональних програм.
"Text scroll freeze: Off", після чого натисніть обстановку, після чого натисніть кнопку
кнопку "MENU", щоб увімкнути функцію "MENU".
зупинки рухомого рядка.
Служба дорожніх повідомлень
Гучність повідомлень про дорожню
TP (інформація про ситуацію на дорозі):
обстановку (TA)
програма дорожніх повідомлень.
Ви можете запрограмувати мінімальну Станції радіослужби дорожнього руху - це
гучність, з якою будуть передаватися станції RDS, які передають дорожні новини.
Щоб увімкнути або вимкнути функцію
повідомлення про дорожній рух.
Мінімальну
гучність
повідомлень
про очікування повідомлень про дорожній рух в
дорожню обстановку можна встановити інформаційно-розважальній системі:
таким чином, щоб вона збільшувалася і
зменшувалася пропорційно зміні системного
рівня гучності.
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Вийдіть з режиму телефону і натисніть
кнопку "TP", щоб увімкнути або вимкнути
функцію програми дорожніх повідомлень.
• Якщо служба дорожніх повідомлень
увімкнена
в
головному
меню
радіоприймача, відображається знак [ ].

• Якщо радіостанція, що приймає, не
передає повідомлення про дорожню

обстановку, автоматично починається
пошук наступної станції, яка передає
повідомлення про дорожню обстановку.
• Коли радіостанція, що передає дорожні
повідомлення,
буде
знайдена,
в
головному
меню
радіоприймача
відобразиться знак [TP].
• Якщо служба дорожніх повідомлень
увімкнена, на час передачі дорожніх
повідомлень відтворення з інших джерел CD / MP3 / USB / iPod / Bluetooth (Тільки
для моделей Type 1/2-A / B) або AUX буде перервано.
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Блокування дорожніх повідомлень
Блокування
дорожніх
повідомлень,
наприклад, під час прослуховування CD /
MP3 або радіопередач:

Вийдіть з режиму телефону і натисніть
кнопку "TP".
Увімкніть службу дорожніх повідомлень і
повністю приглушіть звук інформаційнорозважальної системи.
Передача дорожнього повідомлення буде
перервана,
однак
служба
дорожніх
повідомлень продовжить працювати.
Блокування поточних дорожніх
повідомлень
Блокування
поточних
повідомлень,
наприклад,
під
час
прослуховування
радіопередач:
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Нерухома штирьова антена

АУДІО-ПРОГРАВАЧІ
Програвач компакт-дисків
CD-програвач
системи
дозволяє
відтворювати звукові компакт-диски.

Вийдіть з режиму телефону і натисніть
кнопку "TP".

Забороняється відтворення, перезапис,
здача в оренду, лізинг, обмін незаконно
зроблених
фонограм
без
дозволу
власника прав інтелектуальної власності.
Якщо запис не представляє собою
законно придбаний CD або MP3-файл, вам
Для зняття обертайте антену на даху проти необхідно мати такий дозвіл.
годинникової стрілки. Щоб встановити антену
CD програвач – Вступ
на даху, повертайте її за годинниковою
Важлива інформація про звукові компактстрілкою до затягування.
диски
УВАГА
УВАГА
Забороняється розміщувати в CD Перед в'їздом у приміщення з низьким
програвач
DVD-диски,
сингл-CD
зводом зніміть антену, щоб не зламати її.
діаметром 8 см і диски нестандартної
При заїзді в автоматичну мийку зі
форми Не слід наносити наклейки на
встановленою
антеною
можливе
компакт-диски. Диск з наклейкою може
пошкодження антени або панелі даху.
застрягти в дисководі і зруйнувати
Перед заїздом в автоматичну мийку
програвач. У такому випадку буде
обов'язково знімайте антену.
потрібна заміна пристрою.
• CD-плеєр з функцією захисту від
копіювання може не приймати диски, які
не сумісні з вимогами стандарту.
• З записаними вручну дисками CD-R і CDRW часто поводяться менш акуратно, ніж
з оригінальними.
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•

•
•
•
•

Записані диски CD-R і CD-RW вимагають
особливо обережного поводження.
Зверніть увагу на наступне.
Записані диски CD-R і CD-RW можуть
відтворюватися
погано
або
не
відтворюватися взагалі. Це не означає
несправності системи.
При зміні диска намагайтеся не залишати
відбитків пальців на стороні запису.
Вийнявши диск з CD програвача, негайно
покладіть його в футляр, щоб зберегти
його від подряпин і пилу.
Якщо на поверхні диска є пил, він може
осісти на лінзі і порушити її роботу.
Бережіть диск від нагрівання і прямого
сонячного світла.

Придатні для використання типи дисків
Дана система дозволяє відтворювати звукові
CD-диски.
• CD-DA: CD-R / CD-RW.
Зауваження щодо використання дисків
• Не використовуйте диски перерахованих
нижче типів. Часте програвання таких
дисків може призвести до несправності
програвача.
• Диски
з
наклейками,
етикетками,
захисними смугами.
• Диски з наклейками, надрукованими на
струменевому принтері.

• Диски, записані за межами стандартної
області запису відповідно з ємністю вище
номіналу.
• Диски з тріщинами і подряпинами, погнуті
диски
можуть
не
відтворюватися
належним чином.
• Диски діаметром 8 см і диски некруглої
форми (квадратні, п'ятикутні, овальні).
• Не вставляйте в щілину програвача будьякі предмети, крім дисків – це може
привести до поломки.
• Робота
програвача
дисків
може
порушитися при увімкненні обігрівача в
холодну погоду, оскільки при цьому в
апараті може утворитися конденсат.
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 чи утримати його рукою під час
вивантаження.
• Вставляйте диск рисунком вгору. Диск,
вставлений
іншою
стороною,
відтворюватися не буде.
• Не торкайтеся руками записаної сторони
диска (сторони, на якій немає надписів і
рисунка).
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• Кладіть невикористовувані диски в коробки
і бережіть їх від впливу прямого сонячного
світла і високої температури.
• Не слід наносити на диски хімічні засоби.
Очищайте диски від забруднень вологою
м'якою тканиною, протираючи від центру
до країв.

•
•
•

•
•
•
•

Зауваження щодо використання дисків
CD-R / RW
Відтворюються лише «фіналізовані» диски
CD-R і CDRW.
Диски, записані на комп'ютері, можуть не
читатися. 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 високу
температуру,
або
через
тривале
зберігання в автомобілі.
Назва диска й інша записана на диску CDR/CD-RW 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
відтворюватися в повному обсязі або не
відтворюватися взагалі.
Деякі диски з захистом від копіювання
можуть не відтворюватися.
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• Допускаються наступні формати імен
файлів і папок в залежності від типу диска:
• 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
28 символів (1-байтних)

Вставлення диска

Відтворення компакт-дисків
Основні кнопки і органи управління

Вставте диск в щілину програвача рисунком
вгору.

(9) Кнопка CD / AUX
Виберіть програвач CD.
(14) Кнопка і ручка управління MENU-TUNE
• Повертаючи ручку управління з кнопкою, • Після того як система закінчить читання
можна переміщатися за списком записів,
інформації
з
диска,
автоматично
за меню і за інформацією про записи.
розпочнеться відтворення 1-ї композиції.
• При натисканні кнопки ручки управління • Якщо вставлений диск не читається, він
відображається
меню
функцій
для
буде автоматично вивантажений; при
обраного пункту або поточного режиму.
цьому
з'явиться
повідомлення
про
(8) Кнопки
помилку диска, а система переключиться
Ці кнопки служать для переходу до
в попередній режим або в режим
попереднього або наступного запису.
радіоприйому в FM-діапазоні.
Натисніть і утримуйте одну з цих кнопок для
швидкого переміщення назад або вперед за
поточною композицією. Для повернення до
нормальної швидкості відтворення відпустіть
кнопку.
(4) Кнопка EJECT
Вивантаження диска.
(7) Кнопка INFORMATION [INFO]
Виведення інформації про запис, що
відтворюється.

Якщо диск, який ви хочете відтворити, вже
вставлений, виберіть режим відтворення CD,
натискаючи кнопку CD/AUX.
• Якщо диска немає, на дисплеї з'явиться
повідомлення "No disc", і режим не буде
вибраний.
• Відтворення диска почнеться автоматично
з останнього запису, що відтворювався.
Вивантаження диска

Щоб вивантажити диск, натисніть кнопку
EJECT.
•
Після вивантаження диска система
автоматично повернеться в попередній
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Зміна позиції відтворення
Використання меню CD
режим, що використовувався, або в режим
радіоприйому в діапазоні FM.
Зміна режиму відтворення
• Якщо диск не витягнути, він через деякий
час буде автоматично завантажений Для швидкого переміщення назад або
назад.
вперед композиції, в режимі відтворення
натисніть і утримуйте одну з кнопок
Перемикання між композиціями
(ПЕРЕМОТУВАННЯ) .
Після
відпускання
кнопки
відтворення
відновиться на нормальній швидкості.
У режимі відтворення натисніть кнопку
При переміщенні назад і вперед гучність MENU-TUNE для виведення меню CD.
трохи
зменшується;
на
екрані
відображається час відтворення.
Натискання кнопок
в режимі
відтворення
дозволяє
перейти
до
Перегляд інформації про
попереднього або наступного запису.
композицію, що відтворюється

Також можна поворотом ручки MENU-TUNE
перейти до списку записів, а потім
натисканням
кнопки
MENU-TUNE
переключитися на вибраний запис. Зміна
позиції відтворення

Для перегляду інформації про композицію,
що відтворюється в режимі відтворення,
натисніть на кнопку INFORMATION [INFO].
Якщо інформації про композиції на CD
немає, система виведе повідомлення "No
information ".

Поворотом ручки MENU-TUNE виберіть
режим відтворення у випадковому порядку
або повтору, а потім натисканням кнопки
MENU-TUNE увімкніть чи вимкніть відповідну
опцію.
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Меню CD  Список записів

Обертаючи ручку управління MENU-TUNE, виберіть режим відтворення сигналу від
перейдіть до потрібної папки та натисніть зовнішнього джерела (AUX).
(2) Регулювання POWER/VOLUME
кнопку MENU-TUNE.
Служить
для
регулювання
гучності.
Підключення
зовнішнього
джерела
аудіосигналу
Підключіть
аудіовихід
зовнішнього аудіопристрою до роз'єму AUX 1
або 2.
Повертаючи ручку управління MENU-TUNE, • AUX: Знаходиться на інформаційнорозважальній системі
знайдіть потрібний запис і потім натисніть
кнопку MENU-TUNE, щоб почати відтворення
Для аудіо-CD поворотом ручки MENU-TUNE обраного запису з обраної папки.
в меню CD виберіть список записів і
Допоміжні пристрої
натисніть кнопку MENU-TUNE.
Поворотом ручки MENU-TUNE виберіть
Зовнішнє джерело аудіосигналу (AUX)
потрібний запис і натисніть кнопку MENUTUNE, щоб відтворити його.
Тільки для моделей, що підтримують
підключення
зовнішнього
джерела
Меню CD  Пошук у папках
аудіосигналу.
• Після
підключення
інформаційноОсновні кнопки і ручки управління
розважальна
система
автоматично
переключиться на відтворення сигналу від
Наступні основні кнопки і органи управління
зовнішнього джерела.
дозволяють управляти прослуховуванням
записів із зовнішнього пристрою через
високоякісні
динаміки
інформаційнорозважальної системи.
(9) Кнопка CD/AUX
При підключеному зовнішньому джерелі
аудіосигналу натисканням цієї кнопки

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
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Натискання кнопки CONFIG відкриває меню
System configuration.
Повертаючи ручку управління MENU-TUNE,
системи можна перейти до потрібного пункту меню.
кнопку
MENU-TUNE,
щоб
і органи Натисніть
підтвердити зроблений вибір.

Основні кнопки і ручки управління

Для
налаштування
використовуються такі кнопки
управління:
(12) Кнопка CONFIG
Якщо зовнішнє джерело сигналу вже було Натисніть цю кнопку, щоб вивести меню
підключене раніше, виберіть відтворення налаштування системи.
сигналу
від
зовнішнього
джерела, (14) Кнопка MENU-TUNE, ручка
натискаючи кнопку CD/AUX.
• Повертаючи ручку управління, можна
вибирати пункти меню і налаштовувати •
значення параметрів.
• Натисніть цю кнопку, щоб увійти в меню
детальних налаштувань для поточного •
пункту
меню
або
параметра
налаштування.
(16) Кнопка  BACK
Скасування введених даних або повернення
до попереднього меню.

Буде виведений детальний список
відповідного меню налаштування або
функції.
Якщо до якихось пунктів цього списку є
додаткові детальні списки опцій, ці дії
можна повторити.

Використання меню налаштування для
введення індивідуальних налаштувань
Поворотом ручки MENU-TUNE перейдіть до
Меню налаштувань і функції можуть бути потрібного параметра налаштування або
різними для різних моделей автомобілів.
режиму і натисніть кнопку MENU-TUNE.
[Приклад] Налаштування системи 
Налаштування
дати
і
часу

Налаштування часу: 25 cічня 2012 р.
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[Налаштування радіо]

Якщо
відповідний
детальний
список
складається з декількох пунктів, повторіть
зазначені дії.
Встановіть значення налаштування або
виберіть режим.
[Мовні налаштування]
Виберіть мову - англійська,
французька чи португальська.

іспанська,

[Час і дата]

•
Авторегулювання гучності: Задайте
Off / Low / Medium / High (вимк. / низька /
середня / висока)
• Максимальна гучність при увімкненні:
Задати вручну максимальну гучність при
увімкненні.
• Збережені радіостанції: Задати вручну
номери сторінок збережених радіостанцій.
Налаштування Комфорт і зручність
Гучність звукового сигналу
Виберіть Нормальна або Висока.

Встановлення часу: Установка вручну
значень годин і хвилин для поточного часу.
Встановлення дати: Установка вручну
поточного року/місяця/дати.
Встановлення формату часу: Вибір 12годинного або 24-годинного формату.
Встановлення формату дати: Завдання
формату відображення дати.
YYYY.MM.DD: 2012 січ 23
DD/MM/YYYY: 23 січ 2012
MM/DD/YYYY: Січ 23, 2012

Освітлення
Освітлення нижньої частини дверного
прорізу:
Виберіть Вимк. / 30 секунд / 1 хвилина / 2
хвилини.
Електроблокування замків дверей
Автоматичне розблокування дверей
• Виберіть Всі двері / Двері водія / Вимк.

Дистанційне замикання / відмикання /
запуск
Світловий сигнал при дистанційному
відмиканні:
Виберіть On (увімкнено) чи Off (вимкнено).
Дистанційне розблокування дверей:
Виберіть Двері водія або Всі двері
Замикання
дистанційно
відімкнених
дверей:
Виберіть On (увімкнено) чи Off (вимкнено).
Повернення до заводських налаштувань:
Виберіть Так або Ні.
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Система обігріву та вентиляції

Органи управління:
• Температурою.
• Розподілом повітря.
• Швидкістю обертання вентилятора.
• Запобіганням запотівання та замерзання.
• Підігрівом.
• Обігрівом заднього скла.

СИСТЕМИ КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ

Не вмикайте цей режим на тривалі періоди
часу. Це може привести до аварії: повітря в
салоні може застоятися, і на вікнах осяде
Натискання цієї кнопки дає змогу вибрати волога, яка погіршує водієві огляд.
напрямок обдування:
= до області голови та ніші для ніг
= ніша для ніг
= в область голови через регульовані
вентиляційні отвори
= до вітрового скла та ніші для ніг
= до вітрового скла і вікон передніх
дверей з відведенням невеликої кількості
повітря до бічних вентиляційних отворів.
Розподіл повітря

Швидкість обертання вентилятора

Регулює повітряний потік, перемикаючи
вентилятор на відповідну швидкість.
Для очищення вікон поверніть ручку
розподілу повітря в положення .
Підігрів
Для увімкнення режиму максимального
обігріву:
Температура
Режим нормального обігріву
• Поверніть ручку регулювання температури
до кінця червоної зони.
Для регулювання температури поверніть
•
Переведіть
ручку
регулювання
•
Поверніть регулювання подачі повітря на
ручку:
температури
в
червону
зону.
максимальну швидкість.
Червоний = тепліше
• Поверніть ручку розподільника повітря в
Синій = холодніше
потрібне положення.
Ефективний обігрів неможливий, поки двигун
• Встановіть ручку регулювання подачі
не досягне своєї робочої температури.
повітря на необхідну швидкість.
Режим максимального обігріву
Режим максимального нагріву призначений
для швидкого прогрівання автомобіля.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЛІМАТ-КОНТРОЛЕМ

Видалення вологи та інію
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УВАГА
викликати запотівання скла, обмежуючи
таким чином можливість огляду.
Це може призвести до аварії з
заподіянням
шкоди
автомобілю
і
здоров'ю.
Підігрів заднього скла
1-12.
Підігрів заднього скла

Підігрів заднього скла вмикається кнопкою Органи управління:
• Температурою.
.
• Поверніть ручку розподілу повітря в Підігрів заднього скла
• Розподілом повітря.
1-12.
положення .
• Швидкістю обертання вентилятора.
• Переведіть
ручку
регулювання
• Видаленням вологи та інію.
Індикація налаштувань
температури в режим теплого повітря.
• Рециркуляцією повітря.
• Увімкніть обігрів заднього скла .
Вибрані
функції
позначаються • Охолодженням.
• Для швидкого видалення інію встановіть підсвічуванням кнопок, за допомогою яких
ручку регулювання подачі повітря на вони вмикаються.
Температура
максимальну швидкість.
• При
необхідності
відкрийте
бічні
Кондиціонер
Для регулювання температури поверніть
вентиляційні отвори і спрямуйте їх
ручку:
дефлектори на бічні стекла.
Червоний = тепліше
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Синій = холодніше
Не слід спати в автомобілі при
УВАГА
працюючому кондиціонері або системі
Не користуйтеся кнопками
і
при
Розподіл повітря
обігріву. Можливе заподіяння серйозної
дуже
вологій
погоді,
якщо
ручка
шкоди або смерті через нестачу кисню
управління температурою встановлена в
Натискання цієї кнопки дає змогу вибрати
і/або зниження температури тіла.
синій зоні.
напрямок обдування:
Різниця
температур
навколишнього
середовища і вітрового скла може
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автоматично, не дивлячись на те, що
світлодіод або кнопка не світяться.
Охолодження залишиться увімкненим, поки
ручка розподільника повітря знаходиться в
положенні
і вентилятор увімкнений.
• Встановіть регулятор температури на
бажаний рівень.
• Увімкніть обігрів заднього скла .
• При
необхідності
відкрийте
бічні
вентиляційні
отвори
і
спрямуйте
їх
Швидкість обертання вентилятора
дефлектори на бічні стекла.
 1-12.
Регулює повітряний потік, перемикаючи Підігрів заднього скла
вентилятор на відповідну швидкість.
Система рециркуляції повітря
Видалення вологи та інію з вікон
= до області голови та ніші для ніг
= до ніші для ніг
= в область голови через регульовані
вентиляційні отвори
= до вітрового скла та ніші для ніг
= до вітрового скла і вікон передніх
дверей з відведенням невеликої кількості
повітря до бічних вентиляційних отворів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Тривале
використання
режиму
рециркуляції може викликати сонливість.
Періодично
вмикайте
зовнішню
вентиляцію для припливу свіжого повітря.
У режимі рециркуляції зменшується обсяг
повітря, що надходить у салон з вулиці.
Якщо
рециркуляція
увімкнена
без
охолодження,
вологість
повітря
підвищується, і можливе запотівання
вікон. Якість повітря в замкнутому
просторі з часом погіршується, що може
викликати у тих, хто знаходиться в салоні,
відчуття сонливості.
Охолодження

Управляється кнопкою і працює тільки тоді,
коли працюють двигун і вентилятор.
Система кондиціювання повітря охолоджує і
видаляє запотівання вікон (висушує повітря),
коли температура зовнішнього повітря трохи
вище нуля.
Конденсат, що утворився, може капати з-під
автомобіля.
Режим рециркуляції повітря вмикається і Якщо охолодження чи висушування не
вимагається, для економії палива систему
.
Поверніть ручку розподільника повітря в вимикається кнопкою
рекомендується вимкнути.
положення
, і охолодження увімкнеться
Якщо ручка регулювання подачі повітря
знаходиться
у
положенні
OFF,
кондиціонування повітря не відбувається.
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Навіть при увімкненому кондиціонері повітря
буде теплим, якщо ручка температури
встановлена в червону зону.
Для вимкнення системи кондиціонування
повітря натисніть ще раз
або поверніть
ручку управління вентилятором у положення
0.
Якщо система охолодження увімкнена і
ручка вентилятора встановлюється на 0,
система
охолодження
залишається
увімкненою, але неактивною. При увімкненні
вентилятора кондиціонер знову почне
працювати.
УВАГА
Використовуйте тільки рекомендований
холодоагент.

Максимальне охолодження
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ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
Регульовані решітки вентиляційних
отворів
Не зачиняйте вентиляційні отвори повністю
при увімкненій системі охолодження

Відчиніть ненадовго вікна, щоб швидко
витягнути гаряче повітря.
• Увімкніть охолодження .
• Увімкніть систему циркуляції повітря
.
• Поверніть ручку розподілу повітря в
Для регулювання напряму повітряного
положення .
• Встановіть регулятор температури на потоку нахиляйте і повертайте шторки і
регулювальне колесо.
мінімальний рівень.
• Встановіть
найбільшу
швидкість
вентилятора.
• Відчиніть всі вентиляційні отвори.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Системи
клімат-контролю
повинні
обслуговуватися лише кваліфікованими
працівниками. При неправильних методах
обслуговування
можливе
заподіяння
травми.
Нормальне охолодження
Індикація налаштувань
• Увімкніть
систему
кондиціонування
повітря.
функції
позначаються
• Переведіть
ручку
регулювання Вибрані
підсвічуванням
кнопок,
за
допомогою
яких
температури в синю зону.
вони
вмикаються.
• Поверніть ручку розподільника повітря в
потрібне положення.
• Установіть регулювання подачі повітря на
необхідну швидкість.
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Нерухомі вентиляційні
отвори

Щоб відчинити бічні вентиляційні отвори,
поверніть шторки вгору і, поворотом
коліщатка регулятора вправо вліво, оберіть
Додаткові вентиляційні отвори встановлені
потрібний напрямок.
Якщо обдування не потрібне, поверніть під лобовим склом і дверними вікнами, а
також у ніші для ніг.
шторки вниз.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не прикріплюйте до шторок дефлекторів
обдування жодних сторонніх предметів.
Небезпека пошкодження і травмування в
разі аварії.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Повітрозабірник

Повітрозабірник перед вітровим склом в
моторному відсіку не повинен зачинятися для
забезпечення забору повітря. Видаліть
можливі листя, бруд або сніг.
Нормальна робота кондиціонера
Для
забезпечення
ефективного
функціонування необхідно раз на місяць
запускати охолодження як мінімум на 10
хвилин, незалежно від погоди і пори року.
При
низькій
зовнішній
температурі
охолодження повітря неможливе.
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Умови для водіння

Компанія Ravon постійно працює над
удосконаленням
заходів
захисту
навколишнього середовища і максимально
широко застосовує екологічно нешкідливі та
вторинні матеріали при конструюванні і
збиранні своїх машин.
Методи виробництва, що застосовуються,
також
відповідають
вимогам
захисту
навколишнього
середовища.
Компанія
припинила
застосування
небезпечних
матеріалів, таких як азбест і кадмій.
Холодоагент у системі кондиціонування не
містить
хлорфторвуглеводів.
Вміст
забруднюючих речовин у вихлопних газах
знижено.

ПОРАДИ ВОДІЄВІ
Політика Ravon щодо охорони
навколишнього середовища

Вимоги до вторинної переробки

Для
заміни
змащувального
масла
рекомендуємо звертатися в сервісний центр
«Компанія Ravon бореться за збереження Ravon.
навколишнього середовища і природних
Рекомендації щодо зниження витрат
ресурсів, встановлюючи цілі і завдання,
палива
покликані покращити екологічні результати
діяльності компанії з точки зору зниження
обсягу відходів, виконання законів і правил, Важлива інформація про витрату палива:
запобігання забруднень та інформаційної • Уникайте занадто швидких прискорень.
взаємодії з суспільством».
Різкі зміни швидкості збільшують витрату
палива.
Примітка
• Низький тиск повітря в шинах погіршує їх
характеристики, підвищує витрату палива
• У міру експлуатації змащувального масла
і призводить до передчасного зносу шин.
його властивості поступово погіршуються, • Застосування низькоякісного палива веде
що виражається, зокрема, в утворенні
до пошкодження двигуна і збільшує
смол, що мають канцерогенні властивості.
витрату палива.
• Злив відпрацьованого змащувального •
масла в ґрунт або водойми заборонений
Основи безпечної експлуатації
законом і призводить до значної шкоди
автомобіля
для навколишнього середовища.
• Безконтрольне
спалювання Найкраща рекомендація – застосовувати
змащувального масла призводить до контраварійне водіння.
викиду
в
навколишнє
середовище Для початку застебніть ремінь безпеки.
шкідливих газів.
Контраварійний стиль водіння означає
• Такі
відходи
підлягають
вторинній готовність до будь-яких непередбачених
переробці
на
спеціалізованому ситуацій. Вважайте, що всі інші водії та
пішоходи неуважні і можуть у будь-який
підприємстві.
момент зробити помилку.
Спробуйте передбачити поведінку інших
водіїв і розраховуйте на будь-які можливі
помилки.
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Найбільш типові аварії пов’язані з ударами в Щоб педалі вільно рухалися, в зоні педалей
задню частину автомобіля.
не повинно бути жодних килимків.
Дотримання безпечної дистанції – це ще
Підлоговий килимок
одна міра, що дозволяє попередити
зіткнення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
І в місті, і в сільській місцевості кращий підхід • Прослідкуйте, щоб підлоговий килимок
– це контраварійне водіння. Несподівана
не заважав руху педалей.
реакція водія автомобіля, що їде попереду,
• Використовуйте підлоговий килимок,
може привести до різкого повороту або
який точно відповідає за розміром, і
зупинки.
правильно розміщуйте його; інакше він
може перешкодити руху педалей газу,
Керування автомобілем
гальма або зчеплення. Перешкоди
переміщенню педалей можуть привести
Ніколи не глушіть двигун під час руху
до
непередбаченого
прискорення
автомобіля
автомобіля, збільшення гальмівного
Чимало систем у цій ситуації не будуть
шляху чи ускладнення при перемиканні
працювати (наприклад, підсилювач гальм,
передач і, як наслідок, до аварії і
підсилювач рульового управління). Таке
травмування людей.
водіння небезпечне для Вас та інших.
• Підлогові
килимки
із
комплекту
автомобіля були спеціально розроблені
Педалі
для нього. Якщо виникне необхідність їх
замінити, вибирайте справжні килимки
Ravon. Підлогові килимки, що не
призначені для вашого автомобіля,
можуть погано підходити за формою і
заважати натисканню педалей.
Виконуйте
інструкції
з
використання
підлогових килимків.
• Обов'язково стежте за тим, щоб підлогові
килимки не заважали руху педалей.
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• Кладіть підлогові килимки лицьовою
поверхнею вгору. Не кладіть їх виворотом
вгору.
• Не кладіть нічого на підлоговий килимок з
боку водія.
• На стороні водія повинен лежати тільки
один підлоговий килимок. Ніколи не кладіть
один килимок на інший.
Педаль акселератора

Різкі прискорення призводять до підвищення
витрати палива. Завжди, коли оберти
двигуна
починають
збільшуватися,
намагайтеся переключитися на наступну
передачу.
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Педаль зчеплення

Педаль гальма

•

Примітка

При натисканні педалі гальма вмикаються
стоп-сигнали в задніх ліхтарях і верхній
Під час руху не тримайте ногу на педалі стоп-сигнал.
зчеплення. Така звичка може призвести до
пошкодження системи зчеплення і двигуна,
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
а також до збільшення витрати палива.
• Натискайте на педаль гальма м'яко і
прогресивно.
Уникайте
різкого
УВАГА
натискання на гальмо - це може
Не перемикайтеся різко на низьку
привести до небезпечного заносу, а
передачу під час руху на слизькій дорозі.
також збільшує знос шин. Див.
Це може призвести до гальмування
Контрольна лампа антиблокувальної
провідних коліс і, як наслідок, заносу.
гальмівної системи (ABS)  4-12.
• Уважно
стежте
за
індикаторами
несправності гальмівної системи.
• Не рухайтеся із заглушеним двигуном при цьому не буде працювати
сервопідсилювач гальмівної системи,

•

•
•

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
тому для гальмування потрібно буде
більше зусилля.
Якщо двигун заглох під час руху
автомобіля, виконайте гальмування
звичайним
чином,
натиснувши
і
утримуючи
педаль
гальма.
Не
натискайте
на
педаль
гальма
багаторазово, оскільки це призведе до
вичерпання
вакууму
в
системі
підсилювача
гальм,
і
посилення
гальмівного
зусилля
зникне.
В
результаті для повного натискання на
педаль гальма потрібно буде більш
значне зусилля, а гальмівний шлях
збільшиться.
Якщо педаль гальма не повертається
на вихідну висоту або хід педалі
збільшився,
це
свідчить
про
несправності
гальмівної
системи.
Негайно зверніться в сервісний центр
Ravon.
Необхідно регулярно перевіряти рівень
гальмівної рідини в бачку.
Регулярно перевіряйте стоп-сигнали.
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УВАГА
При русі під нахил тримайте запалювання
увімкненим і встановлюйте відповідну
передачу. Рухатися під нахил на
нейтральній передачі або з вимкненим
запалюванням дуже небезпечно. В
результаті підвищується навантаження на
гальмівну систему. Вона перегрівається і
втрачає ефективність.
Гальмування
Використання гальм
Процес гальмування включає час прийняття
рішення і час реакції. Спочатку ви повинні
прийняти рішення про натискання на педаль
гальма. Це - час прийняття рішення. Потім
вам необхідно натиснути на педаль ногою.
Це – час реакції. Час реакції в середньому
становить приблизно 3/4 секунди, але це
тільки середнє значення. У одних водіїв воно
менше, в інших може доходити до двох
секунд. На час реакції впливають вік,
фізичний стан, рівень уваги, координація, зір,
а також прийом алкоголю і медикаментів.
Але навіть за 3/4 секунди автомобіль, що
рухається зі швидкістю 100 км/год, проїжджає
20 м. В екстреній ситуації це може бути дуже
багато,
тому
важливо
дотримуватися
достатньої
дистанції
між
вашим

автомобілем і сусідніми. Крім того, зрозуміло, •
гальмівний шлях дуже сильно залежить від
дорожнього покриття (тверде чи гравій);
стану дороги (мокра, суха); протектора шин і
стану гальмівної системи. У той же час
багато
водіїв
використовують
гальма
неправильно, піддаючи гальмівну систему
зайвому навантаженню.
•
Дотримуйтеся таких правил
• Не перешкоджайте переміщенню педалі
гальма.
• Уникайте
непотрібного
сильного
гальмування. Деякі водії схильні рухатися
ривками, різко прискорюючись і різко
гальмуючи, замість того, щоб рухатися зі
швидкістю транспортного потоку. Це
помилка. Часте сильне гальмування веде
до швидкого зносу гальмівної системи.
При
цьому
також
зростає
ризик
небезпечних заносів.
• Для продовження терміну служби гальм
намагайтеся рухатися разом із потоком,
уникайте непотрібного гальмування і
підтримуйте безпечну дистанцію. Якщо
вам доводиться застосовувати гальма для
уповільнення руху, гальмуйте м'яко і
безперервно.
• Не рухайтеся із заглушеним двигуном. У
такому режимі не діє гідропідсилювач
гальм, і в результаті для гальмування
потрібне більше зусилля.
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Якщо двигун заглох під час руху,
загальмуйте звичайним чином, але не
натискайте на педаль гальма кілька разів
поспіль, оскільки це призведе до
вичерпання
вакууму
в
підсилювачі
гальмівної системи, і для гальмування
буде потрібно більше зусилля і більш
глибоке натискання на педаль.
У певних ситуаціях чи кліматичних умовах
гальма можуть час від часу вищати навіть
при невеликому зусиллі гальмування або
при першому використанні гальмівної
системи. Це не означає несправності.
Хід педалі гальма

Якщо ви помітили, що педаль гальма не
повертається у вихідне положення або хід
педалі збільшився, зверніться в сервіс-центр
Ravon. Це може свідчити про несправності
гальмівної системи.
Аварійне гальмування
Наступні вказівки стосуються автомобілів, що
не обладнані системою ABS. Для автомобілів
з ABS див. Антиблокувальна гальмівна
система на стор. 8-19.
Кожному водію доводиться мати справу з
ситуаціями,
коли
потрібно
екстрене
гальмування.
У
подібних
ситуаціях
автомобіль
може
не
слухатися
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керма і може продовжувати рухатися в
напрямку, куди були спрямовані колеса
перед блокуванням. В результаті автомобіль
може виїхати з дороги. Гальмуйте плавно. Це
забезпечує
максимальну
ефективність
гальмування
і
ефективне
рульове
управління. Натискайте на педаль гальма
поступово, збільшуючи зусилля. В екстреній
ситуації необхідно сильно натиснути на
гальма, не заблокувавши при цьому колеса.
Відпустіть педаль гальма, якщо ви відчуваєте
або чуєте, що колеса прослизають. Це
допоможе зберегти управління кермом.

сильно,
щоб
передні
колеса
не
заблокувалися. При загрозі зіткнення завжди
рекомендується спочатку знизити швидкість.
Потім за допомогою рульового управління
спрямуйте машину в об'їзд перешкоди - зліва
чи справа, залежно від наявності місця. В
екстреній ситуації, подібній до описаної
вище, від водія потрібна максимальна увага і
швидке прийняття рішень.
Якщо
ви
тримаєте
кермо
так,
як
рекомендовано, в точках «дев'ять годин» і
«три години», ви можете виконати швидкий
поворот на 180° без перехоплювання керма.
Але для цього потрібно діяти без зволікання,
рулювати швидко і повертати кермо у вихідне
Рульове управління
положення
відразу
ж
після
об'їзду
перешкоди.
Екстрені
ситуації
можуть
Рулювання в екстреній ситуації
зустрітися
коли
завгодно,
тому
рекомендується
попрактикуватися
у
водінні
і
правильно
У деяких ситуаціях рулювання може бути контраварійному
ефективнішим за гальмування. Наприклад, користуватися ременями безпеки.
якщо ви перевалюєте через підйом і
Повернення з узбіччя на проїжджу
виявляєте вантажівку, припарковану на
частину
вашій смузі, або якщо на дорозі несподівано
з'являється автомобіль, або якщо прямо
перед вами на дорогу через припарковані Можлива ситуація, коли праві колеса
машини несподівано вибігає дитина. Можна автомобіля з’їжджають з дороги і опиняються
намагатися в цій ситуації натиснути на на узбіччі. Якщо рівень узбіччя трохи нижчий
гальма - якщо вам вдасться зупинитися дорожнього покриття, у такій ситуації дуже
своєчасно. Однак іноді для цього просто не легко перекинутися. Відпустіть педаль
вистачає місця. Тоді необхідно діяти рішуче і акселератора, якщо попереду немає інших
об'їжджати перешкоду.
автомобілів, і за допомогою керма поверніть
Спочатку пригальмуйте - але не занадто автомобіль на дорогу. Можна повернути на

кут до 1/4 оберту, щоб передні колеса
опинилися на краю дороги. потім поверніть
кермо так, щоб вирівняти автомобіль.
1. Край дороги.
2. Загальмуйте.
3. Поверніть приблизно на 1/4 оберту.
4. Відновіть рух по прямій.
Їзда по дорозі з ґрунтовим покриттям
Перед їздою по дорозі з ґрунтовим
покриттям
Перш ніж їхати по дорозі з ґрунтовим
покриттям, необхідно прийняти ряд заходів.
Зокрема:
• Переконайтеся, що виконані всі роботи з
ремонту та обслуговування.
• Перевірте рівень палива.
• Перевірте тиск у запасному колесі;
необхідний тиск вказаний у главі «Технічні
дані».
• Перевірте рівні рідин, зазначені в главі
про догляд за автомобілем.
Після їзди по дорозі з ґрунтовим
покриттям
Очистіть нижню сторону автомобіля, шасі і
підкапотний простір. Сторонні матеріали
можуть спалахнути. Після руху по бруду і
піску очистіть і перевірте гальмівні накладки.
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Наявність бруду і піску може викликати
порушення гальмування і пошкодження
гальмівних накладок. Перевірте кузов,
рульове управління, підвіску, колеса, шини,
вихлопну систему, трубопроводи і систему
охолодження. При їзді по дорозі з ґрунтовим
покриттям автомобілю потрібне частіше
технічне обслуговування.
Вивчіть принципи їзди по дорозі з
ґрунтовим покриттям
Перш ніж вирушати в далеку поїздку,
рекомендується потренуватися в безпечному
місці поблизу від будинку. Їзда по дорозі з
ґрунтовим покриттям вимагає нових і
незвичайних навичок; наприклад, вміння
розпізнавати різні ознаки в навколишньому
середовищі. Наприклад, вам необхідно
постійно контролювати поверхню на предмет
несподіваних
перешкод.
Намагайтеся
вловлювати незвичайні звуки від шин і
двигуна. Ваші руки, ноги і тіло повинні
реагувати на вібрації і рухи автомобіля.
Головне при русі по дорозі з ґрунтовим
покриттям – керування автомобілем. Кращий
спосіб підтримувати керованість автомобіля
–
обмежувати
швидкість.
Необхідно
пам'ятати кілька правил. При високій
швидкості:

• Ви швидше наближаєтесь до перешкод і
маєте в своєму розпорядженні менше
часу для контролю стану дороги.
• У вас залишається менше часу на
реагування.
• Автомобіль сильніше хитає при переїзді
перешкод.
• Вам потрібен більший гальмівний шлях,
особливо при русі по дорозі з ґрунтовим
покриттям.
УВАГА
При русі по бездоріжжю ви можете
втратити
контроль
над
рульовим
управлінням
в
результаті
різкого
поштовху або маневру. Це може привести
до зіткнення. Тому при русі як по дорозі,
так і по бездоріжжю і ви, і ваші пасажири
повинні бути пристебнуті ременями
безпеки.
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Рух у тумані

При високій вологості або сильному морозі
підвищується ймовірність утворення туману,
який сильно погіршує видимість.
При русі в тумані необхідно знизити
швидкість і підтримувати безпечну дистанцію
до автомобіля, що рухається попереду. Щоб
уникнути аварій, не слід недооцінювати
можливі зміни щільності туману. Щільність
туману краще всього оцінювати за світлом
фар автомобілів.
Поради щодо руху в тумані
• Увімкніть передні протитуманні фари або
ближнє світло, навіть якщо справа
відбувається вдень.
• Не вмикайте дальнє світло.
• Увімкніть обігрівач заднього скла.
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Час від часу вмикайте на кілька секунд
склоочисники і омивач вітрового скла. Волога
на зовнішній поверхні вікон може виглядати
як туман.
• Якщо ззовні майже нічого не видно і вам
необхідно зупинитися, але ви не впевнені,
що перебуваєте на дорозі, увімкніть фари і
аварійні вогні і подавайте звуковий сигнал
– періодично або при наближенні
автомобіля.
• При русі в тумані не обганяйте інші
автомобілі, якщо не бачите добре, що
відбувається попереду, і не впевнені в
безпеці маневру. При спробі обгону
будьте готові повернутися назад у разі
появи зустрічного автомобіля.

При русі по бруду або піску використовуйте
нижні передачі.
У разі втрати зчеплення рулювання,
прискорення
і
гальмування
будуть
ускладнені. Для покращення зчеплення при
русі по дуже пухкому піску можна трохи
скинути тиск у шинах.

Рухи по бруду або піску

Рух по мокрій дорозі

Примітка
Після руху по бруду або піску очистіть і Рухайтеся через затоплені ділянки на низькій
огляньте гальмівні накладки. Якщо цього не швидкості, стежачи, щоб рівень води не
зробити, можливе порушення гальмування піднімався вище центру колеса.
чи заполірування гальмівних накладок.
Перевірте
кузов,
рульове
управління,
підвіску, колеса, шини і вихлопну систему.

Рух через затоплені ділянки
Слід усіма способами уникати руху в
затоплених місцях. Шар води на дорозі не
дає водієві правильно оцінити її стан.
Пошкодження, викликані потраплянням води
в двигун та інші частини автомобіля, не
покриваються гарантією.
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Якщо проїхати затоплену ділянку все-таки
необхідно, робіть це повільно, приблизно зі
швидкістю 10 км / год, на першій передачі.
Звертайте увагу на великі автомобілі, що
рухаються поблизу; бережіться великих
хвиль, - вони збільшують ймовірність
пошкодження автомобіля. При переїзді через
затоплені
ділянки
найнебезпечніше
потрапляння
води
в
двигун
через
повітрозабірник.
При цьому може статися т. зв. "гідроудар".
Вода перешкоджає переміщенню поршнів,
що призводить до пошкодження деталей
двигуна. Двигун отримує тяжкі пошкодження,
і автомобіль зупиняється - відразу ж або
через деякий час, в залежності від сили
пошкодження.
Не намагайтеся запустити двигун повторно.
Це може посилити пошкодження автомобіля.
Гарантія
не
розповсюджується
на
пошкодження
двигуна,
спричинені
попаданням води.
УВАГА
Рух через водні потоки може бути
небезпечним. Вода може потягнути
автомобіль за собою, і він потоне. Навіть
у
потоці
глибиною
всього
кілька
сантиметрів контакт шин із поверхнею
може погіршитися, що призведе до
втрати
зчеплення
і
перевороту
автомобіля. Не рухайтеся через водні
потоки.

Водіння в дощ
Рух у дощ і по мокрій дорозі пов'язаний з
додатковими небезпеками. На мокрій дорозі
автомобіль
гірше
зупиняється,
прискорюється
і
повертає,
оскільки
зчеплення погіршується в порівнянні з сухою
дорогою. Крім того, якщо протектор шин
зношений, зчеплення погіршується ще
сильніше. Якщо дощ починається під час
поїздки, слід зменшити швидкість і підвищити
пильність.

Дорога може стати мокрою в той час, як ваші
реакції ще залишаються в режимі сухої
дороги. Чим сильніше дощ, тим гірша
видимість.
Навіть
якщо
склоочисники
знаходяться в хорошому стані, в сильний
дощ може бути складніше роздивитися
дорожні знаки і оголошення про дорожню
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обстановку, дорожню розмітку, краї дороги і
навіть
пішоходів.
Бризки
з-під
коліс
автомобілів
погіршують
видимість
ще
сильніше, ніж сам дощ, особливо на брудній
дорозі.
Настійно
рекомендується
підтримувати
склоочисники і омивачі в хорошому
технічному стані і тримати бачок омивача
вітрового скла заповненим. Замінюйте щітки
склоочисників, коли з'являються ознаки зносу
або вони починають залишати брудні ділянки
на склі, або коли гумові смужки починають
відділятися від щіток.
Вода може негативно впливати на гальма.
Намагайтеся уникати затоплених ділянок,
але якщо це неможливо, гальмуйте до в'їзду
на них. Мокрі гальма можуть привести до
аварії. Вони гірше працюють при різкій
зупинці і можуть викликати знесення
автомобіля в сторону. В результаті можлива
втрата керування автомобілем.
Після проїзду по затопленій ділянці або після
миття автомобіля злегка натискайте на
педаль гальма, поки гальма не почнуть
працювати нормально.
Кілька порад з водіння в дощову погоду:
• Увімкніть ближнє світло, навіть якщо
справа відбувається вдень.
• Увімкніть склоочисники.
• Зменшіть швидкість і будьте обережні.
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• Збільшіть дистанцію до автомобіля, що
рухається попереду.
• Якщо
необхідно,
увімкніть
обігрівач
заднього скла.
Примітка
У дощову погоду навантаження на шини та
склоочисники збільшується. Тому завжди
стежте за тим, щоб шини та склоочисники
знаходилися в хорошому стані.
Аквапланування

Можлива ситуація, коли під колесами
виявляється шар води, і автомобіль
фактично їде по воді. Це дуже небезпечно.
Таке
може
статися,
якщо
дорога

досить мокра, а автомобіль рухається на
досить високій швидкості. Коли автомобіль
потрапляє в ситуацію аквапланування, він
майже повністю або повністю втрачає
зчеплення з дорогою.
Ви можете не помітити аквапланування і
навіть їхати деякий час, не помічаючи, що
шини автомобіля не мають постійного
контакту з дорогою. Аквапланування може
проявитися, коли ви спробуєте загальмувати,
повернути, змінити смугу або обігнати інший
автомобіль, або коли ваш автомобіль
потрапить під порив вітру.
Аквапланування може виникнути, якщо
протектор шин зношений або деякі шини
погано накачані. Воно також може виникнути,
якщо на дорозі є значний шар води. Якщо в
дорозі відображаються дерева, стовпи або
інші автомобілі, якщо ви бачите кола від
крапель на поверхні води - значить, може
виникнути аквапланування.
Аквапланування зазвичай виникає на великій
швидкості.
Простих
і
жорстких
правил
щодо
аквапланування не існує. Головна порада під час дощу знизити швидкість і підвищити
пильність.

Нічне водіння

При нічному водінні водій повинен:
• Застосовувати контраварійний стиль.
• Не сідати за кермо після прийому
спиртного.
• Знизити швидкість автомобіля і збільшити
дистанцію.
• У малонаселених місцях пам'ятайте про
можливості появи тварин на дорозі.
• Якщо ви втомилися, зупиніться в
безпечному місці і відпочиньте.
• Підтримуйте вітрове скло і всі вікна
автомобіля в чистоті - як зсередини, так і
зовні. Бруд на склі значно підсилює
відблиски в нічний час. На внутрішній
стороні скла також може утворюватися
шар пилу. Цигарковий дим затуманює
скло, погіршуючи видимість.
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• Пам'ятайте, що на повороті освітлена
фарами ділянка стає набагато коротшою.
Рух по гірських дорогах

УВАГА
Рухатися на нейтральній передачі або з
вимкненим
запалюванням
дуже
небезпечно. В результаті підвищується
навантаження на гальмівну систему. Вона
перегрівається і втрачає ефективність.
При русі під нахил тримайте запалювання
увімкненим і встановлюйте відповідну
передачу.
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• На гірських дорогах можуть зустрічатися
спеціальні знаки. Приклади: довгий схил,
зона заборони обгону, зона падіння
каміння, звивиста дорога. Будьте уважні і
ведіть себе відповідно.

Водіння в горбистій чи гірській місцевості
Якщо автомобіль застряг
радикально відрізняється від водіння на
рівнині. Якщо вам доводиться регулярно
їздити в гірській місцевості або ви плануєте
Якщо автомобіль застряг, не буксуйте.
відвідати подібну місцевість, необхідні певні
Автомобіль можна спробувати витягти
заходи обережності.
• Навчіться їздити вгору по схилу. "врозкачку", проте дійте обережно.
Щоб зробити поїздку більш безпечною і
УВАГА
Перемикайтеся на знижену передачу.
приємною:
Щоб двигун краще охолоджувався, Пробуксівка коліс на великій швидкості
• Підтримуйте автомобіль в хорошому
встановлюйте найнижчу передачу, що може привести до вибуху шин і
технічному стані. Перевіряйте рівні всіх
водія
і
навколишніх.
дозволяє підтримувати бажану швидкість травмування
рідин, а також гальмівну систему, шини і
без надмірного перегріву двигуна. При Можливий перегрів КПП та інших
систему охолодження.
русі в гірській або горбистій місцевості по компонентів автомобіля. Якщо автомобіль
обертайте колеса якомога
• Навчіться
їздити
під
нахил.
Не
двосмуговим дорогам не покидайте свою застряг,
сподівайтеся
тільки
на
гальма.
смугу. Не виїжджайте на зустрічну смугу і менше. Не підвищуйте швидкість понад
Перенесіть частину роботи з гальмування
не зрізайте повороти по осьовій. 55 км/год за спідометром.
на двигун.
Рухайтеся на швидкості, що дозволяє
Примітка
Перемикайтеся на знижену передачу; це
залишатися в своїй смузі. Це дозволить
дозволить
знизити
швидкість
без
вам бачити автомобілі, що рухаються вам
надлишкового
навантаження
на
назустріч. Обгін при русі вгору по схилу Пробуксівка коліс може призвести до
гальмівну систему.
виконується
довше.
Дотримуйтесь руйнування деталей автомобіля і самих
безпечної дистанції під час обгону. шин. Перемикання на передню або задню
УВАГА
Полегшуйте обгін для інших автомобілів.
передачу, коли колеса обертаються з
Якщо не переключитися на більш низьку
• При русі вгору по схилу пам'ятайте про високою швидкістю, може привести до
передачу,
гальма
можуть
сильно
можливі перешкоди у вигляді аварій і несправності КПП.
нагрітися і втратити ефективність. При
заглохлих автомобілів.
русі по довгому крутому спуску перейдіть
на нижчу передачу, щоб допомогти
гальмуванню двигуном.
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Звільнення автомобіля "врозкачку"
Один із способів звільнення застряглого
автомобіля - "розгойдування".
Порядок дій водія:
1. Повертайте кермо вправо і вліво.
2. Перемикайтеся між першою, другою і
задньою передачами, відпускаючи педаль
акселератора в момент перемикання.
3. Після перемикання трохи натискайте на
акселератор.
4. Якщо після декількох спроб витягти
автомобіль не вдається, необхідно вдатися
до буксирування.

ЗАПУСК І ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Обкатування нового автомобіля
Для збереження високих експлуатаційних
характеристик, а також продовження терміну
служби автомобіля перші кілька сотень
кілометрів
дотримуйтесь
наступних
рекомендацій:
• Уникайте різких стартів з повністю
відкритим газом.
• Не допускайте роботи двигуна на
надмірно високих обертах.
• Уникайте
різких
гальмувань,
крім
екстрених ситуацій. Дотримання цієї
вимоги необхідне для
правильного
приробітку гальм.
• Щоб уникнути пошкодження двигуна і для
економії палива не допускайте різких
стартів, прискорень і тривалого руху на
високій швидкості.
• Уникайте прискорення при повному газі на
нижчій передачі.
• Не буксируйте інші транспортні засоби.

Положення замку запалювання

0 = Запалювання вимкнено
1 = Запалювання вимкнено, кермо
розблоковано
2 = Запалювання увімкнено
3 = Пуск
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
При русі забороняється повертати ключ
запалювання в положення 0 або 1.
Відключаються всі системи автомобіля і
підсилювач
гальм
з
можливим
заподіянням шкоди автомобілю, здоров'ю
або навіть смерті.
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УВАГА
Якщо двигун заглушений, забороняється
залишати ключ тривалий час в положенні
1 або 2. Це призведе до розрядження
акумуляторної батареї.

Перед повторним запуском або для
вимкнення двигуна, поверніть ключ у
положення 0.
УВАГА
Не заводьте стартер більш ніж на 10
секунд за один раз. Інакше можна
Пуск двигуна
пошкодити
стартер
або
розрядити
акумуляторну батарею.
Запуск двигуна ключем запалювання
Паркування
• Не залишайте автомобіль стояти над
легко займистими об'єктами. У цьому
випадку причиною пожежі може стати
висока
температура
системи
відпрацьованих газів автомобіля.
• При затягуванні стоянкового гальма, не
натискайте кнопку розблокування. На
спусках або підйомах затягуйте ручне
гальмо якомога сильніше. Щоб знизити
зусилля, що потрібне для стоянкового
гальма, слід одночасно витискати педаль
• Поверніть ключ в положення 1.
гальма.
• Злегка поверніть кермо, щоб звільнити
• Зупинка
двигуна
і
вимикання
блокування керма.
запалювання. Покачайте кермо, поки не
Механічна коробка передач:
відчуєте, що спрацював замок.
• Витисніть зчеплення.
• Якщо автомобіль стоїть на рівній поверхні
Автоматична коробка передач: натисніть на
або підйомі, перед тим як вимкнути
педаль
гальма
і
встановіть
важіль
запалювання, увімкніть першу передачу
перемикання передач у положення P або N.
(на автомобілі з механічною КПП) чи
• Не натискайте на педаль акселератора.
встановіть важіль селектора в положення
• Поверніть ключ у положення 3.
Р (на автомобілі з автоматичною КПП).

•

•
•
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Зупинившись на підйомі, поверніть
передні колеса в сторону від бордюрного
каменю.
Якщо автомобіль знаходиться на спуску,
перед тим як вимкнути запалювання,
увімкніть задню передачу (на автомобілі з
механічною КПП) або переведіть важіль
селектора в положення P (на автомобілі з
автоматичною КПП). Поверніть передні
колеса до бордюрного каменю.
Зачиніть вікна.
Замкніть
автомобіль
та
увімкніть
протиугінну сигналізацію.
Паркування на горючому покритті

Перш ніж паркувати автомобіль, упевніться,
що на майданчику немає займистих
матеріалів - трави, чагарнику, пролитого
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палива тощо. Деталі вихлопної системи
двигуна нагріті до високої температури і
можуть викликати загоряння.
УВАГА
Горючі матеріали можуть спалахнути при
зіткненні з деталями вихлопної системи
автомобіля,
що
знаходяться
під
автомобілем. Не паркуйте автомобіль над
папером, листям, сухою травою та іншими
горючими предметами.

ВІДПРАЦЬОВАНІ ГАЗИ
НЕБЕЗПЕКА
Відпрацьовані гази двигуна містять
отруйний чадний газ, який не має кольору
і запаху та здатний, якщо його вдихнути,
привести до смертельного результату.
При потраплянні відпрацьованих газів у
салон автомобіля відкрийте вікна. Усуньте
причину
несправності
на
станції
техобслуговування.
Рух з відчиненим багажним відділенням
не рекомендується, оскільки при цьому в
салон автомобіля можуть потрапити
відпрацьовані гази.
Каталітичний нейтралізатор
Каталітичний нейтралізатор зменшує вміст
шкідливих речовин у відпрацьованих газах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не тримайте двигун увімкненим у
зачиненому приміщенні довше, ніж
необхідно для маневрування, оскільки є
небезпека смертельного отруєння чадним
газом (CO), який не має ні кольору, ні
запаху.
При збоях чи нестійкій роботі двигуна після
холодного пуску,
при значній втраті
потужності двигуна та інших аномальних
явищах можна припускати несправність

системи запалювання. У такому випадку
необхідне
буксирування
автомобіля.
Зверніться за допомогою в сервіс-центр
Ravon.
Догляд за каталітичним нейтралізатором:
При потраплянні незгорілого палива в
каталітичний нейтралізатор цей компонент
може перегрітися і прийти в непридатність.
Тому уникайте таких ситуацій:
• Не намагайтеся повторювати процедуру
запуску двигуна, якщо він погано
запускається.
• Не заводьте двигун занадто довго.
Потрапляння води в вихлопну трубу може
привести до пошкодження каталітичного
нейтралізатора, оскільки він працює при
високій температурі.
Уникайте нанесення будь-яких матеріалів на
нижню сторону автомобіля. Деякі хімічні
речовини можуть підвищити ймовірність
загоряння.
Необхідно звертати на неприємний, хоча і
безпечний, запах, який з'являється за певних
умов експлуатації при використанні палива з
високим вмістом сірки.
Щоб забезпечити низький рівень викидів
забруднюючих речовин і тривалий термін
служби каталітичного нейтралізатора, все
технічне
обслуговування
необхідно
проводити в сервіс-центрі Ravon.
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АВТОМАТИЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Важіль селектора
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Для перемикання в положення P, M і R
натисніть на кнопку фіксатора.
Для запуску двигуна важіль селектора
повинен перебувати в положенні P або N.
Не натискайте педаль акселератора в
момент
перемикання
Вами
селектора
Дисплей КПП
передач. Ніколи не натискайте на педалі
акселератора і гальма одночасно.
При увімкненій передачі після відпускання
педалі гальма автомобіль починає повільно
рухатися.
УВАГА
Не
перемикайтеся
на
нейтральну
P = Положення для паркування, колеса
заблоковані,
встановлювати
тільки
на передачу під час руху автомобіля. Це
автомобілі,
що
стоїть
із
увімкненим може привести до пошкодження коробки
передач та може стати причиною травми.
стоянковим гальмом
R = Передача заднього ходу; цю передачу
Ручний режим
можна увімкнути, тільки якщо автомобіль
Режим чи вибрана передача показується в нерухомий
N = Нейтральне положення
дисплеї коробки передач.
D = Автоматичний режим з усіма передачами
M = Ручний режим.
Для перемикання між окремими діапазонами
передач
необхідно
натискати
кнопку
розблокування збоку важеля перемикача.
Щоб звільнити важіль з положення P,
натисніть на педаль гальма і натисніть на
кнопку фіксатора.
Автоматична
коробка
передач
може
працювати як у режимі ручного перемикання,
так і в режимі автоматичного перемикання
передач.
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Переставте важіль перемикача у положення
M.
Натисніть на кнопку перемикання передач
збоку на важелі селектора.
ВГОРУ (+): перемикання на одну передачу
вгору.
ВНИЗ (-): перемикання на одну передачу
вниз.
Для забезпечення справності та безпеки
автомобіля система може відмовляти в
перемиканні на деякі передачі при зміні
положення важеля перемикача.
У ручному режимі при уповільненні
автомобіля перемикання на нижчі передачі
відбувається автоматично. Коли автомобіль
зупиняється,
відбувається
автоматичне
перемикання на 1 передачу.
Для збільшення обертаючого моменту
двигуна в екстрених ситуаціях перемикання
на нижню передачу іноді проводиться при
повністю натиснутій педалі акселератора.
Перемикання на верхню передачу також
можливе, якщо оберти двигуна досягли
максимально допустимого значення.
УВАГА
Правильно
перемикайте
відповідно до дорожніх умов.

передачі

Гальмування двигуном

Примусове перемикання на
знижувальну передачу

Щоб при русі під нахил використовувати
ефект гальмування двигуном, слід вибрати При повному натисканні на педаль
знижену передачу.
акселератора, в залежності від обертів
двигуна, КПП перемикається на більш
Розгойдування автомобіля
низьку передачу.
Розгойдування дозволяється лише в тому
випадку, якщо він забуксував в піску, бруді
або снігу. По черзі переводьте важіль
перемикання передач у положення D і R. Не
допускайте роботи двигуна на надмірно
високих обертах.
Стоянка

Несправності
У
разі
збою
загоряється
індикатор
несправності
.
Коробка
передач
блокується на певній передачі і не
перемикається ні в автоматичному, ні в
ручному
режимі.
Усуньте
причину
несправності в сервіс-центрі Ravon.

Застосуйте стоянкове гальмо, переведіть
Переривання електроживлення
селектор у положення P та вийміть ключ
запалювання.
У разі тимчасового переривання подачі
електроенергії важіль перемикання передач
Електронні програми водіння
неможливо вивести з положення P. Ключ
запалювання неможливо витягнути з замка.
• Після
холодного
запуску
двигуна Якщо акумуляторна батарея розряджена,
програма
досягнення
робочої запустіть двигун "підкурюванням".
температури збільшує оберти двигуна, Запуск від додаткової АКБ  9-34.
щоб
швидко
довести
аналітичний Якщо
причиною
несправності
не
є
нейтралізатор
до
необхідної акумуляторна батарея, слід звільнити
температури.
важіль перемикання передач і витягти ключ
• Програма автоматичного перемикання в із замка запалювання.
нейтральне
положення
автоматично
включає холостий хід у нерухомого
автомобіля з увімкненою передачею
переднього ходу.
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Розблокування важеля перемикання
передач

1. Увімкніть стоянкове гальмо.

2. Відкрийте кришку праворуч від важеля
селектора.
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Положення важеля перемикання передач
= Нейтраль.
3. Вставте викрутку в отвір, щоб важіль 1 - 5 = Перша - п'ята передачі
розблокувався, виведіть важіль селектора з R = Задній хід.
положення P і переставте його в положення
N.
Передні передачі:
4. Зачиніть кришку.
Витисніть зчеплення і відсуньте важіль
перемикання передач відповідно до схеми.
Перемикаючись на нижчу передачу, не
розганяйте двигун до дуже високих обертів.
Задній хід:
Натисніть на педаль зчеплення і відсуньте
важіль перемикання передач в положення R.
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Примітка
Встановлюйте важіль перемикання передач у
положення R (задня передача) тільки коли
автомобіль зупиниться і після натискання на
педаль зчеплення протягом декількох секунд.
Якщо передача відразу не вмикається,
поверніть важіль перемикання передач в
нейтральне положення і зніміть ногу з педалі
зчеплення. Потім натисніть на педаль ще раз
і пересуньте важіль перемикання передач.
Примітка
Електронний модуль не забезпечує захист
двигуна від пошкоджень у результаті
надмірного
підвищення
обертів
при
неналежному
перемиканні
на
низьку
передачу. Приклади:
• Бажаючи переключитися з 4-ї передачі на
5-у, ви помилково перемикаєтеся на 3-ю.
• Ви рухаєтеся на довгому спуску на
нейтральній передачі, а потім підключаєте
низьку передачу.
У схожих ситуаціях, незалежно від роботи
електронного модуля, оберти двигуна різко
зростають незалежно від кількості палива,
що впорскується. Оберти можуть вийти за
допустимі межі, що може викликати серйозні
пошкодження
внутрішніх
компонентів
двигуна.

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА
Гальмівна система включає в себе два
незалежних контури.
Якщо контур гальмівної системи вийде з
ладу, автомобіль як і раніше можна
загальмувати, використовуючи інший контур.
Однак, гальмівний ефект досягається, тільки
коли педаль гальма віджимається до упору.
Для цього необхідно значно більше зусилля.
Гальмівний шлях збільшений. Зверніться за
допомогою в сервіс-центр Ravon, перш ніж
продовжувати поїздку.
Коли
двигун
не
працює,
підтримка
підсилювача гальм зникає після одного або
двох натискань педалі гальма. Гальмівний
ефект не зменшується, але гальмування
вимагає значно більшого зусилля. Особливо
важливо мати це на увазі під час
буксирування.
УВАГА
При несправності одного гальмівного
контуру потрібно більше зусилля при
натисненні педалі гальма і збільшується
гальмівний шлях. Негайно зверніться в
сервіс-центр Ravon для перевірки і
ремонту гальмівної системи. Якщо при
натисненні педалі гальма хід педалі
більше нормального, можливо, гальмівній
системі потрібний ремонт. Зверніться в
сервісний центр Ravon.

УВАГА
Під час руху без необхідності не тримайте
ногу на педалі гальма. Це приведе до
прискореного зносу деталей гальмівної
системи. 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 можливе
тимчасове зниження ефективності гальм.
Це обумовлено можливим намоканням
або перегрівом елементів гальм.
Якщо під час руху під нахил гальма
автомобіля
тимчасово
втратили
ефективність
через
перегрів,
переключіться 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:
1. Оцініть дорожню обстановку щодо
автомобілів ззаду.
2. Підтримуйте безпечну швидкість і
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
достатній запас відстані до автомобілів,
що їдуть ззаду і паралельно.
3. Плавно натискайте педаль гальма до
відновлення нормального гальмування.
Див. Сигналізатор гальмівної системи і
зчеплення
 4-11.
Антиблокувальна гальмівна система
Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
перешкоджає блокуванню коліс.
ABS починає регулювати тиск у гальмівній
системі, як тільки колесо показує тенденцію
до блокування. Автомобіль залишається
керованим
навіть
під
час
різкого
гальмування.
Застосування ABS проявляється через
пульсацію в педалі гальма і шум процесу
регулювання.
Для оптимального гальмування тримайте
педаль гальма повністю натиснутою під час
процесу гальмування, незважаючи на те, що
педаль пульсує. Не зменшуйте тиск на
педаль.
Спрацьовування системи ABS можна
визначити за вібрацією і шумом.
Не послаблюйте натискання на педаль
гальма.
При запуску автомобіля після увімкнення
запалювання можете почути механічні
звуки. Це нормальні звуки підготовки
системи ABS до роботи.

Див. Контрольна лампа антиблокувальної
гальмівної системи (ABS)
 на стор. 412.
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Стоянкове гальмо

Адаптивна система стоп-сигналів
При екстреному гальмуванні всі три ліхтарі
стоп-сигналу блимають, поки працює АБС.
Несправності
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
При несправності ABS колеса можуть
заблокуватися при більш різкому, ніж
зазвичай гальмуванні. Переваги ABS при
цьому стають недоступні. При різкому
гальмуванні автомобіль може втратити
керованість і звернути в сторону.
При інтенсивному екстреному гальмуванні
автомобіль може включати блимання стопсигналів, попереджаючи водіїв інших машин.
Усуньте причину несправності в сервісцентрі Ravon.

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
увімкнення стоянкового гальма, одночасно з
його затягуванням натисніть педаль гальма.
Див. Сигналізатор гальмівної системи і
зчеплення
 4-11.
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УВАГА
Ніколи не застосовуйте стоянкове гальмо
при русі автомобіля. Це може привести до
відходу автомобіля в занос і травмування
людей.
Система полегшення екстреного
гальмування
Якщо водій різко і сильно натискає на педаль
гальма,
автоматично
починає
діяти
максимальне гальмівне зусилля (повне
гальмування).
Продовжуйте постійно натискати на педаль
гальма, поки потрібне повне гальмування.
Максимальне
гальмівне
зусилля
автоматично зменшується при відпусканні
педалі гальма.

ПАЛИВО
Рекомендовані види палива
Допускається використовувати паливо з
вмістом етанолу не більше 10%.
Паливо повинно відповідати прийнятим у
країні нормативним вимогам.
При експлуатації на бензині з октановим
числом RON менше 91 знижуються
потужність і обертаючий момент двигуна і
трохи зростає витрата палива. (див.
інформацію про рекомендоване октанове
число палива в підрозділі "Технічні дані")
УВАГА
При використанні бензину з низьким
октановим числом можливе порушення
процесу згоряння і двигун може бути
пошкоджений.
Заправка
НЕБЕЗПЕКА
Перед заправкою палива вимкніть двигун
і додаткові опалювачі, що мають власні
камери згоряння. Вимкніть мобільні
телефони.
Під час заправки, дотримуйтесь інструкцій
та правил техніки безпеки заправної
станції.

НЕБЕЗПЕКА
Паливо
є
легкозаймистою
і
вибухонебезпечною
речовиною.
Не
паліть. Не допускайте відкритого вогню і
іскроутворення.
При появі в салоні автомобіля запаху
палива
негайно
усуньте
причину
несправності в сервіс-центрі Ravon.
УВАГА
При використанні палива неналежного
сорту чи при додаванні в паливо
неправильних присадок можливі серйозні
пошкодження двигуна і каталітичного
нейтралізатора.
Для
дозаправки
автомобіля
використовуйте тільки паливо (бензин або
етанол), що запропоноване для даного
автомобіля.
УВАГА
У разі виникнення збою подачі палива не
вмикайте запалювання.
Паливозаправна горловина розташована з
правого боку автомобіля.
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Форсунки
Автомобілі Ravon оснащуються форсунками,
що самоочищаються, які не вимагають
періодичного очищення.
Паливо для бензинових двигунів

Для автомобілів без центрального замка,
кришка горловини паливного бака повинна
відкриватися за допомогою ключа. Відпустіть
кришку паливного бака, потягнувши кришку
паливного бака.
Для транспортних засобів, оснащених
центральним замком, відкрийте кришку
паливного бака, натиснувши на кнопку
центрального замка чи пульта дистанційного
управління на ключі, і потягніть кришку, щоб
відкрити.

УВАГА
Паливо, що перелилося, потрібно негайно
витерти.
Кришка заливної горловини
Найефективнішими є тільки оригінальні
кришки заливної горловини. Щоб уникнути
пошкоджень: Не використовуйте паливо, яке
не відповідає вимогам якості, а також паливо,
що містить присадки на основі марганцю. Не
додавайте в паливний бак автомобіля
присадки, призначені для інших видів палива;
це може привести до серйозних пошкоджень
двигуна,
форсунок,
каталітичного
нейтралізатора і датчиків системи зниження
викидів, які не покриваються гарантією на
автомобіль.

ТІЛЬКИ
НЕЕТИЛЬОВАНЕ
ПАЛИВО
Допускається використання стандартних
видів
палива
з
аналогічними
характеристиками
і
об'ємною
часткою
етанолу не більше 10%.
Використовуйте бензин з рекомендованим
октановим числом  11-3.
УВАГА
При використанні бензину з низьким
октановим числом можливе порушення
процесу згоряння і двигун може бути
пошкоджений.
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Додаткове обладнання та
модифікації автомобіля

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
УВАГА
Не вносьте зміни в автомобіль. Це може
негативно
позначитися
на
експлуатаційних якостях, терміні служби і
безпеки автомобіля, при цьому будь-які
несправності, пов'язані з внесенням таких
змін, не будуть гарантійними.
Сервіс-центри Ravon

Ми рекомендуємо використовувати фірмові
запасні частини й приналежності, а також
деталі, дозволені до застосування заводом
виробником саме для вашого типу
автомобіля. Ми не дозволяємо застосування
і не надаємо гарантій на іншу продукцію навіть якщо вона офіційно сертифікована.
Не
допускається
вносити
зміни
в
електрообладнання,
наприклад,
модифікувати електронні блоки управління
(оптимізація програми управління двигуна
для підвищення його потужності).

Важливо пам'ятати, що при виникненні будьякої неполадки в автомобілі ви можете
звернутися для її усунення в будь-який
сервіс-центр Ravon - як у гарантійний
період, так і після його закінчення. Вас
будуть обслуговувати висококваліфіковані
професіонали. Якщо вам потрібні якісь
додаткові
роз'яснення,
зв'яжіться
з
менеджером з сервісу.

УВАГА
При створенні автомобіля в числі інших
аспектів
враховувалася
вимога
абсолютної безпеки всіх пасажирів. Тому
при складанні автомобіля на болти
наносився стопорящий клей. Якщо з
якоїсь причини виникає необхідність
демонтажу
болтів,
їх
необхідно
замінювати новими справжніми болтами з
таким же кодом. Крім того, надзвичайно
важливо ефективно очистити деталь, яка
з'єднувалася з болтом за допомогою
стопорящого клею, щоб забезпечити
хорошу затяжку і ефективну фізикохімічну взаємодію стопорящого складу з
новим болтом при його установці. Таким
чином, ми наполегливо рекомендуємо
виконувати
обслуговування
систем,
пов'язаних
з
безпекою
автомобіля
(гальма, сидіння, підвіска, ремені безпеки
тощо), а також систем, що побічно
впливають на ці системи, тільки в
сервісному центрі Ravon. За більш
детальною інформацією звертайтеся в
сервісний центр Ravon.
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Підйом автомобіля

Вимикач маси акумуляторної
Батареї
Від’єднання:

9-3

Приєднання
1.
Переконайтеся,
що
запалювання
вимкнено. Відкрийте капот і приєднаєте
негативний провід акумуляторної батареї.
2. Затягніть гайку клеми.
3. Встановіть кришку акумуляторної батареї
(якщо є).
4. Закрийте капот.
Зберігання автомобіля
Зберігання протягом тривалого
періоду часу

На
ілюстрації
показано,
де
встановлювати
опори
підйомника
домкрата.

слід
або

1. Відкрийте капот двигуна.
2. Переконайтеся, що всі електричні системи
Примітка
вимкнені, в тому числі аудіосистема, фари,
Якщо опорні точки підйомника або домкрата протиугінна сигналізація і аксесуари.
виконані із метала, використовуйте гумові Перевірте, що запалювання вимкнене.
прокладки, щоб виключити пошкодження 3. Зачиніть всі двері автомобіля і не вмикайте
протиугінну сигналізацію.
автомобіля.
4. Зніміть кришку акумуляторної батареї
(якщо є).
5. Відверніть гайку негативної клеми.
6. Від’єднайте негативну клему від виведення
акумуляторної батареї.

Якщо автомобіль ставиться на зберігання
протягом декількох місяців:
• Вимийте і нанесіть віск на автомобіль.
• Очистіть і збережіть гумові ущільнення.
• Замініть моторне масло.
• Злийте бачок для рідини омивача.
• Перевірте стан захисту від замерзання і
антикорозійного захисту.
• Встановіть тиск у шинах, вказаний для
повного завантаження.
• Поставте автомобіль на стоянку в сухому,
добре вентильованому місці. Увімкніть
першу передачу або передачу заднього
ходу,
щоб
автомобіль
не
почав
мимовільно рухатися.
• Стоянкове гальмо не затягувати.
• Від'єднайте акумуляторну батарею як
описано
в
розділі
"Акумуляторна
батарея".
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Примітка
• Див. Вимикач маси акумуляторної батареї
на стор. 9-3.
Використання невірного типу палива може
• Закрийте капот.
погіршити робочі характеристики автомобіля,
пошкодити систему вприскування палива, а
Повернення до роботи
також
пошкодити
двигун.
На
такі
Коли автомобіль необхідно повернути до пошкодження гарантія на автомобіль не
розповсюджується.
роботи:
• Під’єднайте затискач до "мінусового"
контакту
акумуляторної
батареї
автомобіля.
Увімкніть
електросклопідйомники.
• Перевірте тиск у шинах.
• Заповніть бачок для рідини омивача.
• Перевірте рівень моторного масла.
• Перевірте рівень охолоджувальної рідини.
Інформація про рівень викидів.
• Даний автомобіль відповідає обмеженням
на викиди, встановленим законодавчо на
дату виготовлення з метою запобігання
забруднення атмосфери автомобільним
транспортом.
• Значення
холостих
обертів
не
регулюється. Модуль управління двигуном
(ECM)
обчислює утримання
CO
і
коригування холостих обертів.
• Рекомендується використовувати паливо з
присадками, що доступне у продажу на
АЗС.

ПЕРЕВІРКИ АВТОМОБІЛЯ
Самостійне виконання робіт з
технічного обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Перевірки в моторному відсіку можна
виконувати тільки при вимкненому
запалюванні. Вентилятор радіатора може
запрацювати навіть при вимкненому
запалюванні.
НЕБЕЗПЕКА
У системі запалювання використовується
дуже висока напруга. Не торкайтеся.

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ
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Капот
Відкривання

Натисніть запобіжну
відкрийте капот.
Потягніть важіль відмикання і поверніть його
в початкове положення.

защіпку

вправо

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Коли двигун гарячий, щоб уникнути опіків,
торкайтеся тільки до пінопластової
оболонки підпірки капота.
Повітрозабірник  7-6.

і Щоб капот не закрився, вставте підпірку в
отвір капота.
Закривання
Перед тим як закрити капот, укладіть опору в
тримач.
Опустіть капот і дайте йому впасти в защіпку.
Перевірте, чи замкнений капот на защіпку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Обов'язково дотримуйтесь наступних
запобіжних заходів:
• Перед початком руху потягніть за
передній край капота і переконайтеся,
що капот закритий.
• Ніколи не тягніть за ручку відмикання
капота під час руху автомобіля.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Забороняється рух автомобіля з
відкритим капотом. Відкритий капот
закриває передній огляд.
• При русі з відкритим капотом можливе
зіткнення
з
заподіянням
шкоди
автомобілю чи іншому майну, травми
або навіть смерті.

УВАГА
Не опускайте капот силою, коли він
підпертий розпіркою.

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

Загальний вигляд моторного відсіку
Бензиновий двигун 1.5 л
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1. Повітряний фільтр двигуна на стор. 9-10
2. Кришка маслоналивної горловини двигуна.
Див. Моторне масло на стор. 9-8
3. Бачок для гальмівної рідини. Див.
Гальмівна рідина на стор. 9-13.
4. Акумуляторна батарея. Див. Акумуляторна
батарея на стор. 9-14
5. Блок запобіжників у моторному відсіку.
Див. Блок запобіжників у моторному відсіку
на стор. 9-23
6. Бачок для рідини омивача. Див. Рідина
омивача на стор. 9-13.
7. Бачок для робочої рідини підсилювача
рульового управління. Див. Робоча рідина
підсилювача рульового управління на стор.
9-13.
8. Бачок для охолоджувальної рідини
двигуна. Див. Охолоджувальна рідина
двигуна на стор. 9-10.
9. Масляний щуп для перевірки рівня
моторного масла. Див. Моторне масло на
стор. 9-8.
Моторне масло
Коли замінювати моторне масло
Заміна масла виконується при прогрітому
двигуні.
Примітка
Замінюйте масло відповідно до часу
експлуатації або пробігу, оскільки масло

Перевірка рівня моторного масла
поступово втрачає свої властивості не тільки
через роботу двигуна, але і через старіння.
Рекомендується міняти масло в сервіс-центрі
Ravon, щоб гарантувати заправку маслом
потрібного типу і тим самим забезпечити
справну
роботу
деталей
двигуна.
Пошкодження, спричинені використанням
масла неналежного типу, не покриваються
гарантією.
Перевіряйте рівень масла щотижня, а також
перед далекими поїздками.
Нормальним вважається витрата масла до
0,18 л на кожні 1000 км пробігу.
Для перевірки рівня масла вийміть масляний
Рівень масла перевіряють при автомобілі, що щуп.
знаходиться в горизонтальному положенні, і
при заглушеному двигуні (який повинен мати
нормальну робочу температуру).
Перш ніж перевіряти рівень масла, зачекайте
не менше 2 хвилин після зупинки двигуна,
щоб масло, що знаходиться в двигуні під час
роботи, стекло назад в картер.
Якщо масло холодне, для стікання може
знадобитися більше часу.

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

УВАГА
ладу і позбавлення гарантії.
Проконсультуйтеся у офіційного дилера
Ravon або в фірмовому сервісному
центрі, щоб уточнити, чи відповідає
вибране вами масло специфікаціям
Dexos 1.
Рівень масла не повинен досягати верхньої
позначки (MAX) на щупі. Якщо він буде вище,
це призведе, серед іншого, до збільшення
Для перевірки рівня масла вийміть масляний витрати масла, ізоляції свічок запалювання і
надмірного утворення нагару.
щуп.
Витріть його начисто і вставте до кінця, потім
УВАГА
знову вийміть і перевірте рівень масла.
Надлишки
масла
необхідно злити або
Рівень повинен знаходитися між нижньою
відкачати.
(MIN) та верхньою (MAX) відмітками на щупі.
Долийте масло, якщо його рівень опустився
до позначки (MIN) на щупі або нижче неї.
Доливати масло слід у кількості не більше 1
літра за один раз, після чого необхідно знову
перевірити його рівень.
УВАГА
Не допускається змішувати масла різних
типів.
Використовуйте масла тільки зазначеного
в керівництві з експлуатації якості і
в'язкості. Використання інших масел може
стати причиною виходу двигуна з
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Див.
Заправні
ємності
і
технічні
характеристики на стор. 11-10.
Встановіть кришку рівно та затягніть її.
Споживання масла стабілізується після
перших кількох тисяч кілометрів пробігу.
Тільки після цього можна визначити фактичні
витрати масла.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Моторне масло є отруйною рідиною і при
ковтанні може викликати отруєння або
смерть.
Зберігайте акумулятор у недоступному
для дітей місці.
Уникайте регулярного або тривалого
контакту моторного масла з шкірою.
Відкриті ділянки шкіри промийте милом і
водою або спеціальним очищувачем.
У процесі зливу моторного масла будьте
дуже обережні, оскільки воно може бути
гарячим і заподіяти опіки!
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Повітряний фільтр двигуна

Охолоджуюча рідина двигуна
Заміна охолоджуючої рідини

Система охолодження двигуна заповнена
охолоджувальною рідиною, що продовжує
термін
служби
радіатора
(на
основі
етиленгліколю),
властивості
якої
забезпечують
належний
захист
від
замерзання, закипання і корозії.
Охолоджуючу рідину слід замінювати через
кожні 5 років або 150 000 км.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Очищення фільтруючого елемента:
Перед
тим
як
зняти
кришку
1. Відкрийте капот двигуна.
розширювального бачка, дайте двигуну
2. Послабте кріплення.
охолонути. Обережно відверніть кришку,
3. Акуратно відкрийте фіксатор роз'єму A.
4. Від'єднавши фіксатор A, стисніть пружини поступово стравлюючи тиск.
фіксатора А разом і одночасно потягніть
Рівень охолоджуючої рідини
роз'єм назовні.
5. Послабте металевий хомут на шлангу.
6. Зніміть шланг.
7. Акуратно зніміть кришку блоку повітряного
фільтра.
8. Вийміть фільтруючий елемент повітряного
фільтра і очистіть його, злегка постукуючи.
9.
Також
очистіть
внутрішність
повітроочищувача.

Якщо система охолодження холодна, рівень
охолоджувальної рідини повинен бути вище
заправної мітки. Якщо рівень низький,
долийте охолоджуючу рідину.
Додавайте в розширювальний бачок суміш
дистильованої води і охолоджуючої рідини
DEX-COOL помаранчевого кольору (вміст
концентрату 35-50%)
Примітка
Охолоджуючу
рідину
DEX-COOL
(помаранчевого кольору) не слід змішувати з
стандартними антифризами (зелений колір)
та іншими матеріалами. Такі суміші реагують
з утворенням осаду, що може привести до
засмічення системи і, як наслідок, до
перегріву двигуна.
Щільно загорніть кришку. Перевірте в сервісцентрі Ravon концентрацію охолоджуючої
рідини і усуньте причину зменшення рівня
охолоджуючої рідини.
УВАГА
Кришка
розширювального
бачка
і
розширювальний
бачок
обладнані
обмежувачем
зусилля
затягування.
Закриваючи
кришку,
загортайте
її
повільно
і
при
появі
опору

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

УВАГА
припиніть
затягування.
Перевищення
зусилля
закривання
приведе
до
пошкодження кришки і розширювального
бачка, що викличе несправність системи
охолодження
і
може
спричинити
пошкодження двигуна. Такі пошкодження
не покриваються гарантією.
Перегрів двигуна
Індикатор температури охолоджуючої рідини
знаходиться на панелі приладів.
Ця
лампа показує, що температура
охолоджуючої рідини підвищується.
Примітка
Експлуатація двигуна без охолоджуючої
рідини може привести до серйозного
пошкодження автомобіля. Такі пошкодження
не покриваються гарантією.
Перегрів двигуна без виділення пару
Якщо з'являється повідомлення про перегрів,
але пару не видно, можливо, проблема не
настільки серйозна. Двигун може перегрітися
в таких ситуаціях:
• Автомобіль піднімається на крутий підйом
при високій температурі навколишнього
повітря.
• Автомобіль зупинився після руху на
високій швидкості.

• Двигун автомобіля під час тривалої
поїздки працював на малих обертах.
Якщо змін і ознак пару не видно, виконайте
протягом приблизно 1 хвилини наступну
процедуру:
1. Вимкніть кондиціонер (якщо є).
2. Спробуйте зберегти навантаження на
двигун (переключіться на передачу, при якій
двигун буде обертатися на низьких обертах).
Якщо попередження про перегрів зникне,
можна продовжувати рух. З метою безпеки
рухайтеся приблизно протягом 10 хвилин на
невеликій швидкості.
Якщо показання індикатора температури
знизяться до нормального рівня, продовжіть
рух.
Якщо температура охолоджуючої рідини не
знижується, негайно заглушіть двигун і
припаркуйте автомобіль.
Якщо пару не видно, дайте двигуну
попрацювати на холостих обертах приблизно
2 або 3 хвилини при автомобілі, що стоїть, і
подивіться, чи зникне попередження про
перегрів.
Якщо попередження про перегрів не зникає,
заглушіть двигун, попросіть пасажирів
покинути автомобіль і дайте двигуну
охолонути. Ви можете самостійно відкрити
моторний відсік, але слід негайно звернутися
за технічною допомогою. Якщо ви відкрили
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моторний відсік, перевірте охолоджувальну
рідину в розширювальному бачку.
УВАГА
Якщо
охолоджуюча
рідина
в
розширювальному бачку закипіла, нічого
не робіть і дайте їй охолонути.
Рівень
охолоджуючої
рідини
повинен
перебувати на зазначеній позначці. Якщо
рівень знижений, це може свідчити про
наявність течії в шлангах радіатора, шлангах
обігрівача, радіаторі або водяному насосі.
УВАГА
• Шланги обігрівача і радіатора, а також
інші частини двигуна можуть бути
гарячими. Не торкайтеся їх, щоб
уникнути опіків.
• Якщо є будь-яке витікання, не
запускайте двигун, інакше можливе
повне витікання охолоджуючої рідини і
опіки. Перш ніж використовувати
автомобіль, зверніться в сервіс для
усунення витікань.
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Перегрів з виділенням пару
УВАГА
• Пар, що утворюється при перегріванні
двигуна, може викликати серйозні
опіки, навіть якщо відкрити моторний
відсік зовсім трішки. Якщо ви помітили
виділення пару, не наближайтеся до
двигуна. Вимкніть двигун, попросіть
пасажирів покинути автомобіль і дайте
двигуну
охолонути.
Перш
ніж
відкривати
моторний
відсік,
дочекайтеся, щоб зникли всі ознаки
пару від киплячої охолоджуючої
рідини.
• Якщо продовжувати рух на автомобілі
з перегрітим двигуном, підвищення
тиску може призвести до викиду
рідини. Водій і пасажири можуть
отримати серйозні опіки. Вимкніть
перегрітий
двигун,
вийдіть
з
автомобіля і дайте йому охолонути.
Вентилятор охолодження двигуна
При виявленні ознак витікання перевірте
роботу
вентилятора
двигуна.
Ваш
автомобіль
обладнаний
електричним
вентилятором. Вентилятор вмикається при
підвищенні температури двигуна. Якщо
вентилятор не вмикається, зверніться в
сервіс-центр для ремонту. Заглушіть двигун.
Якщо причина несправності не виявлена,

але рівень охолоджувальної рідини менше
УВАГА
мінімального, додайте в розширювальний
• Присадка, призначена для збільшення
бачок суміш питної води з рідиною для
терміну служби системи охолодження,
радіаторів (тривалий термін служби токсична
і
вимагає
обережного
помаранчевий колір) ACDelco (вміст рідини
поводження.
в суміші від 35% до 50%). Запустіть двигун,
коли рівень охолоджувальної рідини буде
Примітка
перебувати на максимумі. Якщо індикатор
перегріву світиться, зверніться в сервісний Залежно від температури навколишнього
центр Ravon.
середовища і двигуна, щоб виключити
пошкодження
автомобіля
через
УВАГА
випаровування палива і полегшити запуск
Вентилятори та інші рухомі частини
при гарячому двигуні, система вентиляції
двигуна можуть заподіяти серйозні
двигуна може бути приведена в дію навіть
травми. Не наближайте руки і одяг до
після того, як автомобіль був заглушений на
рухомих частин, коли двигун працює.
деякий час.
УВАГА
• Пар і кипляча рідина, що витікають з
системи охолодження, що закипіла,
можуть вибухнути і завдати серйозних
опіків. Вона знаходиться під тиском, і
якщо навіть частково відкрити кришку
розширювального бачка, можливий
викид парів з великою швидкістю. Не
знімайте кришку розширювального
бачка,
поки
двигун
і
система
охолодження
нагріті
до
високої
температури. Якщо необхідно зняти
кришку
розширювального
бачка,
почекайте, поки двигун охолоне.

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

Робоча рідина підсилювача рульового
управління

Рівень рідини в підсилювачі рульового
управління повинен бути між позначками
MIN і MAX.
Якщо рівень рідини занадто низький,
зверніться за допомогою в сервіс-центр
Ravon.
УВАГА
Навіть дуже невелике забруднення може
привести до виходу з ладу або до
неналежної роботи системи рульового
управління.
Не допускайте потрапляння бруду на
внутрішню сторону кришки бачка, на щуп
або в сам бачок.

Рідина омивача
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Гальмівна система
При
мінімальній
товщині
накладок
гальмівних колодок під час гальмування
чути вищання. Можна продовжувати рух,
але постарайтеся якомога швидше замінити
гальмівні накладки. Коли будуть встановлені
нові гальмівні накладки, не гальмуйте
занадто різко при перших декількох
поїздках.

Залийте чисту воду, змішану з відповідною
кількістю рідини для склоомивача.
Для поповнення бачка омивача вітрового
скла:
• Використовуйте тільки вже готові рідини.
• Використання водопровідної води не
допускається. Мінеральні речовини, що
містяться у водопровідній воді, можуть
закупорити отвори омивача вітрового
скла.
• Якщо очікується, що температура повітря
опуститься
нижче
нуля,
слід
використовувати рідину для омивача
лобового скла з достатнім вмістом
антифризу.

Гальмівна рідина
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Гальмівна рідина отруйна і викликає
корозію. Постарайтеся, щоб вона не
потрапила в очі, на шкіру, одяг і на
пофарбовані поверхні.
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Рівень гальмівної рідини повинен бути між
відмітками MIN і MAX.
При доливанні забезпечте максимальну
чистоту, оскільки забруднення гальмівної
рідини може привести до несправностей
гальмівної системи. Усуньте причину втрати
гальмівної рідини в сервіс-центрі Ravon.
Використовуйте
тільки
високоякісну
гальмівну
рідину,
дозволену
для
застосування на автомобілі.
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 потраплянні гальмівної рідини на
двигун можливе загоряння.
Не переповнюйте резервуар. Загоряння
двигуна може призвести до травмування
людей або пошкодження автомобіля та
іншого майна.
УВАГА
Не утилізуйте відпрацьовану гальмівну
рідину разом з домашніми відходами.
Звертайтеся до місцевих уповноважених
організацій з утилізації відходів.

УВАГА
Відпрацьована гальмівна рідина та її
ємності небезпечні. Вони можуть завдати
шкоди
здоров'ю
і
навколишньому
середовищу.
Гальмівна
рідина
є
агресивною
речовиною
і
може
викликати
роздратування шкіри і слизової оболонки
очей.
Не допускайте попадання гальмівної
рідини на шкіру або в очі. При її
потраплянні на шкіру або в очі негайно
ретельно промийте уражену область
милом і водою або засобом для миття
рук.
Акумуляторна батарея

Акумуляторна батарея
ACDelco,
якою
оснащений ваш автомобіль, не потребує

періодичного
обслуговування.
Якщо
автомобіль не використовується 30 днів або
більше, від'єднайте негативний провід
акумуляторної батареї, щоб вона не
розрядилася.
УВАГА
Запалювання
сірників
поруч
з
акумулятором може привести до вибуху
газу. Якщо вам необхідно підсвітити
моторний відсік, користуйтеся ліхтарем.
• Акумуляторна
батарея,
навіть
герметична, містить кислоту, яка може
викликати опіки. При потраплянні
кислоти на шкіру або в очі промийте
уражені ділянки проточною водою і
негайно зверніться до лікаря.
• Щоб звести до мінімуму небезпеку
потрапляння електроліту в очі, при
роботі з акумуляторною батареєю
одягайте захисні окуляри.
• Компанія
Ravon
не
несе
відповідальності за нещасні випадки,
викликані неналежним поводженням з
акумуляторними батареями.
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Вимоги до утилізації
акумуляторних батарей

При
заміні
акумуляторних
батарей
дотримуйтесь відповідних нормативів і вимог
з охорони навколишнього середовища.
УВАГА
Кислотний
електроліт
і
свинець
небезпечні:
• Основні складові: свинець, розбавлена
сірчана кислота, пластмаса.
• При неправильній утилізації кислотного
електроліту і свинцю, що містяться в
акумуляторній
батареї,
та
їх
потраплянні
в
навколишнє
середовище, можливі забруднення
ґрунту, нижчого ґрунту і води, а також
створення загрози для здоров'я людей.

УВАГА
• При випадковому потраплянні цих
речовин в очі або на шкіру негайно
промийте уражені ділянки проточною
водою і зверніться до лікаря.
• Переносьте акумуляторну батарею в
горизонтальному положенні, щоб не
пролити
електроліт
через
вентиляційний отвір.
Захист електронних компонентів від
пошкоджень

провід, а потім позитивний. Не міняйте кабелі
місцями.
При повторному підключенні спочатку
приєднуйте позитивний кабель, а потім
негативний.
Заміна щіток склоочисника
Щітка переднього склоочисника

Підніміть важіль склоочисника
Натисніть
на
важіль
фіксатора
і
від'єднайте щітку, потягнувши за неї вниз.
Правильна робота склоочисників забезпечує
хороший огляд і безпечне водіння. Регулярно
перевіряйте
стан
щіток
склоочисника.
Затверділі, тріснуті, пошкоджені чи ті щітки,
що залишають розводи на склі, необхідно
замінити.

•
•
Щоб уникнути пошкодження електронних
компонентів
ніколи
не
відключайте
акумуляторну батарею при працюючому
двигуні.
Відключаючи
акумуляторну
батарею,
спочатку
від'єднуйте
негативний
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Сторонніми частинками на вітровому склі
або
щітках
склоочисника
знижується
ефективність очищення. Якщо щітки погано
очищають скло, вимийте скло і щітки водним
розчином нейтрального миючого засобу.
Ретельно промийте їх водою.
При
необхідності
повторіть
процес.
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 і
пофарбовані поверхні.

ЗАМІНА ЛАМП РОЗЖАРЮВАННЯ

Значення
Потужність
Рекомендується виконувати заміну ламп в
(Вт)
сервіс-центрі Ravon. При заміні лампи Передні протитуманні фари
55
встановлюйте перемикач відповідного кола Задні протитуманні фари
21
у вимкненому положенні. Намагайтеся не Ліхтар заднього ходу
21
торкатися скла лампи голими руками. Номерний знак
5
Випадкові забруднення можна видалити з Багажне відділення
8
лампи чистою безворсовою тканиною,
змоченою
спиртом.
Лампа,
що
Фари
встановлюється на заміну, повинна мати
такі ж характеристики і потужність, як і та,
Ближнє світло і дальнє світло
що замінюється.
Потужність
1. Від'єднайте роз'єм від лампи.
Значення
(Вт)
Індивідуальне
підсвічування (переднє 10
без протиугінної
системи)
Індивідуальне
підсвічування (переднє 5
з протиугінною
системою)
Рукавична скринька
8
Дальнє світло
60
Ближнє світло
55
Передній покажчик
21
повороту
Задній покажчик повороту
21
Фара
5
Бічні ліхтарі
21/5
Стоп-сигнал / Задній
ліхтар / Габаритний
21
ліхтар
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Протитуманні фари
5. При установці нової лампи вставте її
пелюстки в прорізи відбивача.
6. Закріпіть лампу пружинним затискачем.
Для заміни ламп звертайтеся в сервісний
7. Встановіть і закрийте захисну кришку центр Ravon.
фари. Зверніть увагу на правильність
Регулювання передніх
установки захисної кришки.
протитуманних ліхтарів
8. Підключіть до лампи.

2. Зніміть захисну кришку.

Регулювання фар

3. Натисніть
від'єднайте.

на

пружинну
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защіпку

4. Вийміть лампу з корпусу відбивача.

Ближнє світло фар регулюється гвинтом у
верхній частині фари.
УВАГА
і
При необхідності регулювання передніх
фар
рекомендується
звернутися
в
авторизований
сервіс-центр
Ravon,
оскільки ця операція пов'язана з
безпекою.

Світло протитуманних фар регулюється
гвинтами, розташованими над фарами.
УВАГА
При необхідності регулювання передніх
протитуманних
фар
рекомендується
звернутися до авторизованого сервісцентру Ravon, оскільки ця операція
пов'язана з безпекою.
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Передні покажчики повороту

3. Вийміть лампу з патрона.
4. Вставте нову лампу.
5. Під’єднайте роз’єм до лампи.
6. Вставте тримач у відбивач.
7. Поверніть патрон за годинниковою
стрілкою і зафіксуйте його.
Бічні ліхтарі сигналів повороту

1. Поверніть лампу
стрілки і від'єднайте її.

проти

1. Поверніть патрон проти годинникової
стрілки і від'єднайте його.
3. Від'єднайте роз'єм від лампи.
4. Вийміть лампу з патрона.
5. Вставте нову лампу.
годинникової
6. Під’єднайте роз’єм до лампи.
7. Вставте тримач у відбивач.
8. Поверніть патрон за годинниковою
стрілкою і зафіксуйте його.

2. Від'єднайте патрон бічного ліхтаря від
відбивача.
2. Від'єднайте роз'єм від лампи.

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ
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Задні габаритні ліхтарі

Покажчик повороту (2)
Ліхтар заднього ходу (3)
Задній ліхтар (4)
5. Злегка втисніть лампу в патрон, поверніть
проти годинникової стрілки, вийміть і
встановіть на її місце нову лампу.
6. Вставте лампу в задній ліхтар у зборі.
7. Встановіть задній ліхтар у зборі в кузов і
загорніть кріплення. Закрийте кришки і
зафіксуйте їх.
8. Увімкніть запалювання, увімкніть світлові
3. Зняти задній ліхтар у зборі. Слідкуйте за прилади та перевірте всі ліхтарі.
1. Відкрийте обидві кришки, відвернувши два тим, щоб джгут проводів залишався на
своєму місці.
Бічні покажчики повороту
гвинта.
Для заміни бічних сигналів повороту
звертайтеся в сервісний центр Ravon.

2. Вийміть обидва шплінта і виверніть гвинти
(A, B, C).

4. Гальмівний вогонь (1)

9-20

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

Центральний верхній стоп-сигнал

Ліхтар освітлення номерного знака

Світильники салону
Плафон
1. Для від’єднання піддіньте протилежну від
вимикача лампи сторону плоскою викруткою.
Будьте обережні, щоб не подряпати
світильник підсвічування.
2. Вийміть лампу.
3. Замініть лампу.
4. Встановіть вузол лампи на місце.

Для заміни ламп звертайтеся в сервісний 1. Піддіньте лампу викруткою.
2. Вийміть корпус лампи вниз; при цьому не
центр Ravon.
тягніть його за кабель.
3. Поверніть лампу проти годинникової
стрілки і від'єднайте її.
4. Вийміть лампу розжарювання з патрона і
замініть лампу.
5. Вставте тримач у корпус лампи і поверніть
його за годинниковою стрілкою.
6. Вставте корпус лампи і закріпіть його
викруткою.
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Освітлення багажного відділення

Підсвічування приладової панелі
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ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА
Запобіжники

Для заміни ламп звертайтеся в сервісний
Дані на запобіжнику для заміни повинні
центр Ravon.
відповідати
даним
на
несправному
запобіжнику.
У автомобілі є два блока запобіжників:
• Спереду зліва від моторного відсіку.
1. Піддіньте лампу викруткою.
• У панелі приладів, за відсіком для
зберігання.
Деякі із основних плавких запобіжників
знаходяться в блоці над позитивною клемою
акумуляторної батареї. При необхідності їх
заміни зверніться в сервіс-центр Ravon.
Перед
заміною
запобіжника
вимкніть
відповідний вимикач і запалювання.
Дефектний запобіжник можна визначити за
згорілою плавкою ниткою. Не замінюйте
запобіжник, доки причина несправності не
буде усунена.
2. Акуратно втисніть лампу в пружинний
Деякі
функції
захищені
декількома
патрон і поверніть.
запобіжниками.
3. Вставте нову лампу.
Запобіжники можна також вставляти без
4. Встановіть лампу.
існування функції.
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Мінізапобіжники

Знімач для запобіжників
Знімач для запобіжників знаходиться в блоці
запобіжників у моторному відсіку.

Запобіжники JCase
Знімач встановлюють на запобіжник зверху
або збоку в залежності від типу і виймають
запобіжник.
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Блок запобіжників у моторному
відсіку

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Блок запобіжників встановлений у лівій
передній частині моторного відсіку.
Звільніть засувку кришки, підніміть кришку
вгору і зніміть її.
Не всі описи, що стосуються блоку плавких
запобіжників, можуть належати до вашого
автомобіля. Дані є актуальними на момент
підготовки документа до друку. При огляді
блоку запобіжників зверніть увагу на
маркувальну табличку.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
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МІНІЗАПОБІЖНИКИ
Номінал,
Призначення
ампер
Не використовується
Зовнішнє дзеркало
7,5А
заднього виду
Не використовується
Не використовується
30А
Модуль АБС
Не використовується
Не використовується
Модуль автоматичної
15А
КПП
Регулятор управляючої
5А
напруги
10А
Регулювання фар
Не використовується
30А
Задній антизапрівач
Не використовується
Підігрівач зовнішнього
дзеркала заднього
7,5А
виду
20А
Не використовується
25А
Обігрів передніх сидінь
Вимикач вакуумного
10А
електронасоса
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№
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ
МІНІЗАПОБІЖНИКИ
Номінал,
Призначення
ампер
Модуль управління
двигуном / Модуль
10А
управління АКПП
20А
Паливний насос
Не використовується
Обмотка реле
вентилятора радіатора/
10А
Обмотка реле
кондиціонера
Не використовується
Блок управління
10А
двигуном
10А
Передній склоомивач
Не використовується
Блок управління
двигуном / Датчик
10А
масової витрати
повітря
Не використовується
10А
Кисневий датчик
Блок управління
двигуном / Лямбда20А
датчик

№
30
31
32
33
34
35
36

№
1
2
3

МІНІЗАПОБІЖНИКИ
Номінал,
Призначення
ампер
Управління
вприскуванням
15А
і запалюванням
Ліва фара дальнього
10А
світла
Права фара дальнього
10А
світла
Блок управління
15А
двигуном
15А
Звуковий сигнал
Компресор
10А
кондиціонера
Передній
10А
протитуманний ліхтар
ЗАПОБІЖНИКИ JCASE
Номінал,
Призначення
ампер
40А
Модуль АБС
Склоочисник
30А
вітрового скла
Реле управління
обігрівом, вентиляцією
40А
і кондиціонером

№

4

5
6
7
8
9
10
11

ЗАПОБІЖНИКИ JCASE
Номінал,
Призначення
ампер
Подушка безпеки /
Автоматичне
відмикання / Панель
30А
приладів / Педаль
зчеплення /
Регулювання фар
Не використовується
Не використовується
Не використовується
30А
Вентилятор радіатора
40А
Вентилятор радіатора
Не використовується
30А
Стартер

Реле
RLY1
RLY2
RLY3
RLY4
RLY5
RLY6
RLY7

Призначення
Реле Хід/Пуск
Паливний насос
Не використовується
Не використовується
Реле силового агрегату
Високі оберти вентилятору
радіатора
Стартер

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

Реле
RLY8

Призначення
Низькі оберти вентилятора
радіатора
Блок запобіжників у приладовій
панелі

Блок запобіжників знаходиться зліва від
панелі приладів.
1. Відкрийте відділення.
2. Зніміть нижню частину відсіку.
Встановіть відділення у вихідне положення в
зворотному порядку.
Не всі описи, що стосуються блоку плавких
запобіжників, можуть належати до вашого
автомобіля. Дані є актуальними на момент
підготовки документа до друку.

F1 JCase
F2 JCase
F3 JCase
F4 JCase

Номінал,
ампер
-

F5 Minifuse

20А

№
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Призначення
Не використовується
Не використовується
Не використовується
Не використовується
Індикатор
аварійних вогнів /
Індикатор
відпотівача
заднього скла /
Стоп-сигнал /
Центральний верхній
стоп-сигнал /
Підсвічування
номерного знака /
Управління реле
системи
склоочисників
/ Управління реле
запалювання /
Сигнал запалювання
для управління
модуля управління
двигуном /
Управління реле
модуля замикання
дверей багажника /
Активація гальмівної
системи / Індикатор
системи
кондиціонування
повітря
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№

F6
Minifuse

F7
Minifuse

Номінал,
ампер

20А

30А

Призначення
Індикатор
управління
системою
замикання дверей
(для автомобілів
з протиугінною
системою) /
управління реле
відпотівача
заднього скла /
управління реле
живлення аксесуарів
Ліва фара,
ближнє світло /
Правий задній
ліхтар / Лівий
стоп-сигнал /
Лівий сигнал
повороту / Правий
передній
габаритний вогонь
/ Лівий денний
ходовий вогонь

№

F8
Minifuse

F9
Minifuse

F10
Minifuse

Номінал,
ампер

30А

25А

20А

Призначення
Права фара,
ближнє світло /
Лівий задній
ліхтар / Правий
стоп-сигнал /
Правий сигнал
повороту /
освітлення
багажника / Лівий
бічний
габаритний вогонь /
Правий денний
ходовий вогонь
Індикатор
обігріву,
вентиляції і
кондиціонера /
Управління реле
модуля обігріву,
вентиляції
Освітлення панелі
приладів / Правий
задній сигнал
повороту
Підсвічування
важеля селектора
автоматичної
КПП / Ліхтар
заднього ходу

№

Номінал,
ампер

F11
Minifuse

20А

F12
Minifuse
F13
Minifuse
F14
Minifuse

30А

F15
Minifuse

10А

F16
Minifuse
F17
Minifuse

15А

F18
Minifuse

10А

F19
Minifuse
F20
Minifuse

10А

2А

10А

Призначення
Задній лівий
сигнал повороту
/ Підсвічування
входу / Задній
протитуманний
ліхтар / Блокування
перемикача
передач АКПП
Система замикання
дверей
Не
використовується
Система замикання
дверей багажника
Система подушок
безпеки /
Автоматичне
відмикання
Діагностична
колодка
Вимикач
запалювання
Модуль обігріву,
вентиляції і
кондиціонера
Не
використовується
Не
використовується
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№
F21
Minifuse
F22
Minifuse
F23
Minifuse
F24
Minifuse
F25
Minifuse
F26
Minifuse
F27
Minifuse
F28
Minifuse
F29
Minifuse
F30
Minifuse
F31
Minifuse

Номінал,
ампер
15А
10А
10А
10А
10А
7,5А
10А
-

F32
Minifuse

10А

F33
Minifuse

-

Призначення
Не використовується

№

Номінал,
ампер

F34
Minifuse

2А

Не використовується

F35
JCase

25А

Паркувальний
датчик
Не використовується

F36
JCase

25А

Радіоприймач

Комбінація приладів
Система подушок
безпеки /
Автоматичне
відмикання
Комбінація приладів
Педаль зчеплення
Не використовується
Не використовується
Модуль обігріву,
вентиляції і
кондиціонера
Не використовується

F37
Minifuse
F38
Minifuse
F39
Minifuse
F40
Minifuse
Реле
R1
R2
R3
R4
R5
R6

20А
10А
-

Призначення
Підсвічування
органів управління
на кермі
Передній
електричний
склопідйомник
Задній
електричний
склопідйомник
Не
використовується
Прикурювач
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АВТОМОБІЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Інструмент
Автомобілі із запасним колесом

Радіоприймач
Не
використовується

Призначення
Реле системи замикання дверей
багажника Реле модуля обігріву,
вентиляції і кондиціонера
Реле електричних
склопідйомників / Радіо
/ Розетка / Прикурювач

Домкрат та інструменти знаходяться у
відсіку для зберігання в багажному
відділенні під запасним колесом.
Див. Запасне колесо в Ковпаки коліс  9-31.
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КОЛЕСА І ШИНИ

Шифр швидкості:
Q = до 160 км / год
S = до 180 км / год
Стан шини, стан колеса
T = до 190 км / год
H = до 210 км / год
Рухайтеся через краї повільно і під прямим V = до 240 км / год
кутом, якщо це можливо.
W = до 270 км / год
Рух через гострі краї може викликати
пошкодження шин і коліс. Не ставте шини на
Тиск у шинах
бордюр при паркуванні.
Регулярно перевіряйте шини та колеса на Перевіряйте тиск у холодних шинах кожні
відсутність пошкоджень. Зверніться за два тижні і перед далекими поїздками. Не
допомогою в сервіс-центр Ravon у разі забудьте про запасне колесо.
ушкодження або незвичайного зносу.
Колеса і шини

При неправильному тиску в шинах
знижується безпека, погіршуються ходові
якості, комфортність, витрата палива і
збільшується знос шин.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Надмірно низький тиск може привести до
сильного нагрівання шин та їх внутрішніх
пошкоджень,
здатних
викликати
розшарування протектора, а на високій
швидкості навіть розрив шини.
Огляд шин

Удар об бордюр може привести до
внутрішніх пошкоджень колеса і шини.
Невидимі зовні пошкодження шин можуть
призвести до аварії на високій швидкості.
Тому якщо вам необхідно в'їхати на бордюр,
робіть це повільно і по можливості під
прямим кутом.
При паркуванні стежте, щоб шини не були
притиснуті
до
бордюру.
регулярно
перевіряйте шини на предмет зносу
Маркування шин
(глибина
протектора)
та
видимі
Див. Тиск в шинах 11-11 на табличці на пошкодження.
Також
перевіряйте
на
Приклад: 195/65 R15 91H
рамі лівих передніх дверей.
пошкодження колісні диски.
195 = Ширина шини в мм
У разі пошкодження або аномального зносу
65 = Відношення поперечного перерізу Дані про тиск наведені для холодних шин.
Запасну
шину
накачуйте
до
тиску,
вказаного
зверніться в сервісний центр Ravon для
(висота шини до її ширини) в %
для
повного
навантаження.
ремонту коліс і калібрування передньої
R = Конструкція шини: Радіальна
підвіски
і
юстирування
рульового
15 = Діаметр ободу колеса в дюймах
управління.
91 = Індекс допустимого навантаження на
шину, наприклад, 91 відповідає 610 кг
H = Шифр швидкості
Примітка
Якщо необхідно використовувати шини або
колісні диски іншого розміру, ніж заводські,
зверніться в сервісний центр Ravon.
Використання невідповідних шин або
колісних
дисків
може
спричинити
анулювання гарантії.
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Глибина протектора

Перестановка шин

Регулярно перевіряйте глибину протектора.
Шини підлягають заміні при глибині
протектора 1,6 мм за індикатором зносу
протектора.

Юридично прийнятна мінімальна глибина
протектора (1,6 мм) досягнута, коли
протектор стерся до одного з індикаторів
зносу протектора (TWI). Їх положення
позначено маркуваннями на боковині шини.
Шини старіють, навіть якщо вони не
використовуються. Ми рекомендуємо заміну
шин кожні 6 років.

Через різницю сил, що діють на передні і
задні шини, вони зношуються по-різному.
Характер зносу залежить від декількох
факторів, у тому числі від дорожнього
покриття, манери водіння, регулювання
сходження / розвалу коліс, балансування
коліс, тиску в шинах тощо. Власник
зобов'язаний стежити за зносом автомобіля,
в тому числі здійснювати регулярну ротацію
шин не рідше ніж через 10000 км. Ротація
шин дуже важлива для забезпечення
рівномірного зносу протектора і тривалого
терміну служби.
Схема ротації шин показана на ілюстрації.
Стан шин - це один з аспектів, що
перевіряються при відвідуванні сервіс-центру
Ravon. При цьому фахівці сервісного
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центру
можуть
діагностувати
ознаки
нерівномірного зносу, які можуть поставити
під
загрозу
безпеку
і
погіршити
експлуатаційні
характеристики
вашого
автомобіля.
УВАГА
• Гума шин із часом старіє і втрачає свої
експлуатаційні
характеристики.
Це
також відноситься і до запасної шини,
навіть якщо вона не використовується.
• Старіння шин залежить від різних
факторів
експлуатації,
включаючи
температуру, навантаження і тиск
накачування.
• Щоб оцінити знос, шини необхідно
регулярно оглядати в сервісі виробника.
• Запасну
шину,
яка
не
використовувалася протягом 6 років,
можна
використовувати
тільки
в
екстрених
ситуаціях.
Якщо
вам
необхідно використовувати таку шину,
рухайтеся на невеликій швидкості.
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Коли слід замінювати старі шини
новими

Примітка

При заміні використовуйте шини тієї ж марки
Заміна шин необхідна, якщо шина має і того ж розміру. Бажано одночасно
порізи, грижі боковин та інші деформації.
замінювати всі шини на одному мості.

Крім того, підлягають заміні шини з
протектором, зношеним до індикаторів
допустимого зносу. На ілюстрації показано,
де можна визначити глибину протектора.
УВАГА
• Глибина протектора повинна бути
більше 1,6 мм. Ця інформація вказана
на боковині шини після абревіатури
TWI (Tread Wear Indicators).
• На зношених шинах більший ризик
аквапланування і зносу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
пересування, управління, дорожнього
просвіту, гальмівного шляху, зазору між
кузовом і колесом і надійність свідчень
спідометра.

Типи шин і коліс

Літні шини

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Установка невідповідних шин або дисків
може стати причиною аварії і анулювати
дозвіл на експлуатацію автомобіля.

Даний
автомобіль
оснащується
високоякісними літніми шинами. Ці шини
мають спеціальний рисунок протектора і
склад гумової суміші, які оптимізовані для
експлуатації автомобіля як на сухій, так і на
мокрій
поверхні
доріг
загального
користування (з твердим асфальтовим
покриттям). Експлуатаційні характеристики
літніх шин знижуються при використанні в
холодний період (особливо при русі по снігу
і льоду). Ми рекомендуємо встановлювати
зимові шини на автомобіль при зниженні
температури навколишнього повітря до + 5 °
C, а також при експлуатації на обледенілій
чи засніженій дорозі. Див. зимові шини.

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 шини
та колеса, що встановлюються, мали
однакові розмір, тип, глибину рисунка
протектора, виробника і допустиме
навантаження. Використання шини будьякого іншого розміру або типу може
серйозно
погіршити
параметри

Примітка
Високоякісні літні шини складаються з
гумової суміші, не призначеної для
експлуатації при негативних температурах,
в разі експлуатації літніх шин при
температурі нижче -7 ° C на них можуть
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з'явитися тріщини в області протектора.
Якщо ви не користуєтеся літніми шинами,
завжди зберігайте літні шини в приміщенні
при температурі вище + 7° C. Якщо шини
зберігались при температурі -7° C і нижче, то
їх слід відігріти в опалюваному приміщенні,
температура якого не менше + 5° C протягом
24 годин або більше, до установки або
використання транспортного засобу, на
якому вони були встановлені раніше.
Не нагрівати або не направляти гаряче
повітря безпосередньо на шини.
Перед використанням завжди перевіряйте
шини. Див. інспекція шин.
Зимові шини
Даний автомобіль не укомплектований
зимовими шинами. Зимові шини призначені
для експлуатації в холодний період (на
засніженій, крижаній дорозі або при
досягненні температури + 5° C і нижче).
Встановіть зимові шини на автомобіль, якщо
очікується експлуатація автомобіля по
засніженій або крижаній дорозі. Зверніться
до офіційного дилера з метою отримання
докладної інформації з правильного вибору
зимових
шин.
Необхідно
враховувати
особливості експлуатації автомобіля на
зимових шинах:
- Можливе збільшення довжини гальмівного
шляху на сухому, засніженому обледенілому
покритті, в порівнянні з літніми шинами.

- Збільшення дорожнього шуму від шин і
коротший термін служби протектора у
порівнянні
з
літніми
шинами
через
особливості складу гумової суміші.
Після установки зимових шин, слід бути
уважним при керуванні та гальмуванні
автомобіля.
При використанні зимових шин:
- Використовуйте однакові (що мають
однаковий рисунок протектора і виробника)
шини на всіх чотирьох колесах.
- Використовуйте тільки радіальні шини того
ж розміру, індексу швидкості і навантаження
як і на шинах, встановлених на заводі.
Для зимових шин можуть бути недоступні H,
V, W, Y і ZR індекси швидкості. Якщо ви
встановили зимові шини з більш низьким
індексом швидкості в порівнянні з літніми
шинами, встановленими на заводі, ніколи не
перевищуйте
максимально
допустиму
швидкість.
Ковпаки коліс
Необхідно використовувати ковпаки коліс і
шини, які схвалені заводом-виробником для
відповідного автомобіля і виконують всі
вимоги для відповідного поєднання колеса і
шини.
Якщо
ковпаки
коліс
і
шини,
що
використовуються, не схвалені заводомвиробником,
то
шини
не
повинні

мати захисного ребра обода.
Ковпаки коліс не повинні
охолодження гальм.
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погіршувати

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Використання
невідповідних
колісних
ковпаків і шин може стати причиною
раптової втрати тиску і пов'язаної з цим
аварії.
Заміна колісних дисків
Всі автомобілі комплектуються запасним
колесом.
Виконайте наступні підготовчі роботи і
дотримуйтесь таких вказівок:
• Встановіть автомобіль на рівній, міцній і
неслизькій поверхні. Передні колеса
повинні бути встановлені прямо.
• Увімкніть стоянкове гальмо, виберіть
першу передачу, передачу заднього ходу
або встановіть селектор передач у
положення Р.
• Зніміть запасне колесо.
• Категорично забороняється одночасно
міняти кілька коліс.
• При
заміні
проколотого
колеса
обов'язково користуйтеся домкратом.
• Якщо автомобіль знаходиться на м'якому
ґрунті, під домкрат слід підкласти міцну
дошку (товщиною не менше 1 см).
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• У вивішеному автомобілі не повинно бути 2. Простежте, щоб домкрат був встановлений
в точках піддомкрачування автомобіля.
людей чи тварин.
• Не залазьте під піднятий на домкраті
автомобіль.
• Не вмикайте на піднятому автомобілі
двигун.
• Очистіть колісні гайки і різьблення чистою
тканиною, перед тим як закріпити колесо.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Приєднайте рукоятку (B) до домкрата (A).
Не змащуйте колісну гайку і конус колісної
Встановіть колісний ключ і (C), утримуючи
гайки.
рукоятку домкрата (B), повертайте ключ, поки
1. Легкосплавні колісні диски і ковпаки коліс:
шина не відірветься від землі.
3. Встановити домкрат на необхідну висоту. 4. Відверніть колісні гайки.
Поставити його безпосередньо під точкою 5. Замініть колесо.
для піддомкрачування так, щоб він не 6. Перед тим як встановити колісний ковпак,
вислизнув.
поєднайте передбачений в ньому отвір для
вентиля з вентилем шини.
7. Загорніть колісні гайки.
8. Опустіть автомобіль.
9. Встановіть ключ і переконайтеся, що він
стоїть надійно, і затягніть гайки хрест
навхрест. Болти слід затягувати моментом
140 Нм.
10.
Приберіть
замінене
колесо
та
Встановити колісний ключ так, щоб він був
автомобільні
інструменти.
надійно
одягнутий
на
гайку,
злегка
11. Якомога швидше перевірте тиск в шині
відвернути кожну колісну гайку на півоберта.
встановленого колеса і момент затяжки
колісних гайок.
Замініть або відремонтуйте несправну шину.
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Запасне колесо

Ніша запасного колеса не передбачає • Погіршується
керованість
автомобіля.
можливість зберігання шин всіх дозволених
Замініть або відремонтуйте дефектну шину
для використання на автомобілі типорозмірів.
якомога швидше.
Якщо після заміни в нішу необхідно укласти • Не слід перевищувати швидкість більше 80
більш широке колесо, ніж дозволяє ніша,
км / год.
килимок підлоги можна покласти поверх • Будьте особливо обережні під час руху по
виступаючого з ніші колеса.
мокрій дорозі.

Залежно від розміру запасного колеса в
порівнянні з іншими встановленими на
автомобілі колесами і діючими в країні
правилами, воно може класифікуватися як
тимчасове запасне колесо або докатка.
Запасне колесо виготовлено зі сталі.
Тимчасове запасне колесо
Використання запасного колеса, яке має
менший розмір, ніж інші колеса, може
негативно позначитися на керованості Використання тимчасового запасного колеса
машини. Замініть несправну шину якомога може негативно позначитися на керованості
автомобіля. Замініть або відремонтуйте
швидше.
несправну шину якомога швидше.
Дозволяється встановлювати тільки одне
тимчасове
запасне
колесо.
Не
слід
перевищувати швидкість більше 80 км / год.
Повороти слід проходити на невеликій
швидкості. Не користуйтесь таким колесом
довгий час.
Шини зі спрямованим рисунком
протектора
Запасне колесо зберігається в багажному
відділенні під килимком підлоги. Воно
кріпиться в ніші за допомогою смушевої
гайки.
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Встановлюйте
шини
зі
спрямованим
рисунком
протектора
з
урахуванням
напрямку обертання. Напрямок обертання
шини вказує символ (наприклад стрілка) на
боковині шини.
При установці шин проти напрямку кочення
протектора спостерігатимуться такі явища:
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ЗАПУСК ВІД ДОДАТКОВОЇ АКБ
Не заводьте двигун від пристрою швидкої
зарядки.
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
привести до травми або ушкодження
внаслідок вибуху акумуляторних батарей
та виходу з ладу електрообладнання обох
автомобілів
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Постарайтеся, щоб дана рідина не
потрапила в очі, на шкіру, одяг і на
пофарбовані поверхні.
Ця рідина містить сірчану кислоту, яка при
прямому контакті може стати причиною
травми або ушкодження.
• Не
допускайте
потрапляння
на
акумуляторну батарею іскор і відкритого
полум'я.
• Розряджена акумуляторна батарея може
замерзнути при температурі близько 0° C.
Перед підключенням пускових проводів
необхідно
розморозити
замерзлу
акумуляторну батарею.

• Працюючи з акумуляторною батареєю,
одягайте захисні окуляри і одяг.
• Використовуйте акумуляторну батарею
тієї ж напруги (12 вольт). Її ємність (А-ч)
повинна бути не менше розрядженої
акумуляторної батареї.
• Пускові проводи повинні мати ізольовані
затискачі і розтин не менше 16 мм.
• Не відключайте розряджену батарею від
автомобільної мережі.
• Вимкніть зайві споживачі струму.
• Під час запуску від додаткової АКБ не
нахиляйтеся
над
акумуляторною
батареєю.
• Затискачі одного проводу не повинні
стосуватися затискачів іншого проводу.
• При запуску від додаткової АКБ автомобілі
не повинні торкатися один одного.
• Увімкніть стоянкове гальмо, встановіть
механічну
коробку
передач
у
нейтральному положенні, а автоматичну
коробку передач на Р.

Порядок підключення проводів:
1.
Підключіть
червоний
провід
до
"позитивної" клеми допоміжної АКБ.
2. Інший кінець червоного проводу підключіть
до "позитивної" клеми АКБ, що розрядилася.
3. Підключіть чорний провід до "негативної"
клеми допоміжної АКБ.
4. Інший кінець чорного проводу підключіть
на "масу" автомобіля, наприклад, до блоку
двигуна або болта кріплення двигуна.
Підключення
повинно
знаходитися
на
відстані не менше 30 см від розрядженої
акумуляторної батареї.

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

УВАГА
Вентилятори та інші рухомі частини
двигуна можуть заподіяти серйозні
травми. Не наближайте руки і одяг до
рухомих частин, коли двигун працює, і
навіть тоді, коли він просто увімкнений.
Прокладіть проводи таким чином, щоб вони
не торкалися деталей, що обертаються в
моторному відсіку.
Для запуску двигуна:
1. Запустити двигун автомобіля, що
використовується як "донор".
2. Через 5 хвилин запустіть двигун іншого
автомобіля. Якщо двигун не вдалося
запустити після декількох спроб, можливо,
потрібний ремонт.
3. Дайте обом двигунам попрацювати
приблизно 3 хвилини на холостому ходу з
підключеними проводами.
4. На автомобілі з розрядженою АКБ
увімкніть споживачі струму (наприклад, фари,
обігрів заднього скла).
5. Відключення проводів здійснювати в
зворотному порядку.
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БУКСИРУВАННЯ
Буксирування автомобіля
Для транспортування аварійного автомобіля
використовуйте спеціальний евакуатор з
платформою.

Буксирування даного автомобіля з двома
колесами на дорозі не допускається.
Примітка
Будьте обережні при кріпленні автомобіля на
платформі; намагайтеся не пошкодити
трубопроводи та джгути проводів. Під час
буксирування
автомобіля
необхідно
дотримуватися таких правил:
• В автомобілі, що буксирується, не повинно
бути пасажирів.
• Увімкніть запалювання, щоб розблокувати
кермо і забезпечити можливість увімкнення
стоп-сигналу,
звукового
сигналу
і
склоочисників.
• В автомобілі, що буксирується, вимкніть
стоянкове гальмо і увімкніть нейтральну
передачу.
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• Увімкніть аварійну світлову сигналізацію.
• Дотримуйтесь швидкісного режиму.
Буксирна провушина зберігається в наборі
інструментів під запасним колесом у
багажнику автомобіля.
Отвори для кріплення буксирної провушини
знаходяться на правих сторонах переднього
і заднього бамперів.
Примітка
Нижні частини двигуна, такі як опори
двигуна, піддон і важіль управління, не слід
використовувати як опори при підйомі
автомобіля. Це може привести до їх
деформації і навіть пошкодження, і в
результаті до порушення їх функцій.
Відкрити кришку знизу і опустити її вниз.

Загорніть буксирну провушину до упору,
зупинивши її в горизонтальному положенні.
Зручно використовувати ключ під гайку з
виступом.
Автомобіль можна переміщати за буксирну
провушину тільки по прямій на невеликі
відстані по твердому покриттю.
УВАГА
• Не
використовуйте
буксирну
провушину для буксирування вашого
автомобіля або іншого автомобіля.
• Не тягніть різко за буксирну провушину,
прикладайте
стабільне
зусилля
поступово.
• Не
використовуйте
буксирну
провушину для витягування автомобіля
з бруду або піску і в інших подібних
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УВАГА
ситуаціях, коли автомобіль не здатен
зрушити з місця силою власної тяги.
• Не
використовуйте
буксирну
провушину для підйому автомобіля на
платформу.
• Повільно рушайте з місця. Уникайте
різких переміщень. Занадто велике
тягове зусилля може пошкодити
автомобіль.
• Коли
двигун
не
працює,
для
гальмування і рульового управління
потрібно більше зусилля, оскільки
гідропідсилювачі гальм і рульового
управління не діють.
Зверніться за допомогою в сервіс-центр
Ravon.
Після завершення буксирування викрутіть
буксирну провушину.
Вставте кришку знизу і закрийте її.

ДОГЛЯД ЗА ЗОВНІШНІМ ВИГЛЯДОМ
АВТОМОБІЛЯ
Догляд за автомобілем

•

Тут наведена інформація про періодичний
догляд за зовнішнім виглядом автомобіля.
Дотримання наведених тут рекомендацій є
необхідною умовою розгляду гарантійних
претензій щодо внутрішнього і зовнішнього •
лакофарбового покриття. Наведені тут
рекомендації допоможуть захистити ваш •
автомобіль від пошкоджень, обумовлених
впливом
факторів
навколишнього
середовища.
•
Очищення ззовні
Найкращий спосіб збереження якості
лакофарбового покриття вашого автомобіля •
- тримати його в чистоті і шляхом
регулярного миття.
Миття
• Не мийте автомобіль під прямими
променями сонця.
• Попередньо зніміть антену і відсуньте
склоочисники.
• Потім вимийте кузов автомобіля великою
кількістю води з усіх боків для видалення
пилу.
• Не спрямовуйте струмінь води прямо на
радіатор, щоб не деформувати його
серцевину і тим самим не знизити
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ефективність
системи
охолодження.
Використовуйте тільки струмінь повітря.
При бажанні можна мити автомобіль
м'яким миючим засобом або шампунем,
протираючи губкою або м'якою тканиною
під струменем води. Повністю змийте
миючий засіб або шампунь, перш ніж
автомобіль висохне.
Мийте скло окремою щіткою або
ганчіркою, щоб не замаслити його.
Вимийте гумові щітки склоочисників
великою кількістю води з м'яким миючим
засобом.
Сліди масла, гудрону і дорожнього бруду
можна
видалити
розчинником.
Не
рекомендується мити розчинником весь
кузов.
Після миття добре просушіть.
Обробка воском

Якщо після промивання на лакофарбовому
шарі видно дефекти, обробіть кузов
силіконовим воском. Неможна наносити віск
на пластмасові та скляні частини, оскільки
він погано з них видаляється.
Полірування
Більшість полірувальних складів містять
абразиви, тому полірування слід проводити
в спеціалізованих майстернях.
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Подряпини і сторонні частинки в
лакофарбовому покритті
Уламки каменю, що врізалися, відколи й
глибокі подряпини лакофарбового покриття
необхідно негайно усунути в сервіс-центрі
Ravon, інакше вони можуть перетворитися в
більші ділянки корозії. Плями мазуту і
гудрону, частки дорожньої розмітки, смолу
дерев, пташиний послід, хімічні забруднення
від диму промислових підприємств, морську
сіль та інші забруднення необхідно
видаляти якомога швидше. Для видалення
слідів
мазуту,
гудрону
та
фарби
використовуйте відповідний розчинник.

Обприскування маслом
Не обприскуйте нижню частину автомобіля
маслом. Масло не тільки збирає дорожній
пил, але і пошкоджує кріплення, прокладки,
шланги тощо.
Двері

і блок циліндрів пластмасовими кришками.
Догляд за салоном
УВАГА
Багато засобів для чищення можуть бути
небезпечними чи легкозаймистими, або
можуть завдати шкоди людині чи
автомобілю. Тому не використовуйте для
чищення салону автомобіля летючі
розчинники, такі як ацетон або розчинник
для фарби, відбілювачі та відновлювачі.
Забороняється використовувати бензин
для очищення.

1. Змащуйте личинки замків графітовим
мастилом.
2.
Змащуйте
петлі
дверей,
кришки
багажника і капота, а також дверні
обмежувачі.
3. Отвори в нижній частині дверей служать
для стоку води, що потрапила всередину
Примітка
Днище
при митті або під час дощу. Їх необхідно Обов'язково видаляйте плями якомога
прочищати, інакше вода, що накопичилася, швидше, поки вони не закріпилися.
Солона вода та інші корозійно активні призведе до корозії.
агенти можуть прискорити іржавіння і
Килими і оббивка
Литі диски
руйнівно впливати на деталі, розташовані
• Рекомендується чистити килими і оббивку
внизу автомобіля, - гальмівні магістралі, Легкосплавні колісні диски мають захисне
пилососом і щіткою.
днище, металеві панелі, вихлопну систему,
покриття,
аналогічне
лакофарбовому • Для видалення невеликих плям і
кронштейни, троси ручного гальма тощо. покриттю
автомобіля.
Забороняється
забруднень використовуйте щітку або
Відкладення пилу, глини і бруду на решітці чистити колеса хімікатами, полірувальними
губку, змочені в м'якому мильному
радіатора
збирають
вологу.
Щоб чи абразивними складами або щітками,
розчині.
мінімізувати
пошкодження,
періодично оскільки вони можуть пошкодити захисне • Для видалення плям бруду або жиру
змивайте ці забруднення з нижньої частини покриття коліс.
спочатку видаліть основне забруднення
автомобіля.
за допомогою липкої стрічки. Потім
Моторний відсік
протріть ганчіркою, змоченою бензином.
Не мийте моторний відсік без необхідності. • Не використовуйте занадто багато
Перш ніж починати миття, закрийте
розчинника; він може ввібратися в
генератор, електронний блок запалювання
оббивку і пошкодити її.

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

Панелі дверей, пластмасові та
вінілові деталі

Склопідйомники

Використовуйте для очищення тільки вологу
ганчірку, потім протріть сухою ганчіркою.
Для видалення плям жиру або масла
протріть
ганчіркою,
змоченою
м'яким
мильним розчином, потім протріть чистою
тканиною.

Для видалення забруднень від тютюнового
диму, пилу і випарів з пластмасових панелей
регулярно протирайте їх замшею, змоченою
мильним розчином.
Не використовуйте для миття вікон абразивні
засоби для чищення; вони можуть пошкодити
вікна, залишивши подряпини.

Перемикачі на консолі

Передня панель

Ніколи не використовуйте засоби для
чищення для очищення зони навколо
перемикачів. У цій зоні використовуйте
пилосос і вологу ганчірку.

УВАГА
При тривалому перебуванні на сонці
верхня частина приладової панелі і
рукавична скринька можуть прогріватися
до 100° C. Тому не залишайте в цих
місцях запальнички, магнітофонні касети,
комп'ютерні диски, компакт-диски, сонячні
окуляри та інші предмети, які при високій
температурі можуть деформуватися або
спалахнути.
Це
може
спричинити
пошкодження як самих цих предметів, так
і автомобіля.

Комбінація приладів
Протріть сухою ганчіркою. Використання
хімічних засобів і навіть води може привести
до пошкодження бортового комп'ютера.
Захисні ремені безпеки
Бережіть їх від контакту з ріжучими та
гострими предметами. Періодично оглядайте
ремені, пряжки і точки кріплення. Якщо вони
брудні, вимийте їх в теплому мильному
розчині. Тримайте їх у чистому і сухому стані.
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Цей розділ регламентує графік технічного
обслуговування, який гарантує, що Ваш
автомобіль буде експлуатуватися успішно
довгі роки.
Ви відповідальні за належну роботу і за
підтримку працездатності Вашого автомобіля
відповідно до рекомендацій, наведених у
цьому керівництві. Інакше Вам буде
відмовлено в проведенні гарантійного
обслуговування
протягом
гарантійного
терміну експлуатації автомобіля.
Ви відповідальні за проведення належним
чином обслуговування і за користування
Вашим автомобілем. Переконайтесь, що ви
дотримуєтесь
регламенту
періодичного
обслуговування
та
приписів
цього
керівництва.
Також Ви відповідальні за збереження
записів і звітів проведення регулярного
технічного обслуговування. Записи та звіти
проведення
технічного
обслуговування
повинні зберігатися разом із посібником з
експлуатації та Сервісною книжкою при
автомобілі. При перепродажу автомобіля не
забудьте передати керівництво новому
власнику.
Ви
можете
проводити
технічне
обслуговування Вашого автомобіля на
уповноважених
сервісних
станціях,
кваліфікований
персонал
і
технічне
обслуговування
яких
забезпечать
проведення
всіх
операцій
технічного
обслуговування на належному рівні.
Простежте за тим, щоб при проведенні
технічного обслуговування і ремонту

ЗАГАЛЬНА ІНФОМАЦІЯ
автомобіля
використовувалися
тільки
оригінальні запасні частини, експлуатаційні
матеріали і діагностичні програми та
інструменти.
АТ "ДжіЕм Узбекистан" не може гарантувати
Вашу безпеку і не може дати гарантії на
автомобіль,
на
якому
встановлені
неоригінальні
запасні
частини
і
експлуатаційні матеріали, а також не несе
відповідальності
за
пошкодження
автомобіля, викликане їх використанням.
Неадекватне, неповне або недостатнє
технічне обслуговування автомобіля може
призвести до проблем з керуванням
автомобіля, за якими може відбутися
пошкодження автомобіля, нещасний випадок
або отримання травм.
Умови експлуатації
Ви повинні чітко дотримуватися регламенту
періодичного обслуговування автомобіля.
Див.
«РЕГЛАМЕНТ
ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ" в Сервісній книжці.
Нормальні умови експлуатації
Нормальні умови експлуатації автомобіля це умови, при яких керування автомобіля
ведеться при типовому, щоденному режимі
експлуатації.
При цих умовах Ви можете проводити
технічне
обслуговування
автомобіля,
дотримуючись
звичайного
регламенту
періодичного обслуговування автомобіля.

Важкі умови експлуатації
Якщо автомобіль експлуатується при будьяких із наступних умов, то ці умови є важкими
і
заходи
регламенту
періодичного
обслуговування
автомобіля
повинні
проводитися частіше.
Див.
"РЕГЛАМЕНТ
ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ" в Сервісній книжці
• Часта їзда на коротку відстань, менше ніж
10 км.
• Простій автомобіля тривалий час і/або їзда
автомобіля з низькою швидкістю в режимі
частих зупинок.
• Керування автомобілем у запиленій
місцевості.
• Керування
автомобілем
у
горбистій
місцевості і в горах.
• Буксирування причепа.
• Керування автомобілем у міському режимі
при
температурі
навколишнього
середовища 32° C або вище.
• Використання
автомобіля
як
таксі,
поліцейської
машини
чи
вантажоперевізника.
• Часті запуски двигуна при температурі
навколишнього середовища нижче 0° С.
• Експлуатація автомобіля на паливі з
неналежними характеристиками, поганою
якістю палива і/або на паливі з низьким
октановим
числом.
Див.
"РЕКОМЕНДОВАНЕ ПАЛИВО".
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Виконується, ґрунтуючись на пробігу або часу в залежності від того, що настане раніше.
Операції
Місяців
Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км)
Ремінь приводу генератора, компресора кондиціонера і насоса ГУР
Масло двигуна та масляний фільтр
(1)
Паливний фільтр
(1)
Повітряний фільтр двигуна
(1)
Фільтр вентиляції салону
(1)
Гальмівна рідина
Свічки запалювання
Трансмісійне масло автоматичної коробки передач
Трансмісійне масло механічної коробки передач
Рідина гідропідсилювача рульового управління
Охолоджуюча рідина
Зчитування параметрів і кодів помилок ЕБУ
Герметичність системи охолодження, живлення, змащення і
кондиціонування
Кріплення навісного обладнання та приладів
Перевірка стану АКБ
Деталі підвіски (включаючи пильовики), кульові шарніри, елементи
кріплення
Вільний хід педалей приводу зчеплення і гальм
Система гідроприводу зчеплення
Гальмівні колодки, барабани, диски

ТО-1
6
3
І
R
І
І
І

ТО-2
12
15
І
R
R
І
R

ТО-3
24
30
І
R
І
R
R

ТО-4 ТО-5 ТО-6 ТО-7 ТО-8 ТО-9
36
48
60
72
84
96
45
60
75
90
105
120
І
І
І
R
І
І
R
R
R
R
R
R
R
І
R
І
R
І
І
R
І
R
І
R
R
R
R
R
R
R
Заміна кожні 45 000 км або 2 роки
І
R
І
R
І
R
І
І
R
І
І
І
І
І
І
І
R
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І

І
І
І
І
І
І
І

І
І
І
І
І
І
І

R
І
І
І
І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
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. в разі, якщо автомобіль експлуатується в тяжких умовах (див. розділ "Важкі умови експлуатації "стор. 10-2).

ТО-10
108
135
І
R
R
І
R

ТО-11
120
150
І
R
І
R
R

І
І
І
І
І
І
І

R
R
І
І
І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І
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СЕРВІС І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (продовження)

Виконується, ґрунтуючись на пробігу або часу в залежності від того, що настане раніше.
Операції
Місяців
Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км)
Стоянкове гальмо
Шланги і трубки гальмівної системи (герметичність)
Кермо і рульовий механізм
Перевірка кута нахилу фар
Прилади освітлення, світлової та звукової сигналізації
Склоочисники, склоомивачі
Колеса, шини (тиск, знос, момент затягування кріпильних
елементів)
Змащення замків, петель, защіпки капота, огляд кузова
Ремені безпеки, пряжки і вузли кріплення ременів до кузова
Сезонний огляд лакофарбового покриття автомобіля
Рекомендовані роботи:
* Перевірка кутів установки коліс
* Промивання радіаторів охолодження двигуна і кондиціонера
* Чищення й змащення спрямовуючих гальмівних механізмів
* Промивання паливних форсунок
* Заміна повітряного фільтра ДВС
* Заміна паливного фільтра ДВС
* Заміна щіток склоочисника

ТО-1
6
3
І
І
І
І
І
І
І

ТО-2
12
15
І
І
І
І
І
І
І

ТО-3
24
30
І
І
І
І
І
І
І

ТО-4
36
45
І
І
І
І
І
І
І

ТО-5
48
60
І
І
І
І
І
І
І

ТО-6
60
75
І
І
І
І
І
І
І

ТО-7
72
90
І
І
І
І
І
І
І

ТО-8
84
105
І
І
І
І
І
І
І

ТО-9
96
120
І
І
І
І
І
І
І

ТО-10
108
135
І
І
І
І
І
І
І

ТО-11
120
150
І
І
І
І
І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
І
І

І
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.
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Ідентифікаційний номер
автомобіля

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ АВТОМОБІЛЯ

Паспортна табличка
Паспортна табличка знаходиться на стійці
передніх дверей.

Місцезнаходження номера шасі

• На вітровому склі, на задньому вікні і на
бокових вікнах.

• На підлозі, праворуч від сидіння
переднього пасажира під кришкою.

• У моторному відсіку.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ДАНІ АВТОМОБІЛЯ
Параметри двигуна
Двигун
Паливо
Октанове число палива
рекомендоване
допустиме
Кількість циліндрів
Кількість підшипників
Послідовність запалювання
Внутрішній діаметр циліндра
Хід циліндра
Ефективний робочий об'єм
Холості оберти

бензиновий 1.5 л.
Бензин

MT
AT

Ступінь стиснення
Максимальна потужність
Максимальний обертаючий момент
Дозволена максимальна швидкість (управління двигуном)

91
91 і більше
4 рядний
5
1-3-4-2
74,71 мм
84,7 мм
1485 см3
750 об / хв (кондиціонер вимк.)
750 об / хв (кондиціонер увімк.)
750 об / хв (кондиціонер вимк.)
750 об / хв (кондиціонер увімк.)
10,2 : 1
106 CV (78 кВт) при 5900 об / хв
141 Н-м (14,4 кгс-м) при 3800 об / хв
Механічна КПП: 6500 об / хв
Автоматична КПП: 6500 об / хв
(3000 об / хв в положенні N/P/R)
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Електрична система
Акумуляторна батарея
Генератор
Свічки запалювання (нікелевий сплав)
Міжелектродний зазор

12 В 50 А-ч
100 A
Federal Mogul
0,8 ~ 0,9 мм
Коробка передач

Передача
1-а передача
2-а передача
3-я передача
4-а передача
5-а передача
6-а передача
Задній хід
Передавальне число моста

MT
3,67 : 1
1,85 : 1
1,24 : 1
0,95 : 1
0,76 : 1
3,55 : 1
4,29 : 1

AT
4,449 : 1
2,908 : 1
1,893 : 1
1,446 : 1
1:1
0,742 : 1
2,871 : 1
3,72 : 1

Рекомендовані швидкості перемикання передач
Передачі
1 -> 2
2 -> 3
3 -> 4
4 -> 5

U
15 км/год
35 км/год
50 км/год
70 км/год

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
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Гальмівна система
Тип
Спереду
Ззаду
Рідина
Ручне гальмо

гідравлічна двоконтурна гальмівна система з діагональним поділом
дискові гальма з плаваючим супортом
барабанні гальма
DOT 4 ACDelco, для інтенсивної експлуатації
заднє робоче гальмо
Геометрія рульового керування

Розвал
Поздовжній нахил шворня
Поперечний нахил
Сходження відпов.
Діаметр повороту

Спереду
Ззаду
Спереду
Ззаду
Спереду
Ззаду
Спереду
Ззаду

від -1,45 ° до 0,05 ° або від -1 ° 27 'до 0 ° 3'
від -1,50 ° до -0,5 ° або від -1 ° 30 'до -0 ° 30'
від 3,55 ° до 5,05 ° або від 3 ° 33 'до 5 ° 3'
від -0,75 ° до 0,75 ° або від -0,45 ° до 0 ° 45 '
від -0,75 ° до 0,75 ° або від -0,45 ° до 0 ° 45 '
від -0,2 ° до 0,6 ° або від -0 ° 12 'до 0 ° 36'
від -0,08 ° до 0,92 ° або від -0 ° 4'48 "до 0 ° 55'12"
10,88 м
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Маса автомобіля

Повна маса

Маса автомобіля (кг) 1, 2
LS
LT
LTZ

Повне навантаження на вісь (передню)

LS
LT
LTZ

Повне навантаження на вісь (задню)

LS
LT
LTZ

Одиночна версія
Базова
Повна
Базова
Повна
Одиночна версія
Базова
Повна
Базова
Повна
Одиночна версія
Базова
Повна
Базова
Повна

MT
1590
1590
1590
1590
1590
820
820
820
820
820
790
790
790
790
790

AT
1620
1620
860
860
790
790

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Маса автомобіля (кг) 1, 2
LS
LT
Повна маса складу транспортних засобів
(буксирування без гальма)
LTZ

Повна маса складу транспортних засобів
(буксирування з гальмом)

Споряджена маса (повна)

LS
LT
LTZ
LS
LT
LTZ

Власна маса (передня вісь)

LS
LT
LTZ

Одиночна версія
Базова
Повна
Базова
Повна
Одиночна версія
Базова
Повна
Базова
Повна
Одиночна версія
Базова
Повна
Базова
Повна
Одиночна версія
Базова
Повна
Базова
Повна

MT
2040
2040
2040
2040
2040
2590
2590
2590
2590
2590
1097
1115
1134
1134
1138
669
680
692
692
694

AT
2070
2070
2620
2620
1156
1160
717
719

11-7

11-8

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Власна маса (задня вісь)

Маса автомобіля (кг) 1, 2
LS
LT
LTZ

Корисне навантаження

LS
LT
LTZ

1 - MT - механічна КПП.
2 - AT - автоматична КПП.

Одиночна версія
Базова
Повна
Базова
Повна
Одиночна версія
Базова
Повна
Базова
Повна

MT
428
435
442
442
444
493
475
456
456
452

AT
439
441
464
460

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Габарити автомобіля

Наведено дані для бензинового двигуна 1.5L
A. Повна висота до даху:
195/65 R15 - 1516 мм
185/75 R14 - +1521 мм
B. Ширина колії:
Спереду - 1 504 мм
Ззаду - 1509 мм
C. Повна ширина - 1735 мм
D. Повна ширина (по дзеркалах заднього
виду) - 2005 мм

E. Відстань від центрів передніх коліс до
переднього бампера - 906 мм
F. Колісна база - 2620 мм
G. Відстань від центрів задніх коліс до
заднього бампера - 954 мм
H. Повна довжина - 4479 мм
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Заправні ємності
Обсяги мастильних матеріалів і рідин
Картер (включаючи заміну фільтру)
Рульове управління з гідропідсилювачем
Механічна КПП, включаючи головну передачу
Автоматична коробка передач: перша заправка
Система охолодження
Гальмівна система
Бачок для рідини омивача
Паливний бак
Холодоагент для кондиціонера

3,75 л
0,90 л
2,00 л
7,80 л
5,40 л
МКПП 0,670 л
АКПП 0,620 л
2л
47 л
450 г

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Тиск повітря в шинах
Шина
195/65 R15 91Н

185/75 R14 89Т
Тимчасове запасне колесо:
185/75 R14 89T
psi = фунт-сил/кв.
УВАГА
Якщо автомобіль оснащений тимчасовим
запасним колесом (відрізняється від
штатних коліс), таке колесо рекомендується
використовувати на відстані не більше 100
км, не перевищуючи швидкість 80 км / ч.
Таке колесо не слід включати в ротацію
коліс через відмінності розмірів.

Передні: 2,5 кгс/см (35 psi)
Задні: 2,5 кгс/см (35 psi)
Передні: 2,5 кгс/см (35 psi)
Задні: 2,5 кгс/см (35 psi)
Передні: 2,5 кгс/см (35 psi)
Задні: 2,5 кгс/см (35 psi)
Передні: 2,5 кгс/см (35 psi)
Задні: 2,5 кгс/см (35 psi)

До 3-х чоловік
Повне завантаження
До 3-х чоловік
Повне завантаження
2,5 кгс/см (35 psi)
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КАРТА ЗМАЩЕННЯ
Рекомендовані рідини та мастильні матеріали - перевірка і заміна
Найменування

Двигун 1.5 бензиновий

Механічна трансмісія (Y4M SHD)
Автоматична трансмісія
Гальмівна система
Система гідропідсилювача керма
Система охолодження двигуна
Система кондиціонування
повітря салону автомобіля

Рідина
Масло GM Dexos SAE 5W30
Трансмісійне масло SAE 75W85,
для косозубих передач,
червоного кольору.
Трансмісійне масло
Dexron VI®
Гальмівна рідина
DOT 4.
Рідина Dexron VI®
Суміш концентрату
охолоджуючої рідини DEXCOOL
і води. У співвідношенні
концентрату до води 35% - 50%.
Хладагент R134a

Контроль рівня
Перевіряйте рівень масла
перед кожною поїздкою.

Заміна
Кожні 7500 км (або 6
місяців) у важких умовах,
в залежності від того, що
настане раніше.

При кожному ТО.

Кожні 75 000 км або 5 років.

Якщо присутні ознаки
витоку рідини.

105 000 км.

При кожному ТО.
При кожному ТО.

Обов'язково через кожні
2 роки або 45 000 км.
Не вимагає.

Щотижня.

Здійснювати перевірку у
офіційного дилера. При
необхідності - заправити.

Здійснювати перевірку у
офіційного дилера. При
необхідності - заправити.

Не вимагає.

